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Resumo 
 
 
 
O trabalho descrito nesta tese mostra a aplicação de um sistema de detecção condutométrica 
sem contato acoplado capacitivamente (C4D) para monitorar interações biomoleculares em 
microssistemas analíticos. Inicialmente, o desempenho analítico de microssistemas fabricados 
em vidro, poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e poliéster-toner (PT) foi avaliado de modo a 
escolher o melhor material (em termos de facilidades de fabricação, custo e repetibilidade) 
para os ensaios biomoleculares. Dentre os materiais estudados, os dispositivos fabricados em 
PT mostraram-se mais adequados para testes rápidos, onde a repetibilidade analítica não é o 
parâmetro mais importante. Os dispositivos fabricados em PDMS e selados contra uma placa 
de vidro apresentaram os melhores resultados em termos de repetibilidade e o desempenho 
analítico foi similar aos dispositivos de vidro. Dessa maneira, os dispositivos fabricados em 
PDMS/vidro foram escolhidos para a demonstração dos objetivos da tese. Por outro lado, os 
dispositivos fabricados em PT foram explorados para estudar a configuração geométrica do 
sistema de C4D. A instrumentação para monitoramento dos ensaios de ligação foi composta 
basicamente de dois sistemas de C4D, um software escrito em LabVIEW e um sistema de 
bombeamento das soluções. De modo a encontrar a configuração ideal da cela de detecção, 
geometrias contendo três, quatro e cinco eletrodos foram avaliadas em dispositivos de PT. A 
configuração ótima foi composta de três eletrodos, espaçados simetricamente. Nesta 
geometria, um eletrodo é utilizado para aplicar o sinal senoidal de excitação e os outros dois 
são utilizados para capturar o sinal resultante. As dimensões dos eletrodos (largura e 
espaçamento entre  eles) foram otimizados usando ferramentas quimométricas. O complexo 
avidina-biotina foi utilizado como modelo de ligação para mostrar a aplicabilidade do sistema 
proposto. Para os microssistemas biomoleculares, os eletrodos (com geometria otimizada) 
foram fabricados sobre a superfície de uma placa de vidro por fotolitografia, sputtering e lift-
off. Os eletrodos de detecção foram isolados com uma camada de óxido de silício com 
espessura de 50 nm, depositada pelo processo de deposição química em fase de vapor 
assistida por plasma. A camada de SiO2 foi modificada quimicamente com solução de 3-
amino-propil-trietóxi-silano em etanol. Para imobilização covalente de biotina, uma alíquota 
de 10 µL de fotobiotina dissolvida em água (0,1 mg/mL) foi adicionada à superfície e exposta 
a radiação ultravioleta (365 nm, 10 mW/cm2) durante 15 min. A detecção foi realizada 
aplicando um sinal senoidal, a partir de um gerador de funções, ao eletrodo de excitação 
registrando o sinal resultante nos dois eletrodos receptores. Para minimizar a captura de ruído 
elétrico, os experimentos foram realizados em uma gaiola de Faraday. O controle e a 
aquisição de dados foi feito mediante um software escrito em LabVIEW monitorando os 
sensorgramas de condutividade em tempo real. Os canais microfluídicos foram fabricados em 
PDMS por litografia suave e selados irrevesivelmente contra a placa de vidro contendo os 
eletrodos isolados e modificados quimicamente. As soluções (tampão e amostra) foram 
manuseadas com auxílio de uma bomba peristáltica ou duas bombas seringas. Soluções 
contendo tampão e avidina foram introduzidas nos microcanais e as mudanças de 
conductividade foram monitoradas em função do tempo. As soluções contendo avidina 
permaneceram em contato com a superfície modificada até o sinal de condutividade atingir 
um patamar de equilíbrio. Depois disso, solução tampão foi introduzida no microcanal para 
remover os analitos adsorvidos à superfície. Duas válvulas solenóides foram utilizadas para 
permitir um controle automático da distribuição das soluções nos microcanais. O limite de 
detecção obtido para a interação entre avidina e biotina foi de 75 nmol L-1.   
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Abstract 
 
 
 
The study reported in this thesis shows the application of a capacitively coupled contactless 
conductivity detection (C4D) for monitoring biomolecular interactions on analytical 
microsystems. Initially, the analytical performance of the microsystems fabricated in glass, 
poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and polyester-toner (PT) was investigated in order to choose 
the best material (in terms of fabrication facilities, costs and repeatability) for the 
biomolecular assays. Among all substrate materials studied, devices fabricated in PT showed 
suitability for quick experiments, in which the analytical repeatability is not the most 
important parameter. The devices fabricated in PDMS and sealed against a glass plate 
presented the best results in terms of repeatability and the analytical performance was similar 
to that one of glass devices. For this reason, PDMS/glass devices were chosen for showing the 
goals of this thesis. On the other hand, PT devices were employed to study the geometrical 
design of the C4D system. The instrumentation for monitoring binding assays was basically 
composed of two C4D systems, a software written in LabVIEW and a solution pumping 
system. In order to find the suitable detection cell configuration for this dual-C4D system, 
designs containing three, four and five electrodes were evaluated on PT devices. The optimal 
design was composed of three electrodes symmetrically spaced. In this configuration, one 
electrode is used for applying an excitation sinusoidal wave and the other two for picking up 
the resulting signal. The dimensions of the electrodes (width and gap) were optimized by 
chemometric tools. The avidin-biotin complex was used as a binding model for showing the 
feasibility of the proposed system. For the biomolecular microsystems, electrodes were 
fabricated on glass surface using photolithographic, sputtering and lift-off processes. 
Detection electrodes were insulated with a 50-nm silicon oxide layer deposited by plasma-
enhanced chemical vapor deposition. The SiO2 layer was functionalized by immersing the 
cleaned surface in a 3-aminopropyltriethoxy-silane solution in ethanol for 3 h.  For 
biotinylation of the amino-silane layer, 10 µL of photobiotin dissolved in deionized water (0.1 
mg/mL) was dropped on the modified glass surface and exposed to a 365 nm UV radiation at 
intensity of 10 mW/cm2 for 15 min. Detection was carried out by passing a sinusoidal 
excitation signal from the function signal generator to the first electrode and picking up the 
resulting signal at the two receiver electrodes.  To reduce electrical noise pickup, all 
measurements were carried out in a Faraday cage. The data acquisition was obtained in a 
software written in LabVIEW and the conductivity sensorgrams were recorded in real-time. 
The microfluidic network was fabricated in PDMS by soft lithography and irreversibly sealed 
against the electrodes plate. Solutions were handled into microfluidic channels using a 
peristaltic pump or two syringe pumps. Buffer and avidin-containing solution was injected 
into the microchannels and conductivity changes were monitored over time. Avidin solutions 
were allowed to remain in contact with the surface until a stable conductivity had reached 
equilibrium. Avidin-free buffer solutions were then injected to rinse off non-specifically 
bound analytes. Two solenoid valves were used to allow an automatic dispensing of the 
sample/buffer solution into microchannels. The limit of detection found for avidin-biotin 
system was 75 nmol L-1. 
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1. Apresentação geral sobre o tema e a estrutura da tese 

O tema desenvolvido nessa tese de doutorado é fruto de uma conversa informal 

realizada entre dezembro de 2003 e o começo de 2004, entre os professores Emanuel Carrilho 

e Claudimir Lúcio do Lago*. Essa conversa resultou na elaboração de um projeto cujo 

desenvolvimento deu-se durante os últimos quatro anos, com foco no monitoramento de 

interações biomoleculares em microssistemas analíticos com detecção condutométrica sem 

contato (detecção oscilométrica). O esboço da idéia, rabiscado em um guadarnapo de papel, 

foi digitalizado e está apresentado na Figura 1.  

A idéia consistia basicamente em testar a viabilidade do uso do detector oscilométrico 

para medir variações de condutividade resultantes da interação entre biomoléculas no interior 

de uma estrutura microfluídica. Em teoria, a idéia parecia ser simples, mas muitos obstáculos 

apareceram no decorrer do projeto. Por exemplo, qual a melhor plataforma microfluídica?! 

Como realizar o transporte do fluido? Por que usar detecção oscilométrica? Qual a melhor 

configuração do detector? Uma vez que o sistema oscilométrico é considerado um detector 

universal, como provar que a resposta deve-se apenas às variações provocadas pela interação 

entre as biomoléculas e não pelas variações de condutividade do meio, por exemplo?  

 

                                                 
*Professor do Instituto de Química, Departamento de Química Fundamental, Universidade de São Paulo. 

 
Figura 1. Esboço da idéia do projeto de doutorado.  
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O objetivo deste prefácio é justamente ajudar o leitor a compreender o 

desenvolvimento cronológico das idéias e o motivo pelo qual tais experimentos foram 

realizados.  

Atualmente, uma das tendências da Química Analítica Moderna é a utilização de 

microssistemas analíticos nos laboratórios em substituição aos sistemas convencionais. Essa 

nova vertente na instrumentação analítica é denominada de lab-on-a-chip, cuja definição 

induz a idéia de integração de várias etapas analíticas desenvolvidas em um laboratório 

químico para um único chip. De modo a evitar uma confusão com os chips eletrônicos, os 

chips químicos são denominados de microdispositivos ou microssistemas analíticos. As 

vantagens do uso destes microssistemas são várias e dentre as principais destaca-se a 

potencialidade de integração de microcanais e eletrodos em um único substrato, resultando em 

microssistemas portáteis e, idealmente, descartáveis. Além disso, o uso de microcanais 

restringe o volume utilizado para a ordem de 10-9 a 10-6 L. O manuseio de volumes na ordem 

de nanolitros e microlitros abriu um novo foco de estudo: a microfluídica. Um entendimento 

completo dos fenômenos ocorridos em microfluídica é importante de modo a compreender os 

resultados obtidos e a solucionar os problemas encontrados freqüentemente como, por 

exemplo, adsorção, absorção, dispersão e difusão do analito no interior dos microcanais. 

A escolha da plataforma microfluídica é de extrema importância antes da realização de 

qualquer experimento, independentemente da aplicação desejada. Os materiais mais utilizados 

em microfluídica são vidro, quartzo e silício. Atualmente já existem empresas, como a 

Micralyne (http://www.micralyne.com), a Micronit (http://www.micronit.com) e a 

Microfluidic ChipShop (http://www.microfluidic-chipshop.com), que comercializam esses 

microdispositivos. O problema, para a realidade brasileira, é o custo dos dispositivos 

comerciais. Segundo uma cotação realizada no mês de junho/2008 junto à empresa Micronit, 

constatou-se que o preço de um conjunto contendo três dispositivos para eletroforese era de 
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aproximadamente 400 euros. Na moeda brasileira corrente, isso equivale a quase R$ 1.000,00 

(um mil reais), ou em torno de R$ 330,00 (trezentos reais) por dispositivo, excluindo-se as 

taxas de importação. Este custo elevado dificulta qualquer iniciativa de ingresso nessa área de 

pesquisa. No entanto, devido aos avanços na área de materiais, vários substratos alternativos 

estão disponíveis para serem empregados na fabricação destes sistemas miniaturizados. Cada 

material apresenta suas vantagens e suas desvantagens no desempenho analítico, além de 

aspectos relacionados ao custo, facilidade/tempo de fabricação e, principalmente, no que se 

refere à instrumentação necessária para a produção dos microssistemas.  

Diante deste panorama, optou-se por realizar um estudo sistemático a respeito do 

desempenho analítico de microdispositivos fabricados em materiais convencionais, como o 

vidro, e materiais alternativos como o poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e o poliéster-toner (PT). 

A partir deste estudo comparativo escolheu-se a melhor plataforma para a realização dos 

ensaios biomoleculares com detecção condutométrica sem contato, levando em consideração 

a facilidade de fabricação, o custo do dispositivo, a repetibilidade analítica entre cada 

microssistema e os efeitos de adsorção do analito à parede da plataforma microfluídica. O 

estudo analítico foi realizado em colaboração com o grupo da Profa. Dra. Susan M. Lunte, da 

Universidade do Kansas, onde o autor realizou estágio de doutorado por um período de cinco 

meses através do Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior (PDEE), da 

CAPES.  

O interesse em trabalhar com interações biomoleculares deve-se à sua importância em 

setores ligados ao desenvolvimento de diagnósticos clínicos, por exemplo. Em geral, um 

diagnóstico é baseado em testes de interação entre antígeno-anticorpo, proteína-proteína, 

proteína-DNA, proteína-carboidrato, ou mesmo entre enzima-substrato. A detecção de uma 

interação biomolecular ocorre pela transdução de um sinal elétrico resultante da alteração de 

alguma propriedade físico-química ocorrida na superfície em que uma biomolécula está 
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imobilizada. Como será apresentado no Capítulo 1, essas interações podem ser detectadas por 

vários métodos, incluindo aqueles que se baseiam em fenômenos ópticos e eletroquímicos. 

A opção pela escolha do detector oscilométrico deve-se, principalmente, à inovação 

tecnológica pretendida. O sistema de detecção oscilométrica completa, em 2008, cerca de 10 

anos de desenvolvimento e é um dos sistemas mais robustos empregados em sistemas de 

separação analítica. O detector oscilométrico apresenta algumas vantagens relacionadas ao 

custo e à simplicidade instrumental. Como este modo de detecção é universal, optou-se pelo 

desenvolvimento de um sistema de detecção oscilométrica dupla, ou seja, dois detectores em 

série posicionados ao longo dos microcanais. Neste caso, um dos detectores teria a função de 

monitorar as variações de condutividade do meio e o outro detector seria responsável pelo 

registro do sinal referente às variações de condutividade na presença de um ligante 

imobilizado. 

Para testar a viabilidade deste detector para monitorar interações biomoleculares em 

microssistemas, o modelo avidina-biotina foi escolhido devido sua estabilidade e bio-

especificidade.  

Diante deste contexto, a tese está organizada na forma de Capítulos. 

O Capítulo 1 apresenta uma introdução breve dos assuntos envolvidos no 

desenvolvimento da tese: sistemas miniaturizados, interações biomoleculares e detecção 

condutométrica sem contato.  

O Capítulo 2 descreve um estudo comparativo do desempenho analítico dos 

microssistemas fabricados em materiais diferentes, discutindo as características, vantagens e 

desvantagens de cada substrato.  

O Capítulo 3 aborda a construção do detector condutométrico sem contato duplo, a 

avaliação e a otimização da geometria ideal para integração dos eletrodos aos microcanais. 

Para esta finalidade, dois processos de fabricação foram desenvolvidos, sendo que um deles 
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foi passível de patente (P.I. 0.703.025-8, 2007). A otimização da geometria ideal foi realizada 

com o auxílio de um planejamento experimental, de modo a encontrar as dimensões ideais 

para a maximização da resposta analítica.  

O Capítulo 4 apresenta a construção dos dispositivos biomoleculares e os ensaios de 

interação entre avidina e biotina. O dispositivo ideal foi confeccionado usando as informações 

obtidas nos Capítulos 2 e 3. Adicionalmente, a implementação do sistema de bombeamento 

hidrodinâmico, a adaptação do sofware de controle e aquisição, e a caracterização 

morfológica e eletroquímica dos dispositivos estão descritos neste Capítulo. 

A tese é finalizada com o Capítulo 5, o qual apresenta as conclusões sobre os 

resultados obtidos e as perspectivas para a continuidade, expansão e consolidação deste 

sistema de detecção como uma ferramenta simples e direta para monitorar ensaios 

biomoleculares diretamente ligados a setores de diagnósticos clínicos. 

Em geral, o trabalho foi bastante desafiador e, ao mesmo tempo, estimulante. Para 

alcançar o objetivo inicial, a evolução instrumental contou com as etapas de desenvolvimento 

do programa de controle e aquisição, construção de um detector duplo, fabricação e avaliação 

de microssistemas, otimização da geometria ideal e modificação da superfície com 

aminossilanos para imobilização covalente de uma biomolécula. Ao final deste ciclo, pode-se 

já antecipar que temos um protótipo de um sistema inovador para monitorar interações 

biomoleculares em dispositivos miniaturizados. Alguns dos estudos pontuais, descritos em 

cada capítulo, já foram publicados e outros manuscritos estão em fase de submissão. Além 

disso, o pedido de patente da idéia desenvolvida nesta tese já foi formalizado junto ao I.N.P.I. 

(2008.1.464.75.8).  
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1.1. Introdução à miniaturização de sistemas analíticos  

A área de pesquisa referente aos microssistemas de análises totais (micro total 

analysis systems, µTAS), também denominados lab-on-a-chip ou, simplesmente, 

microssistemas analíticos foi implementada na década de 1990 e, atualmente, é uma tendência 

da Química Analítica Moderna. Essa revolução na instrumentação analítica pode ser 

acompanhada em detalhes através de artigos de revisão publicados, desde 2002, na Analytical 

Chemistry, o principal periódico em Química Analítica[1-5]. Além da Analytical Chemistry, há 

outros periódicos especializados na área referente aos microssistemas, lab-on-a-chip ou 

microfluídica. Dentre eles, pode-se citar o Lab on a Chip, Microfluidics and Nanofluidics e a 

Electrophoresis, que publica anualmente uma edição especial sobre miniaturização. Além dos 

periódicos mencionados, um artigo de revisão foi publicado na Química Nova em 2007 e 

apresenta toda a evolução histórica desta nova vertente da Química Analítica Instrumental[6].  

O motivo principal para o início do desenvolvimento dos µTAS estava relacionado ao 

aumento da freqüência analítica, assim como o que ocorreu na miniaturização dos sistemas 

eletrônicos. No entanto, com a miniaturização dos dispositivos analíticos, outras vantagens 

foram obtidas como a redução do volume de amostra e do tempo total de análise. Com a 

miniaturização, tornou-se possível a obtenção de microssistemas portáteis, os quais podem ser 

transportados para análise no campo, por exemplo. Além disso, com os avanços no 

desenvolvimento de novos materiais, o custo final de cada microssistema pode ser desprezível 

viabilizando o seu uso como dispositivo descartável. Outra vantagem da miniaturização é a 

possibilidade de integração de várias funções analíticas em um único substrato como etapas 

de pré-tratamento e introdução da amostra, separação analítica e detecção[1,2]. 

Em geral, os microssistemas analíticos são constituídos de microcanais fabricados em 

substratos planares com largura de 10 a 200 µm, profundidade de 5 a 50 µm e comprimento 

típico de 2 a 8 cm. Nas dimensões mencionadas, o volume manuseado nesses microcanais é 
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da ordem de 10-12 a 10-9 L (pL – nL). Nesse ponto, embora a miniaturização seja contemplada 

com vantagens importantes, a redução da escala dos sistemas analíticos também apresenta 

alguns desafios relacionados ao manuseio (ou transporte) do fluido e também aos métodos de 

detecção empregados nesses microssistemas[1-6]. 

 

1.1.1. Introdução da amostra e transporte do fluido  

A introdução da amostra em microcanais é, normalmente, realizada com o auxílio de 

reservatórios para soluções (tampão, amostra ou reagentes), os quais são implementados nos 

microssistemas de modo a permitir análises seqüenciais[7]. Estes reservatórios são feitos a 

partir da perfuração de orifícios em uma das peças constituintes do microssistema 

(tipicamente a tampa) antes da etapa de selagem (ou vedação). Dependendo do tipo de 

material utilizado como substrato, esses orifícios podem ser confeccionados com um 

perfurador de papel, como no caso do poliéster, por exemplo. Por outro lado, substratos como 

o vidro requerem a utilização de ferramentas mais sofisticadas, como uma furadeira de alta 

rotação, e brocas com pontas diamantadas. Após a perfuração, tubos plásticos podem ser 

fixados sobre estes orifícios permitindo a adição de soluções e também a conexão com o 

sistema de bombeamento fluídico. 

A utilização de reservatórios é muito comum, inclusive em microssistemas comerciais. 

O único problema refere-se ao volume de solução adicionado a estes reservatórios. É 

extremamente importante que os reservatórios sejam preenchidos com o mesmo volume. Caso 

contrário, a quantidade de material introduzido nos microcanais será influenciada diretamente 

pela mobilização hidrodinâmica provocada pela diferença de pressão, em função da não 

homogeneidade do volume adicionado em cada reservatório[7]. 

Além da introdução da amostra, o transporte do fluido é uma das etapas mais 

importantes de uma análise química em microssistemas. Como o volume de amostra é 
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extremamente reduzido, problemas relacionados à difusão e à dispersão são freqüentes e 

requerem muitos cuidados no manuseio[7]. Em geral, o fluido pode ser manuseado através de 

fenômenos eletrocinéticos[7-9] ou hidrodinâmicos[10,11].  

No transporte eletrocinético, o fluido é transportado pela eletrosmose gerada no 

interior dos microcanais através da aplicação de potenciais elétricos[12,13]. O fenômeno 

eletrosmótico é altamente dependente da característica da composição do substrato utilizado. 

Em substratos de vidro, por exemplo, os grupos silanóis (Si-OH) podem ser deprotonados 

dando origem à presença de cargas negativas na parede interna do microcanal[13]. Essas cargas 

negativas são balanceadas através de interações eletrostáticas com cátions presentes em uma 

solução eletrolítica gerando uma dupla camada elétrica. Quando um campo elétrico é 

aplicado, há a movimentação dos cátions carregando a solução em direção do cátodo. O fluxo 

transportado pela eletrosmose é denominado de fluxo eletrosmótico (EOF)[12-14].  

Devido sua simplicidade instrumental para o transporte do fluido, a eletroforese é o 

método de separação mais explorado em micro-escala[14], existindo inclusive equipamentos 

comerciais. A Agilent®, por exemplo, produz um equipamento de eletroforese para microchip 

denominado de Bioanalyzer[15]. No entanto, com o avanço no desenvolvimento de bombas e 

válvulas miniaturizadas, métodos cromatográficos (em fase líquida[16,17] e também em fase 

gasosa[18]) estão começando a ser implementados em microssistemas. A exemplo do que 

ocorre com a eletroforese, já há equipamentos comerciais (Agilent®) que utilizam 

microssistemas para cromatografia líquida acoplada com um espectrômetro de massas[19].  

Em uma plataforma miniaturizada, os microssistemas podem ser confeccionados em 

geometrias variadas, podendo conter um único microcanal ou até múltiplos canais em 

paralelo[20,21]. Como apresentado na Figura 1.1., um microssistema eletroforético (MSE) é 

constituído basicamente de dois microcanais delimitados por reservatórios para soluções. Para 

MSE, a geometria mais simples e a mais utilizada é em formato de uma cruz, como 
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apresentado na Figura 1.1. Neste caso, um microcanal é utilizado para realizar a injeção da 

amostra enquanto o outro é utilizado para efetuar a separação eletroforética. O sistema de 

detecção é, normalmente, posicionado no final do canal de separação. Estes microssistemas 

podem ser fabricados em uma variedade de substratos a partir de tecnologias convencionais 

ou alternativas[4-7].  

Para a introdução da amostra, o volume de injeção pode ser delimitado pela geometria 

do canal de injeção[6]. Considerando um canal com largura e profundidade de 50 µm, por 

exemplo, o volume de injeção (para um sistema em formato de cruz) é de aproximadamente 

125 pL (50 µm × 50 µm × 50 µm). O manuseio de volumes extremamente reduzidos requer, 

muitas vezes, sistemas de alta detectabilidade. No entanto, algumas estratégias podem ser 

realizadas para aumentar o volume a ser introduzido. Isso pode ser efetuado pela alteração do 

formato geométrico[6-8]. Como a zona de amostra é definida pela intersecção dos canais, o 

canal de injeção pode ser ligeiramente alterado para uma configuração no formato de um 

duplo-T, como apresentado na Figura 1.1. Nesse caso, o volume é influenciado diretamente 

pelo comprimento total desse duplo-T.  

 

 
Figura 1.1. Configuração genérica de um microssistema eletroforético (MSE). 
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A desvantagem do transporte fluídico a partir do EOF é a tendência em discriminar as 

espécies iônicas, ou ionizáveis, que são transportadas por esse fenômeno[22]. Por esse motivo, 

o manuseio do fluido em microcanais com fluxo induzido por pressão está em expansão 

plena. O transporte hidrodinâmico pode ser realizado com pressão positiva ou negativa 

(vácuo), aplicada através de bombas seringas ou bombas peristálticas[7,9,10,22]. Este fenômeno 

de transporte pode ser utilizado para manusear uma ampla variedade de soluções, incluindo 

fluidos não iônicos. Um dos principais requisitos concerne à resistência mecânica da 

plataforma microfluídica. Para o manuseio de fluxo induzido por pressão, é desejável que os 

microcanais sejam vedados irreversivelmente, de modo a evitar qualquer danificação (ruptura, 

vazamento ou quebra) da estrutura fluídica[9,22]. 

Além dos fenômenos de transporte mencionados, a ação de forças centrífugas também 

pode ser utilizada para mobilizar o fluido a partir do princípio difusional. Esse fenômeno foi 

demonstrado por Duffy e colaboradores[23] usando um sistema no formato de um disco 

compacto (CD). Ao girar, a amostra introduzida em um reservatório próximo ao centro é 

facilmente deslocada na direção de outro reservatório, posicionado próximo à borda do CD. 

Este tipo de transporte fluídico apresenta algumas vantagens, como a independência das 

propriedades físico-químicas do líquido (pH e força iônica)[23]. 

Nessa verdadeira revolução instrumental, o uso de válvulas microfabricadas está 

contribuindo significativamente para o crescimento desta área de pesquisa[24]. Essas válvulas 

permitem controlar a quantidade (volume) de amostra e direcionar o fluxo do fluido nos 

microcanais[25]. A válvula mais comum é fabricada a partir de membranas elastoméricas, as 

quais podem ser ativadas por potenciais elétricos, pressão ou partículas magnéticas[24-26]. 

Embora o processo de fabricação destas válvulas seja laborioso, a integração destes acessórios 

é uma das principais tendências para o auto-processamento analítico, principalmente no uso 

de múltiplos canais em paralelo[24-27].  
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1.1.2. Etapas analíticas desenvolvidas em microchips (lab-on-a-chip) 

Desde o início da miniaturização em Química Analítica, várias técnicas desenvolvidas 

em um laboratório químico podem ser implementadas em microssistemas. Além das técnicas 

de separação mencionadas no item anterior, métodos de pré-tratamento da amostra e sistemas 

de detecção podem ser adaptados para micro-escala, oferecendo vantagens relacionadas ao 

consumo de amostra e ao tempo total de análise. De um modo geral, os dispositivos analíticos 

vem sendo utilizados para solucionar uma ampla variedade de problemas analíticos e 

bioanalíticos[2-6,11]. Dentre os processos de pré-tratamento da amostra em microdispositivos, 

podem-se destacar a extração em fase sólida[28], purificação[29], a mistura de soluções[30], a 

pré-concentração[31] e a reação em cadeia da polimerase (PCR)[32,33].  

Visando uma maior automação das análises químicas, a integração de várias etapas 

analíticas em um único microchip é um dos objetivos de muitos pesquisadores desta área de 

pesquisa[5]. O desenvolvimento de microssistemas com etapas analíticas múltiplas integradas 

confere outra vantagem à miniaturização: a portabilidade[2-4]. Os sistemas integrados que 

conferem maior simplicidade são compostos apenas de microcanais e eletrodos para detecção 

eletroquímica, por exemplo[14]. No entanto, dispositivos mais complexos são formados pela 

integração de microcanais para preparo da amostra, análise eletroforética e sistema de 

transporte fluídico usando válvulas ou eletrosmose[34,35]. Atualmente, dispositivos contendo 

múltiplas etapas integradas são utilizados por vários grupos de pesquisa[34-37].  

A Figura 1.2 apresenta um exemplo de um dos primeiros microssistemas analíticos 

contendo múltiplas etapas para análise de DNA[34]. Como observado na Figura 1.2, o 

microssistema foi fabricado em três camadas usando substratos de vidro, silício e placa de 

circuito impresso. Dentre as funcionalidades analíticas, o microssistema contém conectores 

para entrada de ar, canais microfluídicos, barreiras hidrofóbicas para filtração, sensores de 

temperatura, controlador de volume, eletrodos para o controle de temperatura utilizado na 
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reação de PCR, sistema para preenchimento com gel e eletrodos para controle eletrocinético. 

Com o dispositivo proposto, uma amostra contendo DNA com volume de 120 nL foi 

manuseada e detectada após a reação de PCR. Com o dispositivo proposto, o limite de 

detecção descrito pelos autores foi igual a 10 ng µL-1. 

Usando microssistemas integrados, o perfil genético de uma amostra de sangue pode 

ser obtido em um tempo inferior a 30 min utilizando um volume de amostra da ordem de 

100 nL. Estes aspectos estimulam a utilização dos microssistemas analíticos para setores de 

diagnóticos clínicos[35-37], onde o termo sample-in-answer-out é freqüentemente destacado.  

 

 

 

 
Figura 1.2. Exemplo de um microssistema contendo funcionalidades analíticas integradas para análise de DNA. 
Adaptada da referência 34. 
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1.1.3. Métodos de detecção em microssistemas 

Com o avanço na área de microfluídica e a redução do volume de amostra, o interesse 

em desenvolver ou adaptar sistemas de detecção para micro-escala tornou-se bastante 

relevante[38]. Vários métodos de detecção podem ser adaptados para sistemas miniaturizados. 

Dentre eles pode-se mencionar a espectrometria de massas (MS, mass spectrometry)[39], a 

fluorescência induzida a laser (LIF, laser-induced fluorescence)[40], e os modos de detecção 

eletroquímica, como a amperometria[41] e a condutometria[42].  

Dos métodos citados, a detecção por LIF é, e provavelmente sempre será, uma das 

técnicas que possibilita a obtenção dos melhores níveis de detectabilidade[40]. O limite de 

detecção obtido por essa técnica pode ser da ordem de 100 fmol L-1, o que equivale a detecção 

de algumas dezenas de moléculas. As vantagens relacionadas à seletividade, sensibilidade e 

ao consumo de amostra são extremamente importantes para análise de DNA, onde a 

quantidade de amostra é sempre problemática[40]. Apesar dos níveis excelentes de 

detectabilidade, a detecção por LIF requer que os compostos apresentem grupos fluoróforos 

em suas estruturas. Caso contrário, há a necessidade de uma etapa de derivação, a qual pode 

ser realizada fora ou no próprio dispositivo[40,41]. 

Por outro lado, o aperfeiçoamento das técnicas de deposição de filmes finos tem 

contribuído para a miniaturização de detectores eletroquímicos, permitindo a fabricação e a 

integração de eletrodos metálicos em microssistemas de análise. Essa compatibilidade é 

responsável pelo aumento considerável do interesse por estas técnicas eletroquímicas, que foi 

primeiramente proposta em 1998 por Woolley e colaboradores[43].  

Dentre as modalidades eletroquímicas, a detecção amperométrica é a técnica 

eletroquímica mais explorada em microssistemas[6,41,43]. Com o uso destes detectores, muitos 

compostos podem ser detectados sem derivação e com seletividade e sensibilidade são, em 

alguns casos, comparáveis com a detecção por LIF. No entanto, o posicionamento do eletrodo 
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de trabalho em relação ao microcanal (dentro, na saída ou fora do canal) é crítico, pois o 

potencial eletroquímico aplicado ao eletrodo de trabalho pode ser significativamente 

influenciado pela presença de um campo elétrico, como acontece nos MSE[41]. Para a detecção 

amperométrica, os eletrodos podem ser fabricados na mesma plataforma ou em um 

dispositivo externo ao microssistema. Maiores detalhes sobre este modo de detecção podem 

ser encontrados em uma tese de doutorado publicada recentemente[44], a qual apresenta uma 

revisão excelente sobre todos os aspectos relacionados à detecção amperométrica em 

microssistemas. 

 Para a detecção condutométrica, os eletrodos são necessariamente fabricados e 

integrados na mesma plataforma que os microcanais. Ao contrário da detecção 

amperométrica, a condutometria é considerada um método de detecção universal e sua 

resposta independe da composição metálica do material do eletrodo[41,42,45]. No entanto, como 

será abordado em detalhes no Capítulo 3, os eletrodos podem estar em contato direto ou 

isolados fisicamente do contato com o canal microfluídico. Em ambos os casos, a integração 

dos detectores eletroquímicos (amperométricos e condutométricos) com os microssistemas 

requer cuidados para evitar a danificação das estruturas. Em outras palavras, a integração deve 

ser feita de modo que a selagem não fique comprometida e em temperaturas que não 

provoquem a degradação do material metálico[41,42,45].  

Os eletrodos planares são convencionalmente fabricados a partir de processos físicos, 

como o sputtering, feixe de elétrons ou evaporação[41,44]. Para fabricar os eletrodos com as 

dimensões desejadas, há a necessidade de uma máscara contendo geometria dos eletrodos. 

Essa máscara é utilizada para definir a região dos eletrodos sobre a superfície do substrato. 

Em processos convencionais, uma camada de fotorresiste pode ser utilizada para essa 

finalidade[43]. Em processos alternativos, uma camada de toner impressa por uma impressora 

laser pode servir para os mesmos propósitos[46].  
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1.1.4. Consolidação da linha de pesquisa 

Todos os avanços instrumentais mencionados anteriormente têm corroborado para a 

expansão e a consolidação desta área na instrumentação analítica moderna em nível nacional e 

internacional. A Figura 1.3 apresenta um levantamento do número de publicações encontradas 

no banco de dados da ISI Web of Knowledge. Como pode ser visualizado, há um crescimento 

constante desde a implementação do primeiro microssistema analítico, no início da década de 

1990. A pesquisa foi realizada com as seguintes palavras-chaves: micro total analysis systems 

or lab on a chip or microfluidic devices or microchips or microdevices or miniaturized 

devices or micromachined devices. Os resultados obtidos englobam artigos relacionados a 

microssistemas analíticos publicados em periódicos da área de química analítica, 

instrumentação, nanotecnologia, eletroquímica, microfabricação e ciência de materiais. Para o 

ano de 2008 foi feita uma estimativa do número de publicações com base nas informações 

encontradas em 03/07/2008. A expansão observada na Figura 1.3 tende a continuar nas 

próximas décadas, principalmente com o avanço tecnológico na escala nanométrica (nm). 
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Figura 1.3. Evolução do número de publicações com microssistemas analíticos ao longo dos anos. Os dados 
foram extraídos do banco de dados da ISI Web of Knowledge usando as seguintes palavras-chave: micro total 

analysis systems or lab on a chip or microfluidic devices or microchips or microdevices or miniaturized 

devices or micromachined devices. Para 2008, foi feita uma estimativa com base nas informações encontradas 
em 03/07/2008. 
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1.1.5. Miniaturização de sistemas analíticos no Brasil [ 

O desenvolvimento de microssistemas analíticos começou a ser implementado no 

Brasil no início dos anos 2000 e essa linha de pesquisa já foi objeto de pesquisa na formação 

de recursos humanos (mestres e doutores) em diferentes centros de pesquisa, como o Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo[47-50], Instituto de Química de São Carlos 

(Universidade de São Paulo)[44,51] e Instituto de Química da Universidade Estadual de 

Campinas[52]. Outros trabalhos de pós-doutoramento têm colaborado para a expansão desta 

linha de pesquisa no país[53-55].  

No início da década, uma tecnologia inovadora para fabricar dispositivos através da 

impressão direta de microcanais em filmes de poliéster foi proposto por do Lago e 

colaboradores[56]. Esse processo baseia-se no uso de uma impressora laser para imprimir um 

desenho gráfico contendo a configuração do dispositivo desejado sobre uma transparência. De 

maneira bastante simples, a impressora deposita uma camada de toner sobre a superfície de 

uma transparência e os canais podem ser obtidos ao desenhar linhas, que após a impressão, 

ficam sem a presença de toner. Neste caso, a espessura da camada de toner define a altura dos 

microcanais enquanto a largura da linha delimita a largura do canal resultante. Essas 

dimensões são limitadas pela resolução da impressora laser. Essa tecnologia brasileira vem 

sendo explorada para a produção de uma ampla variedade de dispositivos analíticos.  

No trabalho pioneiro, dispositivos para eletroforese com detecção condutométrica sem 

contato e para espectrometria de massas foram apresentados[47,56]. Em 2004, essa mesma 

tecnologia foi utilizada para a produção de dispositivos eletroforéticos acoplados com 

detecção amperométria na saída do canal de separação[51,57]. Em 2005, dispositivos para 

eletroforese e isotacoforese foram fabricados em PT e integrados com detecção 

condutométrica sem contato. Neste trabalho, os eletrodos para detecção condutométrica foram 

fabricados em placas de circuito impresso (PCI)[49] e a integração foi feita pela fixação dos 
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dispositivos sobre a PCI, usando fitas adesivas. Em 2008, o processo de impressão direta foi 

utilizado para produzir microcanais e máscaras de toner para fabricação de eletrodos 

metálicos sobre o filme de poliéster. Neste caso, as máscaras de toner foram utilizadas para 

delimitar a área dos eletrodos a serem formados através da deposição metálica usando a 

técnica de sputtering. Os eletrodos planares foram integrados com os microcanais de PT 

através de laminação térmica e foram utilizados para detecção condutométrica sem contato[46].  

A principal característica eletroforética dos dispositivos fabricados em PT é o valor 

reduzido do fluxo eletrosmótico (EOF)[51,57]. Para tentar contornar essa situação, o processo 

de impressão direta foi adaptado, em 2004, para produzir microssistemas analíticos em vidro-

toner[48,58], substituindo assim o filme de poliéster por uma placa de vidro. Como o vidro não 

pode ser colocado diretamente na impressora laser, a camada de toner contendo a geometria 

dos microcanais é primeiramente impressa em uma folha de papel vegetal e, em seguida, 

transferida termicamente para a superfície do vidro. A presença do vidro possibilita a geração 

do EOF com maior magnitude[58]. Em 2006, esse processo foi também utilizado para a 

fabricação de dispositivos para eletroforese de fluxo contínuo[54].  

Resultados preliminares com os dispositivos de vidro-toner mostraram que a 

porosidade da camada de toner é um fator limitante da freqüência analítica destes 

dispositivos. Este mesmo processo foi então usado para transferir a geometria, definida pelo 

toner, diretamente para a superfície do vidro através de corrosão química por via úmida. Neste 

caso, a camada de toner funciona como uma máscara para selecionar a área a ser corroída 

quando exposta à uma solução de ácido fluorídrico[48,59]. Essas máscaras de toner substituem 

as máscaras convencionais de metal, fotorresiste ou ainda dielétricos. As máscaras de toner 

apresentam uma resistência suficiente para produzir microcanais com profundidade de até 40 

µm usando uma solução de ácido fluorídrico 25%. Assim como o processo de fabricação dos 
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dispositivos em PT, a resolução da impressora laser é determinante para a definição da 

máscara e regularidade dos microcanais resultantes.  

Em adição aos dispositivos em PT e vidro-toner, o processo de impressão direta vem 

sendo explorado para a produção de eletrodos planares (simples ou múltiplos) sobre a 

superfície de um disco compacto não regravável (CD-R)[60] e também para a produção de 

células eletroquímicas microfluídicas para injeção em fluxo[55,61,62]. Os CD’s são compostos 

de uma base de poli(carbonato), um filme metálico de Au (Ag, ou Al) e uma camada 

polimérica protetora[63]. Neste caso, uma imagem negativa da geometria dos eletrodos é 

impressa em uma folha de papel vegetal e transferida para a superfície do CD (já com a 

camada protetora removida, deixando a camada metálica exposta) com aquecimento e 

pressão. O toner depositado sobre a superfície metálica define a região dos eletrodos e o 

excesso de Au pode ser corroído com exposição a uma solução de iodo/iodeto. Após a 

corrosão, a camada de toner é removida com acetonitrila e os CDtrodos são obtidos[60-62].  

Além das técnicas de impressão direta e transferência térmica, outros avanços vêm 

sendo alcançados nos últimos anos em trabalhos desenvolvidos nas Instituições mencionadas 

anteriormente. Para microfabricação, a poli(uretana) (PU) preparada a partir do óleo de 

mamona foi explorada recentemente para a produção de dispositivos eletroforéticos através do 

processo de litografia suave, ou moldagem[44,64]. Outro tipo de PU, derivada de uma resina à 

base de acrilato, também foi investigada como substrato fotossensível para a produção de 

dispositivos analíticos para injeção em fluxo com detecção espectrofotométrica[52,65].  

Com o incentivo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), algumas 

colaborações internacionais têm proporcionado estágios de doutorado e pós-doutorado no 

exterior. Através deste incentivo, um intercâmbio entre grupos brasileiros e grupos 

americanos com destaque na área de microfluídica foi estabelecido e, conseqüentemente, 
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resultando em publicações em periódicos de grande relevância internacional[66-70]. Através 

dessas colaborações, avanços científicos na integração de biossensores em microcanais[66], 

adaptação de fenômenos magnéticos a microfluídica[67] bem como o desenvolvimento de 

dispositivos microfluídicos em papel[69] para experimentos de telemedicina com câmeras de 

telefones celulares foram recentemente divulgados na literatura. 

Essa colaboração internacional vem sendo bastante importante para o avanço desta 

linha de pesquisa no país e o aperfeiçoamento da capacitação dos recursos humanos. Devido 

às restrições em termos de infra-estrutura, o desenvolvimento de métodos alternativos vem 

sendo fundamental para o avanço nessa área no país[71]. No Brasil, há apenas um laboratório 

aberto a comunidade científica contendo as instalações básicas necessárias para o 

desenvolvimento de microssistemas analíticos usando tecnologias convencionais: o 

Laboratório de Microfabricação (LMF) do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 

(http://www.lnls.br), localizado na cidade de Campinas (SP). Além da importância em 

consolidar essas colaborações internacionais, há uma preocupação com a manutenção do 

acesso às instalações do LNLS para que essa linha de pesquisa não fique restrita às 

tecnologias alternativas[71]. 

 

1.2. Interações biomoleculares 

Atualmente, um dos maiores desafios na era pós-genômica é a busca por uma 

completa descrição das interações entre moléculas biológicas, ou biomoléculas[72]. A 

caracterização de interações entre um ligante e um receptor tem sido o foco dos estudos em 

novas áreas do conhecimento, como a proteômica e a metabolômica[73,74]. Há vários métodos 

para estudar interações entre proteína-proteína, proteína-ácido nucléico, proteína-carboidrato, 

proteína-lipídio, proteína-solvente, dentre outros. O desafio primário do desenvolvimento 

destas interfaces para estudos é avaliar algumas propriedades desejáveis tais como, 
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especificidade, biocompatibilidade e reversibilidade de eventos de ligações como, por 

exemplo, associação e dissociação do complexo ligante-receptor[75-76]. 

Qualquer que seja o método empregado, o objetivo é entender como as forças (de 

interação) estão envolvidas, ou como elas afetam o sistema experimental utilizado. A análise 

de um fenômeno de ligação envolve não apenas a verificação da interação, mas também a 

determinação de alguns parâmetros quantitativos, como constantes de ligação e dissociação, 

estequiometria, constantes cinética e termodinâmica[72].  

A detecção de uma interação biomolecular ocorre pela transdução de um sinal elétrico 

resultante à alteração de alguma propriedade física ocorrida na superfície em que o ligante 

está imobilizado, a qual é proporcional ao acúmulo de massa. O transdutor, neste caso um 

biochip (ou seja, um microdispositivo com uma biomolécula imobilizada), converte o sinal de 

uma forma energética em um outro sinal com energia diferenciada, cuja magnitude do sinal 

resultante deve ser mensurável. A transdução desse sinal pode ser conduzida através de 

diferentes formas energéticas, tais como: elétrica, mecânica, óptica, térmica ou radiante[77].  

 

1.2.1. Métodos de detecção para interações biomoleculares 

O método mais utilizado para monitorar estas interações é a ressonância plasmônica 

de superfície (SPR)[78]. Outros sistemas, como o uso de dispositivos de onda acústica na 

superfície[79] e a espectroscopia de impedância eletroquímica[80] surgem como métodos 

alternativos à SPR. Outra técnica, a tomoscopia de admitância supercapacitiva[81], foi 

recentemente proposta para estudos de adsorção biomolecular à superfície. O conceito básico 

destas técnicas está descrito a seguir, bem como uma descrição do conceito de detecção 

condutométrica sem contato, cuja aplicação para interações biomoleculares é o foco desta 

tese.  
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1.2.1.1. Ressonância plasmônica na superfície (SPR)  

O reconhecimento da técnica de SPR, como ferramenta para a caracterização de filmes 

finos e monitoramento de fenômenos de superfícies em interfaces metálicas, surgiu quando 

Nylander e Liedberg propuseram seu uso em sensores[82] e biossensores[83] para detecção de 

gases. Atualmente, a técnica de SPR é intensamente explorada para o estudo de interações 

biomoleculares[84,85], existindo, inclusive, alguns equipamentos comerciais voltados para este 

propósito. Dentre estes o mais conhecido é o sistema da BIAcore (Uppsala, Suécia, 

http://www.biacore.com), o qual pode ser encontrado em diferentes versões. Além deste 

equipamento poderoso e eficiente, outros fabricantes também fornecem equipamentos de SPR 

para o monitoramento de interações biomoleculares, tais como a Affinity Sensors (Franklin, 

EUA), Windsor Scientific Ltda (Berks, Reino Unido), Nipon Laser & Eletronics (Tokio, 

Japão), Texas Instruments (Dallas, EUA), a AUTOLAB (Utrecht, Holanda) e a SensíQ 

(Oklahoma, EUA). 

O princípio da SPR baseia-se nas propriedades ópticas e pode ser utilizada para 

investigação de fenômenos ocorridos na superfície, monitorando o índice de refração[86]. 

Alterações nesta propriedade ocorrem tipicamente devido às ligações (via adsorção) de uma 

camada orgânica à uma interface metálica[83,84,86]. O efeito de SPR é uma oscilação da 

densidade de carga longitudinal, ao longo da interface de dois meios com constantes 

dielétricas com sinais opostos, no qual um dos meios é uma superfície metálica e o outro é um 

dielétrico. O metal deve exibir o comportamento de elétrons livres, sendo o ouro e a prata os 

metais mais utilizados. Para excitação do plasma, a principal configuração utilizada nos 

sistemas comerciais é a de reflectância total atenuada, desenvolvida por Kretschmann[87]. Esta 

configuração baseia-se no princípio de reflexão interna total (ver Figura 1.4).  

Este fenômeno ocorre quando a luz polarizada atravessa um meio denso (por exemplo, 

o vidro) e atinge uma interface entre este meio e um meio de menor densidade óptica (por 



Capítulo 1 – Introdução Geral 

Wendell K. T. Coltro 48 

exemplo, ar), sendo refletida de volta para o meio de maior densidade. Embora o feixe 

incidente seja totalmente refletido internamente, uma componente desta radiação, onda ou 

campo evanescente, penetra na interface do meio de menor densidade até a distância de um 

comprimento de onda, 1λ. Em um determinado ângulo de incidência, quando o vetor de onda 

do componente do plasma na superfície é igual ao vetor da onda do campo evanescente 

(Ksp = Kev), uma fração da radiação acopla com os elétrons livres oscilantes (plasma) no metal, 

ocorrendo a ressonância plasmônica na superfície[84-86].  

 

 
Figura 1.4. Configuração de Kretschmann para SPR. A ressonância plasmônica de superfície é excitada na 
interface metal/ar quando o ângulo de incidência da luz é tal que a componente evanescente do próprio vetor 
onda (Kev) é igual ao vetor da onda da propagação do plasma de superfície (Ksp). Reproduzida da referência 84. 

 

Como conseqüência dessa ressonância, ocorre uma perda de energia do feixe refletido, 

a qual pode ser detectada em um arranjo bidimensional de fotodiodos. Os instrumentos de 

SPR empregam, tipicamente, uma fonte de luz monocromática p-polarizada e a interface entre 

os dois meios opticamente densos é recoberta por um filme fino de Au ou Ag, de espessura 

menor que um comprimento de onda da luz[84-86]. O vetor de onda do campo evanescente (Kev) 

é dado por:  
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onde, Wo é a freqüência da luz incidente, ηg o índice de refração do meio denso (vidro), θ o 

ângulo de incidência da luz e c, a velocidade da luz no vácuo. O vetor de onda do plasma de 

superfície (Ksp) pode ser aproximado para: 
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onde εm é a constante dielétrica do filme metálico e ηs o índice de refração no meio dielétrico. 

O vetor da onda de plasma de superfície é dependente do índice de refração, do meio 

água/ar acima do metal, o qual pode ser monitorado para a espessura de aproximadamente 

300 nm acima da superfície do metal. Se o índice de refração sofre alguma variação, pela 

adsorção de uma camada biomolecular ou qualquer outra molécula, uma mudança no ângulo 

de incidência é requerida para que a excitação do plasma ocorra. Através do monitoramento 

desta propriedade, um perfil de adsorção pode ser obtido em função do tempo usando SPR, 

assim como o perfil para o efeito de dissociação[78,84,86]. 

1.2.1.2. Onda acústica na superfície 

O uso de propagação de ondas acústicas para monitorar interações biomoleculares em 

microdispositivos é uma técnica emergente que surge como ferramenta alternativa frente aos 

sistemas ópticos. As reações de ligação são detectadas por mudanças na velocidade da onda 

acústica, causadas principalmente por adsorção de massa ou mudanças de viscosidade na 

superfície. Os dispositivos de onda acústica têm apresentado sensibilidade similar aos 
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dispositivos ópticos e, por esse motivo, apresentam-se como sensores alternativos de custo 

reduzido aos sensores de SPR[79,88,89]. Embora a utilização de dispositivos acústicos seja mais 

voltada como sensores para gás, sua aplicação como biossensores começou a despertar 

interesse da comunidade científica no final do século XX. A microbalança de cristal de 

quartzo (QCM) é o dispositivo mais utilizado. No entanto, a baixa freqüência de operação 

limita a sensibilidade e, conseqüentemente, a aplicabilidade do sistema. Com a aplicação de 

altas freqüências, a propagação das ondas acústicas pode promover uma alternativa atrativa 

para o desenvolvimento de biossensores, podendo detectar compostos de interesse clínico 

como proteínas e anticorpos[79,88,89].  

1.2.1.3. Tomoscopia de admitância supercapacitiva 

Uma nova técnica para medir adsorção de biomoléculas à parede de um microcanal foi 

recentemente descrita por Gamby e colaboradores[81]. Neste trabalho inovador, um 

microdispositivo foi desenvolvido contendo uma fina camada dielétrica e dois eletrodos em 

paralelo em um dos lados, e a superfície modificada quimicamente no lado oposto, no qual 

ocorre a adsorção das moléculas. Sobre a aplicação de um sinal alternado de alta freqüência 

entre os dois eletrodos, o acoplamento capacitivo é estabelecido na camada dielétrica e a 

admitância pode ser então monitorada de modo a avaliar as alterações superficiais da interface 

quimicamente modificada. O princípio de funcionamento baseia-se em um modo de detecção 

sem contato no qual variações na impedância da superfície são monitoradas[81]. A técnica foi 

denominada pelos autores de tomoscopia de admitância supercapacitiva.  

Os microcanais foram fabricados em poli(etileno tereftalato) (PET) através do 

processo de ablação a laser, os quais apresentam um perfil trapezoidal. Para a fabricação dos 

eletrodos, dois microcanais foram fabricados também por ablação a laser e então preenchidos 

com tinta de grafite misturada com nanopartículas de ouro de modo a aumentar a 
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condutividade elétrica. Após a cura do material condutor, o material polimérico foi 

plastificado termicamente com uma película de PET/poli(etileno) (PE) promovendo a vedação 

do canal microfluídico. Os experimentos de admitância foram realizados através da aplicação 

de uma faixa de freqüência de 1 kHz a 1 MHz, com amplitude de 3 V. A corrente medida 

reflete a admitância total do sensor. A adsorção de imunoglobina anti-coelho na superfície do 

microcanal recoberta com nanopatículas de Au foi usada para mostrar a eficiência deste novo 

sistema[81].  

A Figura 1.5 apresenta uma seqüência de imagens do microssensor proposto por 

Gambey e colaboradores[90]. As Figuras 1.5A e 1.5B mostram uma vista frontal e uma perfil 

de um corte transversal do dispositivo. O esquema do acoplamento supercapacitivo está 

apresentado na Figura 1.5C. Os níveis de detectabilidade desta técnica foram 

consideravelmente melhorados pela utilização de nanofios de Au para modificação dos 

microcanais[90], em substituição as nanopartículas. Usando este sistema, com princípios 

bastante semelhantes ao detector oscilométrico, os autores reportaram um limite de detecção 

de aproximadamente 6 fmol L-1 para anticorpos.  

 

 
Figura 1.5. Representação de um microsistema usado para monitorar adsorção biomolecular através de 
admitância supercapacitiva. (A), vista frontal do dispositivo; (B), vista da secção transversal e; (C), esquema do 
acoplamento supercapacitivo. Reproduzida da referência 81. 
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1.2.1.4. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 

Como um sistema alternativo aos métodos ópticos de detecção, Lasseter e 

colaboradores[80] propuseram recentemente o uso da técnica de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) para detectar interações biomoleculares em microcanais fabricados em 

PDMS. Neste trabalho, a biotina foi imobilizada diretamente sobre a superfície de um 

eletrodo de ouro e sua aplicabilidade foi avaliada usando a avidina, num sistema clássico 

avidina-biotina. 

Essa técnica envolve a aplicação de uma perturbação de potencial ou de corrente no 

sistema de interesse. A perturbação do sistema é feita mediante a aplicação de um potencial 

contínuo sobre o qual é superposta uma variação senoidal de potencial com pequena 

amplitude. Este método de aplicação do potencial possibilita que o sistema seja perturbado 

empregando uma amplitude da ordem de mV, permitindo a investigação de fenômenos 

eletroquímicos próximos ao estado de equilíbrio. Além disto, é possível perturbar o sistema 

usando valores de freqüência diferentes, uma vez que a onda utilizada é uma onda 

senoidal[80,91]. 

Na EIE surge uma corrente de natureza senoidal como resultado da perturbação 

aplicada ao sistema. Através do monitoramento das relações entre o potencial aplicado e a 

corrente, pode-se obter a impedância do sistema e o ângulo de fase, ou melhor, a defasagem 

da corrente em relação ao potencial aplicado. O conceito de impedância foi originalmente 

aplicado para descrever a resposta de sistemas compostos por capacitâncias, resistências e 

indutâncias. No entanto, este conceito foi estendido para descrever sistemas eletroquímicos, 

sendo que inúmeros processos podem contribuir para a relação entre o potencial e a corrente 

do sistema. A partir das medidas da impedância e ângulo de fase é possível avaliar processos 

como transporte de carga, condutividade de filmes, capacitância redox e de dupla camada, 

coeficientes de difusão de portadores de carga, entre outros[91].  
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No trabalho proposto por Lasseter e colaboradores[80], os resultados mostraram que a 

avidina pode ser detectada através deste transdutor elétrico em microcanais de PDMS usando 

o conceito de EIE. Resumidamente, neste tipo de sistema, a avidina foi detectada em níveis de 

nanomolar em valores de freqüência inferiores a 1 Hz. Para freqüências mais elevadas, por 

exemplo 1 kHz, o sinal não é tão influenciado pela concentração de avidina, mas sim pela 

composição da solução tampão utilizada. Este fator pode ser explicado pela resistência 

ôhmica da solução. A EIE também é uma ótima ferramenta para controlar, quimicamente, a 

funcionalização da superfície de eletrodos para hibridização de DNA[92].  

 

1.3. Detecção condutométrica sem contato (oscilométrica) 

A detecção condutométrica é, em princípio, um método de detecção universal desde 

que os analitos forneçam uma diferença de condutividade mensurável em relação ao 

eletrólito[41]. A condutância de uma solução (L) é dependente da área do eletrodo (A), da 

distância entre os eletrodos (l), das concentrações (ci) de todas as espécies carregadas e de sua 

condutividade molar (λi), de acordo com a Equação 1.3: 

 

iic
l

A
L ∑= λ    (Equação 1.3) 

    

Este tipo de detecção pode ser conduzido por dois modos diferentes: (i) modo com 

contato e; (ii) modo sem contato. No modo convencional (com contato), os eletrodos são 

posicionados diretamente em contato com a solução, fato que pode gerar alguns problemas na 

presença de um campo elétrico, como é o caso das separações eletroforéticas[41]. Dentre os 

possíveis problemas, destaca-se a formação de bolhas causadas pela eletrólise e também a 

degradação do eletrodo. Além disso, a presença de um campo elétrico requer uma proteção 

adequada do circuito eletrônico do detector para eliminar possíveis interferências elétricas. No 
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modo sem contato, os eletrodos são posicionados do lado externo de um microcanal ou de um 

capilar (sem contato com a solução), prevenindo os problemas relacionados ao modo com 

contato[41].  

Na detecção condutométrica sem contato, ao aplicar um sinal senoidal a um dos 

eletrodos, uma corrente alternada pode ser acoplada capacitivamente no eletrólito de trabalho 

e registrada no segundo eletrodo de medida[42,45]. Isso é possível, porque os eletrodos formam 

capacitores com a solução eletrolítica utilizada. Estes capacitores são caracterizados pela 

impedância, Xc, também conhecida como reatância capacitiva, a qual é inversamente 

dependente da capacitância, C, que é calculada pela Equação 1.4: 

 

C
X c ω

1
=    (Equação 1.4) 

 

sendo que C representa a capacitância, e ω é dado por (2π × freqüência). 

Como observado na Equação 1.4, quanto maior a freqüência de trabalho, menor a 

reatância capacitiva ou impedância que um capacitor oferece ao fluxo de carga, permitindo 

que as variações de condutividade da solução no interior do microcanal sejam observadas 

mesmo com os eletrodos posicionados do lado externo do microcanal. 

No modo sem contato, o princípio de funcionamento não é fundamentalmente 

diferente da detecção condutométrica convencional (com contato). Em ambos os casos, os 

experimentos são conduzidos com sinais alternados de modo a garantir que as correntes não 

sejam limitadas pelas reações faradaicas, mas apenas pela concentração e condutividade 

molar das espécies iônicas presentes na solução[45], como demonstrado na Equação 1.3.  

Devido à presença de uma camada isolante no modo sem contato, as capacitâncias são 

muito menores do que as capacitâncias da dupla camada dos eletrodos sem o isolamento 
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elétrico. Deste modo, a freqüência de trabalho precisa ser significativamente maior no modo 

sem contato[45].  

A detecção condutométrica sem contato acoplada capacitivamente (C4D, capacitively 

coupled contactless conductivity detection) foi aplicada às técnicas de eletromigração no 

início dos anos 1980 para a determinação isotacoforética de ânions orgânicos e 

inorgânicos[93,94]. Em 1998, Zemann e colaboradores[95] e Fracassi da Silva e do Lago[96] 

propuseram, de forma independente, a utilização da C4D como método de detecção para 

eletroforese capilar (CE). A partir deste momento, o número de publicações relacionadas à 

instrumentação e diferentes aplicações com CE-C4D tem aumentado consideravelmente. 

Maiores detalhes sobre a fundamentação teórica deste método de detecção podem ser 

encontrados em alguns artigos de revisão publicados recentemente[42,45,97-101]. Com o rápido 

desenvolvimento dos microssistemas aliado à compatibilidade com as técnicas de 

microfabricação, este método de detecção foi rapidamente implementado no formato 

miniaturizado no início dos anos 2000[102-105]. O desenvolvimento histórico da C4D em 

sistemas miniaturizados será abordado em detalhes no Capítulo 3. 

Em sistemas capilares, os eletrodos são posicionados sobre o capilar formando 

capacitores cilíndricos, como demonstrado na Figura 1.6. Já em microchip, os eletrodos 

podem ser posicionados no mesmo plano que os microcanais ou fora do plano[42]. No primeiro 

caso, os eletrodos precisam ser fabricados necessariamente por processos fotolitográficos[105]. 

No modo fora do plano, os eletrodos podem ser fixados sobre a tampa do dispositivo ou na 

parte inferior da micro-estrutura (base). Esse modo (fora do plano) é vantajoso, pois os 

eletrodos podem ser confeccionados com fitas adesivas metálicas e fixados em uma das partes 

constituintes do microssistema. Em ambos os casos, ao contrário dos capilares, os eletrodos 

foram capacitores planares. A Figura 1.6 apresenta um esquema da integração dos eletrodos 

para C4D em capilar e em microchip.  
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Figura 1.6. Representação da configuração convencional dos eletrodos para C4D em formato capilar e em 
microchip. Os eletrodos e1 e e2 indicam os eletrodos para excitação e registro do sinal resultante, 
respectivamente. 

 

O circuito equivalente para a C4D em capilar ou em microchip é similar e está 

apresentado na Figura 1.7. Este circuito (Fig. 1.7A) consiste de um capacitor para cada 

eletrodo (C1 e C2) e um resistor formado pela solução eletrolítica (RS) dentro do canal ou no 

capilar[45]. Como pode ser observado no circuito equivalente, há uma outra capacitância, 

denominada capacitância de fuga (CF), referente ao acoplamento entre os dois eletrodos da 

cela de detecção. Esta capacitância é indesejada, pois permite um fluxo de corrente 

contribuindo para a intensidade do sinal absoluto da linha de base que, conseqüentemente, 

afeta negativamente os limites de detecção. Na prática, o efeito desta capacitância pode ser 

minimizado usando um plano de terra ou otimizando a freqüência de trabalho[45,101]. As 

capacitâncias C1 e C2 podem ser substituídas pela capacitância equivalente, CP, a qual refere-

se à capacitância da parede do canal na região dos eletrodos. Com essa substituição, o circuito 

equivalente pode ser simplificado, como mostrado na Figura 1.7B.  
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Devido ao formato planar, a capacitância dos eletrodos, em microchip, é menor do que 

as capacitâncias dos eletrodos tubulares utilizados em capilares. Em conseqüência desse fator, 

quando comparado aos capilares, a capacitância do acoplamento é menor para os 

microcanais[45]. A resposta analítica do detector oscilométrico depende basicamente da 

diferença de condutividade entre os analitos e o eletrólito utilizado[101]. Dessa maneira, 

dependendo da magnitude da condutividade do meio, é possível obter sinais positivos e/ou 

negativos para as espécies analisadas. 

 Como mencionado anteriormente, a idéia básica dos sistemas de C4D é aplicar um 

sinal AC com amplitude constante e medir a corrente que flui pela cela de detecção. 

Desprezando os efeitos da capacitância de fuga, a resposta do detector pode ser explicada em 

termos do módulo da admitância Y, como apresentado na Equação 1.5[101]: 

 

 

2224
1

1

PCf

K
Y

πκ
+








=    (Equação 1.5) 

 

  
Figura 1.7. Circuito equivalente para a C4D em capilar ou microchip em termos (A) das capacitâncias dos 
eletrodos (C1 e C2) e (B) da capacitância da parede do canal (CP). 
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em que K representa a constante da cela, κ é a condutividade, f é a freqüência de operação e 

CP é a capacitância da parede do canal (na região dos eletrodos), cuja magnitude pode ser 

calculada pela relação C1C2/(C1+C2). 

Brito-Neto e colaboradores[101] demonstraram que a admitância varia linearmente com 

a condutividade quando uma freqüência de 5 MHz é aplicada. No entanto esta linearidade não 

é observada para freqüências de 50 ou 500 kHz. Uma interpretação simplificada dos estudos 

teóricos apresentados pelos autores é que, para baixas condutividades, a admitância da cela é 

essencialmente uma função da condutividade da solução. Por outro lado, para altas 

condutividades, a sensibilidade da condutividade da solução é praticamente perdida, pois a 

admitância é determinada pelas capacitâncias da parede do canal[101] na região dos 

eletrodos (CP). 

Além de ser considerado um método de detecção universal[95-105], a C4D também é 

considerada uma técnica não destrutiva[45] e pode ser acoplada com outros detectores para 

monitoramento simultâneo. Em sistemas capilares, alguns grupos de pesquisa têm 

demonstrado a integração de detectores condutométricos com detectores fotométricos[106], ou 

detectores de fluorescência[107]. Em microchip, a integração de detectores condutométricos e 

amperométricos também foi demonstrada, por Wang e Pumera[108], para análise de compostos 

neurotransmissores utilizando microssistemas comerciais de vidro.  

 As vantagens mencionadas ao sistema de detecção oscilométrica refletem diretamente 

no número de publicações inseridas no banco de dados da ISI Web of Knowledge. Como pode 

ser visualizado na Figura 1.8, há um constante aumento no número de publicações referentes 

ao método de detecção oscilométrico desde 1998. A pesquisa foi realizada com as seguintes 

palavras-chaves: contactless conductivity detection or contactless conductivity detector or 

oscillometric detector.  
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 Os resultados obtidos englobam aspectos instrumentais e aplicações deste tipo de 

detecção em sistemas de eletroforese capilar, cromatografia líquida de alta eficiência, 

eletroforese em microcanais, além de alguns trabalhos com análise por injeção em fluxo. 

Independente do tipo de aplicação, um fato que deve ser considerado é o salto no número de 

artigos a partir de 2001. Esse ponto de inflexão coincide com o início da implementação da 

C4D em microssistemas. Em outras palavras, os dados apresentados na Figura 1.8 comprovam 

que a C4D é uma ferramenta em expansão na atualidade, assim como os microssistemas 

analíticos. 
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Figura 1.8. Evolução do número de publicações com detecção condutométrica sem contato em função do 
ano. Os dados foram extraídos do banco de dados da ISI Web of Knowledge usando as seguintes palavras-
chave: contactless conductivity detection or contactless conductivity detector or oscillometric detector em 
03/07/2008. 
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1.4. Objetivos gerais 

O objetivo principal da tese visa a demonstração que o método de detecção 

condutométrica sem contato pode ser utilizado como ferramenta para monitorar interações 

biomoleculares em microssistemas analíticos. 

Como observado neste Capítulo introdutório, o tema da tese envolve três assuntos em 

destaque na Química Analítica Moderna: miniaturização de sistemas analíticos, detecção 

condutométrica sem contato e interações biomoleculares. Sendo assim, os três capítulos 

seguintes descreverão toda a evolução instrumental, referente a cada tópico, de modo a 

comprovar os objetivos propostos. 
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2.1. INTRODUÇÃO  

 
O desenvolvimento e a aplicação de microssistemas de eletroforese (MSE) em 

laboratórios de química analítica e bioanalítica vêm crescendo significativamente nos últimos 

anos[1-5]. Estes dispositivos apresentam algumas vantagens sobre a instrumentação 

convencional de eletroforese capilar (CE), incluindo o consumo reduzido de amostra e 

eletrólito, tempo de análise inferior, auto processamento da amostra e maiores eficiências de 

separação[1,2]. Quando comparado com CE convencional, valores de potenciais elétricos de 

menor magnitude são aplicados em MSE devido ao menor comprimento dos microcanais 

utilizados para separação. Isso torna possível o uso de fontes de alta tensão miniaturizadas[1-3], 

com potenciais de até 5 kV, possibilitando o desenvolvimento de microssistemas portáteis. Os 

MSE podem ser fabricados em uma grande variedade de materiais (substratos), usando 

tecnologias fotolitográficas convencionais bem como métodos alternativos para prototipagem 

rápida[1-5]. 

O vidro é o substrato mais popular utilizado na fabricação de MSE. Essa popularidade 

deve-se à similaridade da superfície do vidro com a superfície dos capilares de sílica 

fundida[6-8]. Além disso, o vidro apresenta outras vantagens para aplicação em sistemas 

microfluídicos, incluindo transparência óptica alta, isolamento elétrico adequado e reatividade 

química baixa. Convencionalmente, os dispositivos de vidro são fabricados através de 

processos fotolitográficos combinados com corrosão química em via úmida[4-11]. Algumas 

desvantagens estão relacionadas com o custo final e a dificuldade de fabricação. A produção 

destes dispositivos requer o acesso a salas limpas e o manuseio de soluções ácidas altamente 

corrosivas como o ácido fluorídrico (HF), por exemplo[5,10]. Adicionalmente, a técnica de 

selagem térmica, que é freqüentemente utilizada para promover a vedação dos microcanais 

em vidro, é laboriosa, requer temperaturas elevadas (∼ 550 – 650 °C) e apresenta 

repetibilidade baixa[5].  
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As desvantagens relacionadas à fabricação de microssistemas em vidro têm 

estimulado a investigação de materiais alternativos. Em especial, a produção de dispositivos 

microfluídicos em substratos poliméricos vem conferindo considerável interesse devido à sua 

biocompatibilidade, flexibilidade, custo reduzido e facilidade de fabricação[12-15]. Além disso, 

um grande número de microdispositivos pode ser fabricado usando um único molde e a 

produção destas réplicas não requer ambiente limpo nem a necessidade de temperaturas 

elevadas para promover a selagem. Essas vantagens permitiram que de vários grupos de 

pesquisa introduzissem MSE em suas linhas de pesquisa[12-15].  

Atualmente, a fabricação de MSE pode ser realizada em uma variedade de polímeros 

incluindo o poli(metil metacrilato) (PMMA)[16-18], poli(carbonato) (PC)[19,20], poli(etileno 

tereftalato) (PET)[21], poliéster termo-sensível[22,23], poliéster-toner (PT)[24-26], poli(uretana) 

(PU)[27], polímero termoplástico à base de olefina de estrutura amorfa (TOPAS)[28] e o 

poli(dimetilsiloxano) (PDMS)[29-33]. Os microcanais poliméricos podem ser fabricados através 

de processos convencionais ou alternativos como ablação a laser[34], litografia suave[27,29-33], 

litografia por impressão[35], estampagem a quente[15,20], moldagem por injeção[36] e impressão 

direta[24-26,37]. Informações adicionais a respeito das tecnologias de microfabricação podem ser 

encontradas em artigos de revisão publicados recentemente, os quais apresentam, em detalhes, 

os processos convencionais[5,9,12].  

Dentre os materiais poliméricos, o PDMS é o substrato mais utilizado para aplicações 

microfluídicas[15,33]. Este material é elastomérico, barato, possui boa transparência óptica e 

pode ser também usado para construir válvulas e bombas[32,38]. Outra vantagem significativa 

do PDMS é sua capacidade de selagem contra qualquer superfície plana, reversível ou 

irreversivelmente, sem distorção dos canais resultantes. Um elemento essencial para a 

prototipagem de microcanais em PDMS é a produção de um molde contendo a configuração 

desejada em alto relevo. Este molde pode ser fabricado em fotorresiste (como o SU-8, por 



Capítulo 2 - Microssistemas Analíticos 

Wendell K. T. Coltro 71 

exemplo), silício ou níquel[29,32]. As desvantagens do PDMS incluem sua característica 

hidrofóbica, a qual pode levar à adsorção dos analitos e à difusão de oligômeros não 

polimerizados na parede do canal, os quais acarretam na alteração do fluxo eletrosmótico em 

função do tempo[29,32]. Em geral, a efiência da separação analítica neste material é inferior à 

eficiência obtida em microssistemas fabricados em vidro[39]. 

De todas as tecnologias de microfabricação, o processo de impressão direta é o mais 

simples, o mais rápido e o mais barato para a obtenção de dispositivos microfluídicos[24-26,37]. 

Como descrito no Capítulo 1, este processo baseia-se na impressão direta de dispositivos em 

uma folha de transparência (filme de poliéster) usando uma impressora laser. Durante a 

impressão, uma camada fina de toner é depositada sobre o filme de poliéster, sendo que a 

região microfluídica é definida por linhas brancas (região sem toner). O dispositivo impresso 

é então laminado contra um filme de poliéster branco (sem toner), ou contra uma imagem 

especular do dispositivo, produzindo dispositivos com uma camada simples de toner (CST) ou 

com uma camada dupla de toner (CDT). Desse modo, canais com altura de 6 ± 1 µm ou 

12 ± 2 µm são obtidos para CST ou CDT, respectivamente. O acesso aos microcanais é obtido 

com a perfuração de orifícios na região dos reservatórios com um perfurador de papel[24,25,37]. 

Este método simples e barato vem sendo usado para fabricar MSE em PT com detecção 

eletroquímica integrada[24-26,40]. Técnicas de microfabricação usando a impressão direta em 

um ou mais estágios vêm sendo empregadas para a produção de dispositivos para mistura de 

soluções[41], moldes de toner para prototipagem de microcanais poliméricos[42-44], 

microssistemas em vidro-toner[45,46], vidro-vidro[47] e microeletrodos usando discos compactos 

graváveis (CD-R)[25,48-50], como fonte metálica de custo reduzido.  
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2.1.1. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho visa o estudo comparativo do desempenho analítico 

de microcanais eletroforéticos fabricados em PT com o desempenho de outros substratos 

convencionais, como o vidro, PDMS (nativo e oxidado) e dispositivos híbridos de 

PDMS/vidro. Os dispositivos em PT têm proporcionado uma alta potencialidade para MSE e 

apresentam várias vantagens sobre os substratos convencionais em termos de custo, tempo de 

fabricação e, principalmente, instrumentação necessária para microfabricação. Por esse 

motivo, uma comparação direta dos chips em PT com os materiais convencionais é necessária 

de modo que pesquisas futuras possam ser conduzidas com o conhecimento amplo das 

características eletroforéticas deste substrato. Para realizar uma comparação precisa entre os 

substratos, todos os tipos de microcanais foram fabricados com dimensões similares. Para o 

estudo comparativo, a detecção por fluorescência induzida a laser (LIF, laser-induced 

fluorescence) foi utilizada para evitar qualquer perda em eficiência devido à configuração do 

detector. Os parâmetros eletroforéticos como fluxo eletrosmótico (EOF), dissipação de calor, 

repetibilidade de injeção eletrocinética, eficiência de separação e a contribuição da parede do 

canal para o alargamento da zona eletroforética foram estudados.  

Secundariamente, esse o desenvolvimento deste trabalho tem como objetivo escolher a 

melhor plataforma para confecção de dispositivos biomoleculares com eletrodos integrados 

para detecção condutométrica sem contato. Neste caso, a etapa de selagem é bastante crítica 

de modo a evitar a danificação do material metálico bem como a degradação do material 

biológico imobilizado. A construção dos dispositivos biomoleculares será detalhada no 

Capítulo 4, levando em consideração os resultados analíticos descritos neste Capítulo. 
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2.2. EXPERIMENTAL 

2.2.1. Materiais, amostras e reagentes 

Os substratos de vidro (10 cm × 10 cm), do tipo soda-lime, revestidos com camadas de 

cromo (50 nm) e fotorresiste positivo (AZ 1500) (1 µm) foram adquiridos da Telic (Santa 

Mônica, CA) enquanto os substratos de silício (diâmetro de 10 cm) e o kit polimérico Sylgard 

184 foram obtidos da Silicon Inc (Boise, ID) e Ellsworth Adhesives Co. (Germantown, WI), 

respectivamente. O fotorresiste negativo (SU-8) e a solução reveladora (SU-8 developer) 

foram comprados da Microchem Corporation (Newton, MA). A solução reveladora do 

fotorresiste positivo (AZ developer) foi adquirida junto a Clariant Corporation (Sommerville, 

MA). Os filmes de transparência (modelo CG 3300) e o cartucho de toner (modelo Q2612A) 

foram obtidos junto a 3M (São Paulo, Brasil) e a Hewlett Packard (Palo Alto, CA), 

respectivamente. As brocas de ponta diamantada, para perfuração das placas de vidro, e a 

resina epóxi (J-B Weld), para fixação de reservatórios, foram compradas na Ace Hardware 

(Lawrence, KS).  

A solução de HF tamponada com fluoreto de amônio (NH4F) e a solução para 

corrosão da camada de cromo foram adquiridas junto a Fox Scientific (Alvarado, TX). 

Hidróxido de sódio, ácido bórico e borato de sódio foram compradas da Sigma Co. (St. Louis, 

MO). Os fluoróforos: fluoresceína de sódio e cumarina 519 (Kodak Eastman Fine Chemicals, 

Nova Iorque, NY) foram doadas pelo grupo do Prof. Craig Lunte (Universidade do Kansas). 

Ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio 30% e hidróxido de amônio foram adquiridos junto à 

Fisher Scientific Co. (Pittsburgh, OH). A solução tamponante de ácido bórico/borato de sódio 

20 mmol L-1, pH 9,0, foi preparada semanalmente em água deionizada (resistividade de 

18 MΩ cm) e filtrada em membranas descartáveis com diâmetro de 0,45 µm. As soluções 

estoque de fluoresceína e cumarina (5 mmol L-1 cada) foram preparadas diariamente em água 

e acetona, respectivamente.  
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2.2.2. Processos de microfabricação 

Para o estudo comparativo do desempenho analítico dos diferentes substratos (vidro, 

PDMS e PT), os MSE foram fabricados com um formato geométrico na forma de uma cruz, 

como apresentado na Figura 2.1. A configuração dos microssistemas foi desenvolvida usando 

o software gráfico Corel Draw versão 11.0. Para a fabricação de microcanais em vidro e 

PDMS, a geometria foi impressa em uma folha de transparência de alta resolução (8000 dpi) 

em uma gráfica local (Laser Graphics Co., Lawrence-KS, EUA). Essa transparência de alta 

resolução foi usada como máscara no processo fotolitográfico. Para a fabricação de 

microcanais em PT, a geometria do dispositivo foi impressa diretamente sobre um filme de 

poliéster usando uma impressora laser modelo 1100 (Hewlett Packard, Palo Alto, CA) com 

resolução de 600 dpi.  

Para todos os processos, a máscara foi preparada com quatro réplicas do dispositivo. 

Substratos de vidro e de silício foram usados para fabricar quatro dispositivos cada (vidro e 

PDMS), enquanto uma folha de poliéster, tamanho A4, foi usada para imprimir 12 

dispositivos em uma única impressão. 

 

 

 

Figura 2.1. Geometria do microdispositivo utilizado para avaliação do desempenho analítico dos substratos 
diferentes. A projeção foi a mesma para todos os tipos de materiais. Os pontos 1, 2, 3 e 4 representam os 
reservatórios para soluções de descarte da amostra, amostra, tampão e descarte do tampão, respectivamente. A 
Figura representa a imagem negativa do dispositivo impressa no fotolito. Ao longo do canal de separação 
algumas linhas (marcas) foram adicionadas para facilitar o alinhamento do feixe do laser com o ponto de 
detecção. 
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2.2.2.1. Fabricação de microcanais em vidro 

Os microcanais em vidro foram fabricados a partir de fotolitografia convencional[11,51], 

cujo processo está esquematizado na Figura 2.2. Os substratos de vidro foram adquiridos 

comercialmente já revestidos com uma camada metálica de Cr e uma camada de fotorresiste 

positivo AZ-1500 (I). A máscara contendo quatro dispositivos idênticos foi colocada sobre o 

substrato e exposto à radiação UV durante 15 s (II). A região exposta foi então revelada (III) 

usando uma solução reveladora do fotorresiste AZ-1500 por 3 min e, em seguida, lavada com 

água deionizada (III). Após a lavagem, o substrato foi aquecido a 95 °C durante 10 min. Após 

esse tratamento térmico, a camada de Cr foi corroída com uma solução corrosiva durante 2 

min para deixar a superfície de vidro exposta (IV). O vidro foi então corroído (V) com a 

solução de HF-NH4F, com agitamento contínuo, durante 35 min. De modo a evitar a 

precipitação de cristais de NaF, MgF2 ou CaF2 o substrato foi lavado, a cada 5 min, com 

solução de HCl 10%[11]. A evolução do processo de corrosão foi acompanhada com medidas 

de perfilometria. 

Após a corrosão, a máscara usada (Cr/AZ-1500) foi removida usando acetona e a 

solução corrosiva de Cr. Após esta etapa, obteve-se o perfil semi-circular do microcanal 

corroído no substrato de vidro (VI). Antes da etapa de selagem, a tampa do dispositivo foi 

perfurada usando uma ferramenta Dremel® com brocas diamantadas com diâmetro de 0,75 

mm. Após a perfuração, a tampa e o substrato contendo os canais foram rigorosamente limpos 

em uma solução piranha (H2SO4:H2O2, 7:3) por 30 min, de modo a remover qualquer 

impureza orgânica. Além da solução piranha, as placas de vidro também foram colocadas em 

uma outra solução composta de H2O, H2O2 e NH4OH (5:2:2) durante 30 min. Em seguida, as 

duas placas foram lavadas com água e secas com N2. Finalmente, os dois substratos foram 

colocados em contato e algumas gotas de água foram adicionadas para promover uma 

aderência inicial das duas peças até serem colocadas no forno (Fisher Scientific Isotemp) para 
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promover a vedação. O programa de temperatura usado para selagem térmica foi composto de 

cinco etapas, como demonstrado na Figura 2.3. Inicialmente, o forno foi aquecido até 500 °C, 

numa taxa de 10 °C/min, e então mantido por 30 min. Em seguida, a temperatura foi elevada 

para 580 °C, a 2 °C/min, e mantida por 1 h. Na seqüência, a temperatura foi elevada até 

630 °C, a 2 °C/min, e mantida por 5 h. Após etapa laboriosa de aquecimento, o forno foi 

resfriado para 450 °C, a 2 °C/min, e finalmente para 25 °C, numa taxa de 10 °C/min[11]. 

Depois da etapa de selagem térmica, a base de ponteiras de pipetadores de 100 µL foram 

colados, com resina epóxi, sobre o dispositivo para formar reservatórios para as soluções.  

 

 
Figura 2.2. Processo de fabricação dos canais em vidro. I, substrato revestido com camada de Cr e fotorresiste 
AZ-1500; II, posicionamento da máscara e exposição à radiação UV; III, revelação da imagem gravada; IV, 
corrosão da camada de Cr na geometria fotogravada; V, corrosão do vidro com HF-NH4F; VI, obtenção do canal 
com perfil semi-circular e; VII, obtenção do dispositivo final após selagem térmica. 
 
 
 

0 2 4 6 8 10
0

150

300

450

600

750

T
e
m
p
e
ra
tu
ra
 (
o
C
)

Tempo (horas)  
Figura 2.3. Programação de temperatura utilizado na selagem térmica dos canais em vidro. 
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2.2.2.2. Fabricação de microcanais em PDMS 

Os microcanais de PDMS foram fabricados através do processo de litografia suave (ou 

moldagem), usando um molde definido em SU-8 sobre um substrato de silício[52,53]. A 

Figura 2.4 apresenta a etapa de fabricação do molde e a prototipagem de canais em PDMS. 

Inicialmente, o substrato de silício (I) foi limpo com álcool isopropílico e em seguida 

recoberto com uma camada de SU-8 (fotorresiste negativo) usando spin-coating (II). A 

velocidade do spinner e o tempo de rotação foram 2500 rpm e 20 s, respectivamente. Antes da 

exposição à radiação UV, o SU-8 foi submetido a um tratamento térmico a 95 °C durante 

5 min para remoção do excesso de solvente. Em seguida, o substrato com a camada de SU-8 

foi exposto à radiação UV durante 45 s (III). Após a exposição, o substrato foi submetido a 

outra etapa de tratamento térmico a 95 °C durante 5 min. A região do SU-8 protegida da 

radiação UV foi removida na etapa de revelação (IV), obtendo assim a estrutura microfluídica 

em alto relevo (molde). O elastômero (Sylgard 184) e o catalisador foram misturados na 

proporção de 10:1 (m:m) e adicionados/despejados sobre o molde (V). A cura (polimerização) 

do material foi obtida a 70 °C durante 2 h. Após a etapa de cura, o PDMS foi desmoldado do 

molde de SU-8, similarmente a uma etapa de decalcagem (VI). 

 

 
Figura 2.4. Processo de fabricação de um molde em SU-8 e prototipagem de microcanais em PDMS. I, 
substrato de silício; II, deposição de uma camada de SU-8 sobre o substrato usando spin-coating; III, etapa 
de fotogravação da geometria do molde sobre o SU-8; IV, revelação da imagem gravada e obtenção do 
molde; V, moldagem da estrutura microfluídica em material elastomérico; VI, desmoldagem e obtenção de 
microcanais poliméricos. 
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Os canais fabricados em PDMS foram selados contra três tipos de superfícies: PDMS 

nativo, PDMS oxidado via plasma de O2 e vidro. No caso do PDMS nativo, os canais 

moldados foram selados reversivelmente contra uma base lisa (sem canais) de PDMS através 

do contato direto entre as duas superfícies. O mesmo procedimento foi utilizado para vedar os 

canais contra uma placa de vidro devidamente limpa, produzindo assim um dispositivo 

híbrido de PDMS/vidro. Em ambos os casos, a selagem reversível foi promovida através de 

interações de van der Waals. Para obter uma selagem irreversível, os canais de PDMS e uma 

base lisa de PDMS foram colocados em um sistema de plasma de O2 (plasma cleaner, PDG-

32G) e oxidados durante 150 s. Após a oxidação, as duas peças foram colocadas em contato 

(sem aplicação de pressão) e uma selagem extremamente forte foi obtida devido à formação 

de uma ligação Si-O-Si.  

 
2.2.2.3. Fabricação de microcanais em poliéster-toner 

Os microcanais de PT foram fabricados através do processo de impressão direta[24,25], 

como demonstrado na Figura 2.5. Nesse processo, a geometria desenhada no software gráfico 

é depositada diretamente sobre um filme de poliéster (I) com de uma impressora laser. A 

camada de toner define a profundidade dos microcanais (II). Neste trabalho, micro-estruturas 

com CDT foram fabricadas. Para esta finalidade, os canais impressos foram alinhados (III) 

contra uma imagem especular e laminados em uma plastificadora de documentos para 

promover a selagem da estrutura (IV). Antes da laminação, orifícios para acesso aos 

microcanais foram confeccionados com auxílio de um perfurador de papel. Após a selagem, a 

base de ponteiras de pipetadores foi utilizada para formar reservatórios de soluções. Estes 

reservatórios foram colados usando uma resina epóxi. 
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Figura 2.5. Fabricação de microcanais em poliéster-toner. I, filme de poliéster; II, microcanais impressos, com 
uma camada de toner (a); III, alinhamento do filme impresso contra uma imagem especular perfurada; IV, 
laminação dos dois filmes e; V, dispositivo final contendo reservatórios para soluções colados na superfície. 

 
 
2.2.3. Procedimentos eletroforéticos 
 
2.2.3.1. Pré-condicionamento dos microcanais 

 Antes do uso, os microcanais fabricados nos materiais diferentes, exceto os chips de 

PT, foram tratados com a lavagem com solução de NaOH 0,1 mol L-1 e tampão por 15 min 

cada. De modo a evitar a formação de bolhas, os canais em PDMS sem oxidação (nativo) 

foram primeiramente preenchidos com álcool isopropílico. Em seguida, estes canais também 

foram lavados com solução de NaOH 0,1 mol L-1 e tampão, como descrito acima. As etapas 

de lavagem foram realizadas com a aplicação de vácuo no reservatório de descarte do tampão. 

Para os chips de PT, a solução tampão foi adicionada a um reservatório e os canais foram 

preenchidos por capilaridade. A mesma solução foi adicionada aos demais reservatórios e os 

canais foram lavados eletrocineticamente durante 5 min até a estabilização da corrente 

eletroforética.  

Depois da etapa de pré-condicionamento, o tampão no reservatório da amostra foi 

substituído pela solução da amostra (para todos os tipos de dispositivos). Todos os 

reservatórios foram preenchidos com o mesmo volume (50 µL), e os experimentos 

eletroforéticos foram realizados em temperatura ambiente. 
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2.2.3.2. Transporte eletrocinético 

O transporte eletrocinético do fluido foi realizado com uma fonte de alta tensão 

miniaturizada contendo quatro canais paralelos (Jenway, Essex, Inglaterra). O controle 

eletrocinético foi realizado com auxílio de um computador portátil. Eletrodos de platina foram 

colocados nos reservatórios dos MSE e conectados à fonte. As injeções eletrocinéticas foram 

realizadas usando um procedimento denominado de gated, o qual envolve um protocolo de 

três etapas, como exemplificado na Tabela 2.1 e ilustrado na Figura 2.6.  

Inicialmente, o fluxo foi estabelecido pela aplicação de 1200 V no reservatório da 

amostra e 1800 V no reservatório do tampão mantendo, simultaneamente, os reservatórios de 

descarte aterrados (Fig. 2.6 I). Para introduzir zonas de amostras dentro do canal de 

separação, o potencial aplicado no reservatório do tampão foi desligado por um intervalo de 

tempo de 1 s (Fig. 2.6 II). Depois da injeção, os potenciais iniciais foram aplicados novamente 

e o fluxo foi reestabelecido (Fig. 2.6 III). O tempo da etapa III foi alterado de acordo com a 

magnitude do fluxo eletrosmótico. Para um melhor entendimento deste modo de injeção, a 

Figura 2.6 apresenta as etapas do controle eletrocinético (I, II e III) e as respectivas imagens 

capturadas (IV, V e VI) em um microscópio de fluorescência equipado com uma câmera CCD 

(charge-coupled device).  

 

Tabela 2.1. Representação das etapas do controle eletrocinético (modo gated) e os potenciais 
aplicados em cada reservatório do MSE. 
 

Etapas Tempo Reservatório 1 Reservatório 2 Reservatório 3 Reservatório 4 

I 15 s Terra 1200 V 1800 V Terra 

II 1 s Terra 1200 V 0 V Terra 

III 90 s Terra 1200 V 1800 V Terra 
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Figura 2.6. Representação do controle eletrocinético (modo gated) aplicado nos MSE. A etapa I indica o 
esquema para estabelecimento do fluxo com a aplicação de valores de potenciais nos reservatórios 2 e 3 
(indicados por AT1 e AT2). A etapa II apresenta a introdução da zona de amostra (representada pela cor 
vermelha) no canal de separação ao manter o potencial do reservatório 3 desligado. A etapa III ilustra o 
reestabelecimento do fluxo com a introdução de um volume de amostra (ver destaque em vermelho) na direção 
do detector. As imagens IV, V e VI apresentam imagens de fluorescência para demonstrar as etapas I, II e III 
em MSE de PT. Para obtenção das imagens, uma solução de fluoresceína 500 µmol L-1 foi utilizada. Os 
valores dos potenciais elétricos foram aqueles indicados na Tabela 2.1. 
 
 
 
2.2.4. Detecção por fluorescência induzida a laser  

 
A detecção por LIF foi realizada usando um laser de He-Cd (Kimmon, Englewood, 

CO, EUA) com excitação em 442 nm e emissão em 490 nm[34,52]. O sinal de fluorescência 

resultante foi amplificado, enviado para uma interface analógica/digital (A/D) 

(Chromatograph Interface (BAS)) e monitorado, em tempo real, usando um software 

comercial (Chromatograph data collection software). Para otimização do ponto focal, o 

microcanal foi preenchido eletrocineticamente com solução de fluoresceína 10 µmol L-1. 

Mantendo o fluxo contante (para evitar fotodegradação), o ponto focal foi ajustado em um 

sistema XYZ até o valor máximo do sinal ser observado[34,52]. 
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2.2.5. Determinação da magnitude do fluxo eletrosmótico (EOF)  

 
 A magnitude do EOF foi determinada usando um método indireto de detecção por LIF 

(ILIF)[54], pela introdução de uma zona de amostra contendo acetona 2% em tampão contendo 

fluoresceína 10 µmol L-1. O marcador do EOF (acetona) foi detectado como um pico 

negativo. Para os MSE em PT, a magnitude do EOF foi confirmada usando o método de 

monitoramento da corrente[55].  

 
2.2.6. Estrutura química dos analitos 

 Para a comparação do desempenho analítico dos substratos, dois fluoróforos foram 

utilizados como analitos modelo. A Figura 2.7 apresenta a estrutura química da (A) 

fluoresceína (FL) e da (B) cumarina (CM) 519.  

 
 

 

Figura 2.7. Estruturas químicas da (A) fluoresceína e da (B) cumarina. 
 
 
 
 

(A) 

(B) 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3.1. Processos de microfabricação 

De modo a produzir canais com dimensões similares nos três tipos de substratos 

avaliados (vidro, PDMS e PT), alguns parâmetros relacionados aos processos de 

microfabricação tiveram que ser considerados. Nos processos fotolitográficos, a largura é 

definida pela resolução da máscara utilizada. Convencionalmente, microcanais podem ser 

fabricados com largura inferior a 10 µm usando máscaras definidas em vidro, por exemplo[5]. 

No método de impressão direta, a largura é limitada pela resolução da impressora laser[24,25]. 

Com o uso de uma impressora laser com resolução de 600 dpi, por exemplo, é possível 

imprimir canais com largura inferior a 100 µm, no entanto, com repetibilidade baixa. Para 

este processo, quanto maior a largura do canal, melhor a repetibilidade. O erro estimado para 

um canal com largura de 150 µm é de aproximadamente 8% (n = 10), e esta é considerada a 

dimensão limitante para o processo de impressão direta usando uma impressora com 

resolução de 600 dpi
[37].  

Por essa razão, todos os microssistemas foram fabricados com largura de 150 µm. Os 

comprimentos dos canais de injeção e de separação foram, respectivamente, 15 e 50 mm. 

Enquanto a profundidade dos canais em vidro e em PDMS é definida pelo tempo de corrosão 

ou pela altura do molde, respectivamente, com os dispositivos em PT este parâmetro é 

definido pela espessura da camada de toner. Para uma impressora com resolução de 600 dpi, a 

espessura da camada de uma SCT é 7,3 ± 0,8 µm (n = 5). Para dispositivos com CDT, a 

profundidade do canal foi 12 ± 2 µm. Dessa maneira, o processo de impressão direta foi 

limitante para a largura e também para a profundidade dos canais fabricados neste trabalho. 

Devido ao perfil isotrópico dos canais corroídos em vidro, a máscara para o processo 

de fabricação em vidro foi preparada com largura de 130 µm. A largura resultante foi 
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aproximadamente 152 µm no topo do canal e ~130 µm na base. A profundidade final dos 

canais em vidro foi 12,3 ± 0,4 µm (n = 4).Para a prototipagem dos canais em PDMS, a 

geometria foi definida no fotorresiste negativo SU-8 sobre um substrato de silício. A altura e a 

largura dos canais definidos no molde foram 13,1 ± 0,6 µm e 148 ± 6 µm, respectivamente 

(n = 4).  

Os procedimentos envolvidos na fabricação de MSE em vidro e em PDMS resultam 

em microcanais com rugosidade baixa. Por outro lado, os canais definidos pelo processo de 

impressão direta apresentam uma rugosidade elevada[24,25,37], influenciada tanto pelo filme de 

poliéster quanto pela camada de toner. Este parâmetro foi investigado por medidas 

perfilométricas e os valores para o filme de poliéster e para a camada de toner foram 

0,13 ± 0,06 µm e 1,8 ± 0,1 µm, respectivamente. Esses valores médios foram obtidos para 

cinco dispositivos diferentes, varrendo-se uma região de 500 µm sob uma força de 0,15 N. É 

importante observar que estes valores referem-se às estruturas com CST. Para estruturas com 

CDT, os parâmetros precisam ser considerados para ambos os filmes. 

2.3.2. Caracterização elétrica 

Como mencionado no prefácio, a escolha de uma plataforma microfluídica é 

extremamente importante para qualquer tipo de aplicação. Em microssistemas de eletroforese, 

uma das características desejáveis de uma plataforma ideal é a capacidade de dissipar calor 

provocado pelo efeito Joule. Por esse motivo, essa propriedade foi investigada nos substratos 

diferentes através da caracterização elétrica a partir da lei de Ohm[56]. Em outras palavras, um 

microcanal foi inicialmente preenchido com a solução tampão (ácido bórico/borato de sódio 

20 mmol L-1, pH 9) e uma diferença de potencial foi aplicada ao microcanal. Com o 

estabelecimento do campo elétrico, a corrente eletroforética resultante foi medida em função 
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dos valores dos potenciais aplicados. A Figura 2.8 apresenta as curvas obtidas para todos os 

substratos com as respectivas equações de correlação.  
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Figura 2.8. Curvas obtidas para a corrente eletroforética em função do potencial aplicado. Eletrólito: ácido 
bórico/borato de sódio 20 mmol L-1, pH 9. Comprimento do canal: 5 cm. 

 

Como observado na Figura 2.8, todas as plataformas exibiram uma relação linear entre 

a corrente eletroforética e o potencial elétrico aplicado para um campo elétrico inferior a 
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500 V cm–1 (ou seja, 2,5 kV). Os dispositivos em vidro e em PT apresentaram linearidade até 

1000 V cm–1 (5 kV). Os valores das resistências dos microcanais foram calculados através dos 

coeficientes angulares das curvas obtidas pela lei de Ohm[56]. Os valores fornecidos pelas 

equações (inseridas na Figura 2.8) equivalem ao inverso da resistência, 1/R. Desse modo, os 

valores experimentais para a resistências dos canais em vidro, PT, PDMS nativo, PDMS 

oxidado e PDMS/vidro foram 224, 185, 94, 163 e 128 MΩ, respectivamente. 

As áreas estimadas para a secção transversal dos canais definidos em vidro, PT e 

PDMS foram 1660, 1705, e 1830 µm2, respectivamente. A resistividade (ρ) da solução 

tampão foi calculada através de medidas de condutividade (κ) em temperatura ambiente. A 

relação κ = 1/ρ foi utilizada para estes cálculos[56]. O valor teórico encontrado foi de 

aproximadamente 760 Ω cm para uma solução de tampão borato 20 mmol L–1. Através destes 

valores, as resistências teóricas (RT) dos microcanais fabricados em vidro, PT e PDMS, 

preenchidos com a solução tampão, foram 255, 240 e 228 MΩ. Estes valores foram 

calculados de acordo com a Equação 2.1, levando em consideração o comprimento do canal, 

L e a área, A, da secção transversal, a qual foi obtida por perfilometria[56]. 

 

A

L
RT

ρ
=    (Equação 2.1) 

 

Os valores encontrados para as resistências nos chips de vidro e PT foram, 

respectivamente, em torno de 15 e 25% maiores que os valores teóricos calculados. Para os 

dispositivos em PDMS oxidado, híbrido PDMS/vidro e PDMS nativo, os dados experimentais 

foram, respectivamente, 30, 45 e 60% menores que as resistências teóricas estimadas para os 

canais em PDMS. Através dessa comparação pode-se observar que os MSE de vidro 

apresentaram a melhor eficiência na dissipação de calor enquanto os MSE de PDMS nativo 

foram os que tiveram o pior desempenho. De acordo com os resultados descritos por Fletcher 
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e colaboradores[57], esta discrepância pode estar relacionada à condutividade da superfície do 

material, que provoca uma contribuição significativa para a medida total da corrente elétrica 

nos canais microfluídicos. 

 

2.3.3. Fluxo eletrosmótico (EOF) 

Em sistemas capilares, a aplicação de um campo elétrico acarreta na geração da 

eletrosmose, que é o movimento de um líquido através de um capilar ou um microcanal. A 

velocidade linear desse fluxo dividida pelo campo elétrico aplicado, E, é denominada de 

mobilidade eletrosmótica, µeo. O valor de µeo, também denominado de fluxo eletrosmótico 

(EOF), pode fornecer informação sobre a natureza da superfície do microcanal e pode afetar 

diretamente o desempenho da separação eletroforética, mesmo quando sua presença não é 

necessária[58].  

A presença de um EOF catódico, ou seja, EOF que se move na direção do cátodo, é 

um indicativo de uma superfície com excesso de carga negativa. A magnitude do EOF é 

determinada pela densidade de carga na superfície[59]. Uma vez que o EOF é um dos 

parâmetros eletroforéticos mais importantes, a determinação de sua magnitude é importante e 

necessária, principalmente na comparação do desempenho analítico de MSE fabricados em 

substratos diferentes. 

A magnitude da µeo pode ser determinada através de métodos diretos ou indiretos[60]. 

No modo direto, a µeo pode ser facilmente determinada pela injeção de um analito neutro no 

pH de interesse, desde que este forneça uma resposta mensurável no sistema de detecção 

empregado. No uso de detectores de fluorescência, por exemplo, a existência de um grupo 

fluoróforo no analito neutro é um requerimento adicional. Neste contexto, a rodamina B é o 

fluróforo neutro mais utilizado devido sua neutralidade em uma ampla faixa de pH[61]. No 

entanto, o uso deste analito como marcador do EOF é problemático com alguns substratos 
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poliméricos, como o PDMS. Devido à característica hidrofóbica deste polímero, o analito 

tende a ser adsorvido e também absorvido para a superfície do substrato[62]. Deste modo, o 

uso da rodamina B não propicia uma medida confiável da magnitude do EOF, devido às 

variações de sua magnitude em função do tempo. Para os canais em vidro, a adsorção é 

mínima e os valores do EOF apresentam uma repetibilidade satisfatória.  

Em experimentos preliminares com os dispositivos de PT, verificou-se que a detecção 

da rodamina B não foi possível em uma faixa de concentração de 0,1 a 10 mmol L-1. Embora 

a visualização do canal completamente preenchido com o corante tenha sido observado, não 

foi possível detectar nenhuma variação do sinal analítico. Este problema pode estar associado 

com a fluorescência intrínseca do filme de poliéster. Espectros de fluorescência (ver 

Apêndice A) mostraram que os filmes de poliéster e PT, quando comparado aos demais 

substratos, exibiram os níveis mais elevados de fluorescência na região de emissão (490 nm). 

Este nível elevado de fluorescência é atribuído à presença de funcionalidades aromáticas tanto 

no filme de poliéster quanto na camada de toner. Por esse motivo, o sinal analítico pode ter 

sido mascarado pela fluorescência do substrato. 

Devido aos problemas com a rodamina B, e na ausência de outro fluróforo neutro, 

optou-se pelo uso de um método indireto[54] de detecção por LIF para determinação da 

magnitude do EOF nos substratos avaliados. Neste caso, uma solução tampão contendo FL 

25 µmol L-1 foi preparada de modo a elevar o sinal de fluorescência. Dessa maneira, com a 

injeção de um analito neutro (acetona 2% em tampão) foi introduzida no canal e o sinal 

referente ao marcador de EOF foi detectado como um sinal negativo. Além da acetona, uma 

alíquota de cumarina 519 na concentração de 25 µmol L-1 foi adicionada à amostra 

introduzida no canal. A Figura 2.9 apresenta um exemplo de um eletroferograma registrado 

pelo método indireto de detecção por LIF. Como observado na Figura 2.9, o marcador do 

EOF foi detectado como um pico negativo, antes do pico da CM. 
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Figura 2.9. Exemplo de eletroferograma registrado em MSE de PDMS/vidro usando um método de ILIF para 
determinação do EOF.   

 

Usando o método indireto de detecção por LIF, um EOF catódico foi observado para 

todos os substratos. O tempo de migração do marcador do EOF, denominado de tempo 

eletrosmótico, teo, foi utilizado para calcular a velocidade eletrosmótica, veo. De acordo com a 

Equação 2.2, a velocidade eletrosmótica foi determinada dividindo o comprimento efetivo do 

canal, Lef, pelo tempo eletrosmótico[58,59]. O valor encontrado para a velocidade eletrosmótica 

foi dividido pelo campo elétrico, E, aplicado na separação permitindo encontrar o valor da 

mobilidade eletrosmótica, µeo (Equação 2.3)[58,59].  

 

eo

ef

eo
t

L
v =    (Equação 2.2) 

E

eo
eo

νµ =    (Equação 2.3) 
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Os resultados para a mobilidade eletrosmótica, µeo, e para o potencial zeta, ζ, foram 

determinados em pH 9 e os valores estão apresentados na Tabela 2.2. Os valores do potencial 

zeta de cada substrato foram calculados através da Equação de Smoluchowski (Equação 2.4): 

 

η
ζεεµ ro

eo −=     (Equação 2.4) 

 

sendo que εo é a permissividade do vácuo (8,854 × 1012 C2 N–1 m–2), εr é a permissividade 

relativa do meio (~80 para água em temperatura ambiente), e η é a viscosidade da solução 

(0,001 N s m–2 para água a 20 °C)[59]. Como esperado, os canais de vidro e PDMS oxidado 

exibiram os maiores valores de EOF e também potencial zeta. Por outro lado, os menores 

valores de EOF e potencial zeta foram encontrados nos dispositivos de PT.  

 

 

Tabela 2.2. Mobilidade eletrosmótica e potencial zeta dos microcanais eletroforéticos 
fabricados em diferentes substratos.  
 

Substratos µµµµeo (××××10–4 cm2 V–1s–1) ζζζζ (mV) 

Vidro 3,90 ± 0,08 –55 ± 1 

PDMS Oxidado 3,52 ± 0,06 –49 ± 1 

PDMS/vidro 2,30 ± 0,07 –32 ± 1 

PDMS nativo 1,12 ± 0,10 –15 ± 1 

Poliéster-Toner 0,35 ± 0,02 –4,2 ± 0,3 
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A magnitude extremamente baixa do EOF gerado nos dispositivos de PT foi 

confirmada pelo método de monitoramento da corrente[55]. O valor encontrado para o 

potencial zeta no canal de PT indica uma densidade baixa de carga negativa na sua superfície. 

Esta densidade de carga reduzida resulta da presença de uma camada fina de sílica no filme de 

poliéster. A diferença nos valores de EOF encontrados para os MSE de vidro, PDMS/vidro, 

PDMS nativo e PDMS oxidado são similares aos valores obtidos por outros grupos de 

pesquisa[54,56,61,62]. 

Os dispositivos de PT apresentaram um EOF muito reduzido quando comparado aos 

materiais convencionais (ver Tabela 2.2.)[25]. Neste caso, o filme de poliéster define a base e a 

tampa do microcanal, enquanto a camada de toner define a parede do canal e, 

conseqüentemente, sua profundidade. O toner é composto principalmente de óxido de ferro e 

um co-polímero de estireno-acrilato[24,25,37]. O filme de poliéster é revestido com uma camada 

de sílica, onde a espessura varia para cada marca e cada fabricante. A quantidade de sílica no 

filme de poliéster é estimada em torno de 0,6%[26] da composição total. Nos MSE de vidro e 

PDMS, a magnitude do EOF é basicamente uma função da ionização dos grupos silanóis, 

presentes na superfície de ambos os materiais. Nos MSE de PT, os parâmetros que afetam o 

EOF são inúmeros e não estão completamente entendidos até o momento uma vez que a base 

e a tampa do canal são compostos de poliéster com uma camada de sílica e as paredes são 

compostas de toner. No entanto, a baixa abundância de sílica no canal ajuda a explicar o baixo 

valor de EOF encontrado nos chips de PT, os quais são aproximadamente 10 vezes menor que 

os materiais convencionais[25,37]. 

Estratégias diferentes foram investigadas para aumentar a magnitude do EOF nos 

MSE de PT. O uso de NaOH para ativação da superfície não resultou em qualquer alteração. 

Aliás, esta solução danifica a estrutura microfluídica de PT em questão de minutos, devido ao 

ataque químico na superfície do poliéster e também à parede do toner. A oxidação da 
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superfície com plasma de O2 também não provocou nenhuma alteração mensurável na 

magnitude do EOF. No entanto, observou-se que esta etapa reduziu a formação de bolhas na 

superfície, provavelmente devido à eliminação de material orgânico na etapa de oxidação. De 

acordo com um artigo publicado por Qiao[63], a magnitude do EOF em um canal rugoso é 

significativamente menor que o EOF em um canal de rugosidade baixa devido a falta de 

uniformidade da dupla camada elétrica. Sendo assim, acredita-se que o EOF poderia ser 

melhorado substancialmente pelo uso de uma impressora laser de alta resolução, 

possibilitando a fabricação de canais mais estreitos e menos rugosos.  

 

2.3.4. Otimização do tempo de injeção 

O desempenho analítico dos substratos diferentes foi avaliado usando FL e CM como 

analitos modelo. A injeção eletrocinética (modo gated) destes analitos foi otimizada em MSE 

de vidro com uma solução de FL 10 µmol L-1. Experimentos com tempos de injeção entre 

0,25 e 5 s foram realizados e os resultados para a intensidade do sinal e a eficiência obtida 

estão apresentados nas Figuras 2.10A e 2.10B, respectivamente. Como pode ser visualizado 

na Figura 2.10B, eficiências superiores a 2 × 104 pratos m-1 foram obtidas para tempos de 

injeção inferiores a 750 ms. As injeções foram realizadas em intervalos de 60 s. 

No entanto, nenhum sinal foi registrado nos MSE de PT usando tempos de injeção 

inferiores a 1 s. Devido ao valor de EOF extremamente baixo, o tempo de injeção mínimo 

requerido para detectar sinal de FL nos MSE de PT foi igual a 1 s, com polaridade negativa. 

Por esta razão, este tempo de injeção (1 s) foi escolhido como tempo padrão para todos os 

experimentos.  
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Figura 2.10. Efeito do tempo de injeção na altura do pico (A) e na eficiência analítica (B) de um microchip 
fabricado em vidro. Os potenciais elétricos aplicados aos reservatórios da amostra e do tampão foram, 
respectivamente, 1,2 e 1,8 kV. O eletrólito utilizado para os experimentos eletroforéticos foi ácido bórico/borato 
de sódio 20 mM, pH 9,0. 
 

 

2.3.5. Desempenho analítico 

Com o tempo de injeção otimizado, experimentos eletroforéticos foram realizados 

com os analitos modelo nos microssistemas fabricados nos substratos diferentes. Exemplos 

dos eletroferogramas obtidos em cada material estão apresentados na Figura 2.11. Todos os 

experimentos foram conduzidos sob as mesmas condições eletroforéticas (composição do 

tampão, força iônica, pH, campo elétrico, tempo de injeção). Os analitos (FL e CM) foram 

diluídos no tampão de corrida, antes da análise, na concentração de 25 µmol L-1 (cada). Deve-

se observar que no pH do eletrólito utilizado (pH 9,0), ambos os analitos estão carregados 

negativamente. Como demonstrado na Figura 2.11, a separação nos MSE de vidro, PDMS 

oxidado e PDMS/vidro foi obtida em um intervalo de tempo menor que nos MSE de PDMS 

nativo. Essa diferença é explicada pela diferença na magnitude do EOF, como discutido no 

item anterior (item 2.3.4).  
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Figura 2.11. Exemplos de eletroferogramas registrados nos substratos diferentes para a mesma mistura sob as 
mesmas condições de análise. O controle eletrocinético foi realizado pela aplicação de 1200 V no reservatório da 
amostra e 1800 V no reservatório do tampão. Os reservatórios de descarte da amostra e do tampão foram 
mantidos constantes. Tempo de injeção: 1 s. Tampão borato de sódio/ácido bórico 20 mM, pH 9,0. Para todos os 
substratos a injeção e a separação foram realizadas sob polaridade normal, exceto para os MSE de PT. Nos 
eletroferogramas, FL e CM indicam os analitos fluoresceína e cumarina, respectivamente. 
 
 

É interessante destacar que os analitos aniônicos não foram detectados nos MSE de PT 

usando polaridade normal. Isso indica que a magnitude das mobilidades eletroforéticas, µep, 

de cada ânion é maior do que a mobilidade eletrosmótica, µeo, gerada nos canais de PT. 

Conforme a Equação 2.5, a mobilidade observada, µa, no eletroferograma é resultado da soma 

da mobilidade eletroforética, µep, da espécie com a mobilidade eletrosmótica, µeo. Para as 

espécies negativas, a µep tem sinal negativo e tende a migrar contra a direção do EOF. Neste 
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caso, se a µep for muito maior, em módulo, que a magnitude do EOF, µeo, a espécie em 

questão não será introduzida no microcanal sob polaridade normal. E foi justamente isso que 

aconteceu com os MSE de PT, ou seja, as espécies aniônicas não migraram para o interior do 

microcanal. 

 

eoepa µµµ +=    (Equação 2.5) 

 

Por esse motivo, o uso de polaridade negativa foi necessário para detectar os analitos 

nos MSE de PT. Nessa ocasião, a ordem de migração das espécies foi invertida (ver Figura 

2.10), quando comparado aos demais substratos. A diferença observada na intensidade do 

sinal nos eletroferogramas é atribuída à fluorescência intrínseca de cada substrato. Para os 

MSE de PT, a intensidade do sinal de ambos os analitos foi maior que a intensidade observada 

nos demais materiais. Essa distinção deve-se ao fato do uso de polaridade negativa na 

introdução dos ânions nos canais de PT. Nesse caso, como as espécies estão carregadas 

negativamente, o uso de polaridade negativa induz a uma tendência eletrocinética que acarreta 

na injeção de um volume de amostra diferente nos canais de PT.  

O desempenho da separação eletroforética realizada nos MSE fabricados nos materiais 

diferentes está comparado na Tabela 2.3, com os resultados expressos em termos de número 

de pratos, N, e simetria de pico. A eficiência foi calculada de acordo com a Equação 2.6, 

sendo que tm e w1/2 representam o tempo de migração e a largura do pico a meia altura, 

respectivamente. 

 

2

2/1

.54,5 







=

w

t
N m    (Equação 2.6) 
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Tabela 2.3. Comparação da eficiência de separação e simetria de pico obtidas para os 
substratos microfluídicos. 
 

Eficiência (N) Simetria de Pico 
Substratos 

Cumarina Fluoresceína Cumarina Fluoresceína 

PDMS Nativo 6980 6265 1,28 1,20 

PDMS/Vidro 1865 3330 1,32 1,18 

PDMS Oxidado 1265 2720 1,35 1,29 

Vidro 812 1410 1,24 1,17 

Poliéster-Toner 895 925 1,21 1,26 

 

 

O software Microcal™ Origin™ versão 5.0 foi utilizado para integrar e analisar os 

dados da eficiência. A simetria do pico foi medida no mesmo software empregado para 

coletar o sinal de fluorescência (BAS)[64]. Como pode ser visualizado na Tabela 2.3, as 

melhores eficiências de separação foram obtidas nos MSE de PDMS nativo, o qual necessitou 

de um tempo de separacão maior que os demais substratos (ver Figura 2.10). Como 

apresentado nas Tabelas 2.2 e 2.3, quanto menor a magnitude do EOF, maior a eficiência de 

separação, exceto para os dispositivos de PT. A mesma tendência não é observada para os 

MSE de PT devido ao uso de polaridade negativa associada com a interação entre o analito e a 

parede do microcanal e também devido à rugosidade elevada do microcanal. Em termos de 

simetria de pico, um pico simétrico idealmente deveria ter um valor igual a 1,0. Valores 

superiores a 1,0 indicam a presença de picos com cauda[64]. A eficiência pode ser afetada pela 

geometria do canal (ou uniformidade da superfície do canal), magnitude do EOF, processo de 

introdução da amostra ou ainda a interação do analito com a parede da micro-estrutura[39,65]. 

A geometria do canal é um dos parâmetros mais importantes que influenciam o 

desempenho analítico nos MSE[54,65]. Neste trabalho deve-se considerar que os MSE foram 
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fabricados através de processos de microfabricação diferentes. Conseqüentemente, o perfil do 

microcanal resultante foi diferente para cada substrato utilizado. Os canais microfluídicos 

fabricados em PDMS usando moldagem exibem um formato retangular[29-32]. A corrosão dos 

canais em vidro com solução de HF ou HF-NH4F gera um formato trapezoidal devido à 

característica isotrópica da corrosão química por via úmida[54]. Por outro lado, o formato dos 

canais em PT é definido pela resolução da impressora laser e não é perfeitamente regular 

devido às limitações discutidas anteriormente. No entanto, a geometria do canal de PT é 

similar a um formato cilíndrico[24,26,37].  

 O comprimento do plug de injeção, ou zona de amostra, também tem uma influência 

significativa na eficiência de separação. Em MSE, usando o modo de injeção eletrocinético 

denominado gated, a quantidade de amostra introduzida no canal (Qinj) depende do potencial 

aplicado (V), da concentração da amostra (c), da mobilidade eletroforética do analito (µep), da 

mobilidade eletrosmótica (µeo), do tempo de injeção (tinj) da área transversal do canal (A) e do 

comprimento do canal (L), como demonstrado na Equação 2.7.  

 

L
VActQ

epeo

injinj

µµ +
=     (Equação 2.7) 

 

Os experimentos realizados neste trabalho foram conduzidos sob a mesma intensidade 

do campo elétrico usando MSE fabricados em materiais diferentes com dimensões similares, 

porém, tendo valores diferentes de EOF. Dessa maneira, a quantidade de material introduzido 

variou dependendo do tipo de substrato, influenciando diretamente a eficiência de separação. 

Além dos efeitos da geometria do canal, da magnitude do EOF e do protocolo de 

injeção, outros fatores podem afetar negativamente a eficiência de separação. As 

contribuições para a variância total (σ2
T) obtida em MSE são: 
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JEletroWallDetInjDifT
2222222 σσσσσσσ +++++=   (Equação 2.8) 

 

sendo que σ2
Dif refere-se à difusão longitudinal, σ2

Inj é atribuída à zona de amostra injetada, 

σ2
Det está relacionado à geometria do detector, σ2

Wall é atribuído à interação do analito à 

parede do canal, σ2
Eletro refere-se à eletrodispersão das zonas e σ2

J está relacionado ao 

aquecimento provocado pelo efeito Joule[59]. Desde que todos os parâmetros experimentais 

sejam mantidos constantes neste trabalho (exceto o tipo de substrato), as contribuições σ2
Dif, 

σ2
Inj, σ2

Eletro e σ2
Det para a variância total, σ2

T, são constantes. Além disso, como todos os 

substratos exibiram uma dissipação de calor eficiente em valores de campo elétrico igual ou 

inferior a 500 V cm–1, a contribuição deste parâmetro, σ2
J, para a variância total pode ser 

desprezada.  

Dessa maneira, qualquer variação σ2
T está relacionada diretamente aos efeitos de 

interação entre o analito e a parede do canal, σ2
Wall. De modo a investigar esse parâmetro e 

estabelecer uma relação direta do efeito da parede para a perda de eficiência analítica, a 

mistura dos dois analitos modelo foi realizada em pontos de detecção diferentes ao longo do 

canal de separação. A geometria do dispositivo utilizada no trabalho (ver Figura 2.1) foi 

projetada com linhas, ou marcas, para auxiliar o alinhamento do feixe do laser no ponto de 

detecção. O manuseio foi feito com um posicionador do tipo XYZ, o qual permitiu uma 

variação máxima de 3 cm. Um exemplo de separações realizadas em pontos de detecção 

diferentes está apresentado na Figura 2.12. No exemplo demonstrado, MSE de PDMS/vidro 

foram utilizados. 
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As variâncias dos picos obtidos nos pontos de detecção diferentes foram medidas e 

graficadas em função do comprimento efetivo do canal de separação. Os valores da variância 

total dos picos da FL 25 µmol L–1 foram calculados usando o software Microcal™ Origin™ 

versão 5.0. O mesmo procedimento foi realizado para os picos da CM. No entanto, como o 

comportamento foi bastante similar, os dados não estão apresentados. A Figura 2.13 mostra os 

resultados obtidos para a variância total em função do ponto de detecção para cada plataforma 

microfluídica avaliada neste trabalho. Uma correlação linear foi observada para todos os 

substratos na detecção a 30, 35 e 40 mm.  

Para os dispositivos de PT, por exemplo, σ2
T foi igual a 1,8 × 10–2 cm2. Para uma 

molécula pequena como a FL, o coeficiente de difusão, Di, é igual a 1,0 × 10–5 cm2 s–1. 

Considerando o tempo de migração de 72 s, o valor de σ2
Dif é igual a 1,4 × 10–3 cm2           

0
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Figura 2.12. Exemplos de eletroferogramas registrados em pontos de detecção diferentes (10, 20, 30, 35 e 40 
mm) em MSE de PDMS/vidro. Condições experimentais: ver Figura 2.11. Para cada eletroferograma, uma 
seqüência de três injeções foi realizada a cada 120 s. 
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(σ2
Dif = 2Di×tm). Para os dispositivos de PT, o comprimento do plug de injeção, linj, foi 

medido e o valor foi de aproximadamente 300 µm (540 pL). Desde que a magnitude do EOF é 

diferente para cada substrato, o comprimento da zona de amostra (ou o volume de injeção) foi 

determinado separadamente usando imagens de fluorescência (dados não apresentados).  
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Figura 2.13. Variância total para uma solução de FL 25 µmol L-1 em função do ponto de detecção para MSE 
fabricados em (■) PT, (●) PDMS nativo, (▼) PDMS oxidado, (▲) PDMS/vidro e (♦) vidro. Condições 
experimentais: ver Figura 2.11. 
 

No entanto, para o tempo de injeção utilizado (1 s), nenhuma variação significativa foi 

observada para o comprimento da zona de amostra. Os valores variaram de 270 a 310 µm, 

muito provavalmente devido à contribuição da parede do canal. Por esse motivo, o valor 

encontrado para σ2
Inj nos MSE de PT também foi utilizado nos demais materiais. Usando o 

valor de 300 µm, a contribuição da injeção (σ2
Inj) para a variância total nos MSE de PT foi 

7,5 × 10–5 cm2 (σ2
Inj = l

2
Inj/12). Assumindo que σ2

Det e σ2
Inj tem uma contribuição 

aproximadamente similar para a variância total e que σ2
J é desprezível, a variância 
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relacionada à interação com a parede do canal, σ2
Wall, é 1,6 × 10–2 cm2. Estes valores indicam 

que σ2
Wall é o parâmetro que apresenta a maior contribuição (aproximadamente 90%) para o 

alargamento da banda (ou perda de eficiência) nos MSE de PT. Em MSE de vidro, o valor de 

σ2
Wall foi igual a 9,6 × 10–4 cm2, o que representa aproxidamente quase 25% da variância 

total, σ2
T. 

No geral, várias informações podem ser extraídas da Figura 2.13. Como visualizado, 

as plataformas microfluídicas compostas de vidro e PDMS/vidro foram as que apresentaram 

menor contribuição para a variância total. Em outras palavras, as paredes das plataformas 

mencionadas foram as que proporcionaram menor adsorção, ou interação, com os analitos 

(corantes aniônicos) utilizados neste trabalho. Os dois tipos de MSE (vidro e PDMS/vidro) 

apresentaram um comportamento similar nos três pontos de detecção demonstrados na Figura 

2.13. Uma boa correlação também pode se observada entre os MSE de PDMS nativo e PDMS 

oxidado. Para os MSE de PDMS nativo, a variação significativa dos valores σ2
T está 

relacionada à instabilidade do EOF em função do tempo. Para os fluoróforos negativos, os 

dispositivos de PT demonstraram a menor eficiência de separação. Além disso, a parede dos 

canais de PT apresentou a maior contribuição para a perda de eficiência quando comparada 

aos demais substratos. Estes parâmetros poderiam ser melhorados pela adição de um inversor 

de EOF, invertendo assim sua direção, ou selecionando fluoróforos catiônicos. Neste caso, a 

separação eletroforética poderia ser realizada sob polaridade normal em todos os substratos. 

Resultados similares em termos de variância total foram obtidos para MSE de vidro 

fabricados a partir de uma tecnologia baseada no uso de máscaras de toner para corrosão 

química[47]. Neste caso, a rugosidade do canal foi definida pelo processo de impressão direta, 

assim como na confecção dos MSE de PT. No entanto, o tempo de fabricação curto e o custo 

muito reduzido dos dispositivos de PT são vantagens significativas sobre todos os demais 

substratos.  
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Obviamente, uma comparação mais realística do desempenho analítico seria avaliar 

todos os três substratos usando tecnologias de resolução baixa para microfabricação ou 

confeccionando dispositivos de PT com impressoras laser de resolução maior (3000 dpi)[37]. 

Nos últimos anos, uma variedade de processos usando toner em um ou mais estágios foram 

descritos para produzir dispositivos em PDMS[42-44], vidro[47] e PT[24-26]. Usando tecnologias 

deste tipo para produzir dispositivos descartáveis, a rugosidade da camada de toner seria 

transferida para a superfície do PDMS ou do vidro durante a moldagem, transferência térmica 

ou corrosão química. Neste caso, os dispositivos de PT poderiam apresentar um desempenho 

analítico melhor do que os dispositivos de PDMS ou vidro fabricados com resolução baixa. 

 

2.3.6. Repetibilidade e robustez 

A repetibilidade das injeções consecutivas foi avaliada para todos os materiais. Para 

um estudo comparativo, uma seqüência automática de sete injeções foi programada no 

software de controle para todos os substratos, exceto para os MSE de vidro. A única variável 

que sofrera modificação foi o intervalo de tempo entre as injeções. Os melhores resultados em 

termos de repetibilidade das injeções foram obtidos para os MSE de vidro e PDMS/vidro. 

 

2.3.6.1. MSE de vidro 

Os MSE de vidro-vidro apresentaram uma repetibilidade excelente durante 50 injeções 

realizadas individualmente. A Figura 2.14 mostra os eletroferogramas referentes às injeções 

número 1, 5, 10, 20, 30 e 50. Avaliando estas 50 injeções, os tempos de migração da CM e da 

FL foram, respectivamente, 65 ± 1 s e 103 ± 2 s. Os valores para o desvio padrão relativo 

(RSD) para a altura e para a área do pico da CM foram de aproximadamente 8% e 12%, 

respectivamente. Para o pico da FL, os valores do RSD para altura e para a área foram iguais 
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a 3% e 6%, respectivamente. A diferença dow RSD para a CM e FL pode ser atribuída aos 

efeitos eletrocinéticos durante a introdução da amostra. Considerando apenas as 10 primeiras 

injeções, os valores mencionados foram inferiores a 6%. 

 

0 30 60 90 120 150

FLCM

0,2 URF
(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

(a)

Tempo (s)
F
lu
o
re
sc
ên

ci
a

 

Figura 2.14. Eletroferogramas registrados em MSE de vidro mostrando a repetibilidade entre as injeções 
número (a) 1, (b) 5, (c) 10, (d) 20, (e) 30 e (f) 50. Condições experimentais: ver Figura 2.11. 

 

 

Os valores mencionados poderiam ser melhorados por um tratamento químico igual 

àquele descrito para pré-condicionamento do canal (item 2.2.3.1). No entanto, os resultados 

apresentados na Figura 2.14 mostram que este tipo de plataforma pode ser utilizado em 

análises rotineiras para obtenção de resultados de alta confiabilidade. A única desvantagem 

desse tipo de estrutura é o tempo excessivo para sua fabricação. Considerando as etapas de 

limpeza, fotogravação, corrosão e selagem, o processo final precisa de aproximadamente 16 h 
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para sua conclusão. A selagem térmica apresenta ainda outro ponto negativo neste processo: a 

repetibilidade. Embora quatro dispositivos tenham sido fabricados simultaneamente, o 

processo para selagem nem sempre fornece os mesmos resultados. Após o ciclo de 

temperatura, alguns dispositivos apresentaram bolhas de ar, comprometendo a vedação e, 

principalmente, a repetibilidade do processo de selagem. Por este motivo, a avaliação analítica 

entre dispositivos diferentes de vidro-vidro não foi investigada. 

 

2.3.6.2. MSE de PDMS/vidro 

Assim como os MSE de vidro, a plataforma composta de PDMS/vidro também exibiu 

um desempenho analítico excelente, tanto na comparação da repetibilidade entre injeções 

consecutivas quanto na repetibilidade entre dispositivos diferentes. A Figura 2.15 apresenta 

uma seqüência de três eletroferogramas obtidos em três MSE diferentes. Cada 

eletroferograma contém uma série de sete injeções realizadas em intervalos de 30 min. O 

ponto de detecção foi igual a 35 mm.  

Para uma comparação intra-chip, os valores dos RSD’s em termos de tempo de 

migração, área do pico, altura do pico e eficiência de separação variaram de 2,3 a 6,9%. Para 

uma comparação inter-chip, os tempos de migração para CM e FL foram 84 ± 1 e 114 ± 2 s, 

respectivamente. A comparação em termos de área do pico mostrou uma variação de 15% 

(CM) e 22% (FL). Resultados similares foram observados para a eficiência de separação, com 

variação de 12% (CM) e 27% (FL). A discrepância para a variação inter-chip está associada 

exclusivamente à variação do EOF entre os dispositivos diferentes. A µeo apresentou uma 

variação média de 13% entre os três dispositivos.  
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Figura 2.15. Eletroferogramas obtidos para uma série de sete injeções cada para três MSE de PDMS/vidro 
idênticos. Condições experimentais: ver Figura 2.11. 
 
 
2.3.6.3. PDMS oxidado  

Os MSE de PDMS oxidado foram avaliados durante 8 h contínuas de injeções 

sucessivas. A Figura 2.16 apresenta uma série de oito eletroferogramas registrados em 

intervalos de 1 h. Cada eletroferograma contém uma série de sete injeções realizadas a cada 

90 s. O primeiro eletroferograma (a) foi registrado exatamente 1 h após a etapa de oxidação 

no plasma de O2. Os demais eletroferogramas foram registrados após 2 (b), 3 (c), 4 (d), 5 (e), 

6 (f), 7 (g) e 8 (h) horas. É importante mencionar que os microcanais foram lavados 

eletrocineticamente após cada série de injeções, ou seja, a cada 12 min. A detecção foi feita a 

40 mm do ponto de injeção. A Figura 2.16, especialmente, contém os dados referentes ao 

tempo de preenchimento inicial do microcanal (20 s) antes da primeira injeção. 

Os tempos de migração durante as oito horas para CM e FL foram 89 ± 2 e 116 ± 4 s, 

respectivamente (tempo de preenchimento do canal não descontado). Esta variação é inferior 

a 4%. Comparando os valores das áreas, observou-se uma variação de 16,3% (CM) e 18,1% 
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(FL). Para a intensidade do sinal, uma variação de 19,6% (CM) e 25,7% (FL) foi obtida. De 

acordo com os resultados apresentados na Figura 2.16, nenhuma variação significativa na 

simetria dos picos foi encontrada. Para a primeira injeção do eletroferograma A, os valores da 

simetria foram 1,39 (CM) e 1,23 (FL), respectivamente. Para a última injeção do 

eletroferograma H, os valores foram 1,37 (CM) e 1,30 (FL).  

Estes resultados mostram que o tempo de oxidação (150 s) promoveu uma selagem 

ideal e que nenhuma modificação aparente (em termos de tempo de migração) ocorreu como 

resultado da variação da mobilidade eletrosmótica em função do tempo. Estes aspectos 

conferem uma estabilidade desejável para os MSE de PDMS oxidados em plasma de O2.  
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Figura 2.16. Eletroferogramas obtidos para séries de sete injeções realizadas em MSE de PDMS oxidado durante 
oito horas sem interrupção. Condições experimentais: ver Figura 2.11. Os eletroferogramas foram registrados após 
(a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5, (f) 6, (g) 7 e (h) 8 h da oxidação em plasma de O2. 
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2.3.6.4. MSE de PDMS nativo  

Para os MSE de PDMS nativo, as injeções foram realizadas a cada 120 s. Um 

eletroferograma mostrando sete injeções seqüenciais nesta plataforma está apresentado na 

Figura 2.17. Os tempos de migração para CM e FL foram 159 ± 5 s e 200 ± 10 s, 

respectivamente. Os valores de RSD em termos de altura e área dos picos para CM e FL 

variaram de 9 a 11% e 24 a 26%, respectivamente. Os valores de RSD elevados são atribuídos 

à instabilidade do EOF, cujo parâmetro sofreu uma variação de aproximadamente 10% 

durante 5 injeções consecutivas (ver Tabela 2.2).  

Os valores de RSD para a altura e a área do pico foram maiores para FL do que CM. 

Esta diferença é resultado da tendência eletrocinética do modo de injeção. A instabilidade do 

EOF afeta a resolução da separação entre os dois analitos. A resolução, R, entre os picos foi 

calculada com base na Equação 2.9, considerando os tempos de migração da FL e CM como 

tm2 e tm1, respectivamente. Os termos w1 e w2 equivalem às larguras na base dos picos da CM e 

da FL, respectivamente. 

( )
21

122
ww

tt
R mm

+
−

=    (Equação 2.9) 

Como visualizado na Figura 2.17, a resolução aumenta de 1,9 para 3,0 da primeira 

para a sétima injeção. Além disso, o valor da simetria do pico foi sistematicamente afetado 

pela mudança contínua no EOF, resultando em RSD de 2,6% (CM) e 5,9% (FL). O efeito da 

µeo na resolução pode ser demonstrado pela Equação 2.10, deduzida por Jorgenson e 

Lukacs[59], sendo que µ1, µ2 e µm representam as mobilidades eletroforéticas dos dois analitos 

(CM e FL) e a mobilidade média entre eles, respectivamente. Os termos D e V representam o 

coeficiente de difusão da molécula e o potencial aplicado na separação. De acordo com a 

Equação 2.10, o valor da resolução é inversamente proporcional ao valor da magnitude da µeo. 
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Em outras palavras, com a redução do EOF, o valor da resolução aumenta[59], como 

visualizado na Figura 2.17.  

( ) ( )
2/1

21 ].[177,0
D

V
R

eom µµ
µµ

+
−=    (Equação 10) 

Como demonstrado na Figura 2.17, a resolução é influenciada pela redução do EOF 

nos MSE de PDMS nativo. Essa variação acarretou também na diminuição da intensidade dos 

picos, fator que está diretamente relacionada com a quantidade de material introduzida nos 

microcanais. Em alguns casos, nenhum pico foi detectado após uma série de injeções 

consecutivas.  
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Figura 2.17. Eletroferograma obtido para uma série de sete injeções consecutivas em MSE de PDMS nativo. 
Condições experimentais: ver Figura 2.11. 

 

 

 

 



Capítulo 2 - Microssistemas Analíticos 

Wendell K. T. Coltro 109 

2.3.6.5. MSE de PT  

A repetibilidade das injeções seqüenciais também foi investigada nos dispositivos de 

PT. Como mencionado, foi necessário inverter a polaridade de modo a detectar os analitos 

nestes dispositivos. Essa inversão foi necessária porque o EOF gerado nos microcanais de PT 

não é alto o suficiente para transportar as espécies aniônicas sob polaridade normal. A Figura 

2.18 apresenta um eletroferograma com sete injeções consecutivas realizadas a cada 120 s. A 

primeira injeção resultou em picos de intensidade baixa comparada com as demais injeções. 

Esse efeito é atribuído ao valor de EOF reduzido, no qual o transporte eletrocinético nestes 

dispositivos requer um tempo maior para o preenchimento total do canal de amostragem. Os 

valores dos tempos de migração para FL e CM foram 66 ± 3 s e 104 ± 8 s, respectivamente.  

Os valores de RSD para a altura e área dos picos nestas sete injeções foram maiores 

que 20%. Ao ignorar os dados da primeira injeção, os valores de RSD são reduzidos para 

aproximadamente 10%. Uma diferença notável da resolução é observada depois das três 

primeiras injeções. A resolução (calculada a partir da Equação 9) para a primeira, segunda e 

terceira injeção foi 2,7, 2,3 e 1,9, respectivamente. A partir da quarta injeção, a resolução 

variou de 1,4 a 1,6. Este decréscimo também é resultado da instabilidade do EOF. O 

descréscimo nos valores da resolução pode ser explicado pela redução da magnitude do EOF, 

assim como nos MSE de PDMS nativo. No entanto, como neste caso usou-se polaridade 

negativa, o efeito sobre os valores da resolução foi o inverso daquele observado nos 

dispositivos de PDMS nativo. 

O desempenho analítico, em termos de repetibilidade, dos MSE de PT foi ligeiramente 

melhor que os MSE de PDMS nativo. A repetibilidade ruim do EOF pode ser um problema 

para o uso de MSE (independente do tipo de substrato) em análises de rotina. No entanto, uma 

das maiores vantagens do PDMS e do PT é que ambos são muito baratos, podem ser 
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fabricados em um curto intervalo de tempo e podem ser utilizados como dispositivos 

descartáveis. Neste caso, mudanças no EOF em função do tempo não têm muita importância.  
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Figura 2.18. Eletroferograma obtido para uma série de sete injeções consecutivas em MSE de PT. Condições 
experimentais: ver Figura 2.11. 
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2.4. CONCLUSÕES 

A comparação do desempenho analítico dos MSE fabricados através de processos 

convencionais (fotolitografia e litografia suave) e uma técnica alternativa (impressão direta) 

fornece uma referência útil para os pesquisadores desenvolverem dispositivos para análises 

eletroforéticas. Os dispositivos em vidro, PDMS nativo, PDMS oxidado, PDMS/vidro e PT 

foram fabricados de acordo com as dimensões limitantes (largura/profundidade = 150 µm/12 

µm) do processo de impressão direta. De acordo com os resultados apresentados, os 

dispositivos em PDMS nativo e em vidro apresentaram, respectivamente, a menor e a maior 

capacidade de dissipação de calor provocada pelo efeito Joule. Adicionalmente, os 

dispositivos em PT apresentaram o menor EOF entre todos os materiais investigados. O valor 

de EOF encontrado para os chips de PT não foi alto o suficiente para detectar os analitos 

negativos com polaridade normal. Por outro lado, como esperado, os dispositivos em vidro e 

PDMS oxidado ofereceram EOF de maior magnitude. Embora o EOF nos MSE de PT tenha 

sido extremamente baixo, acredita-se que esse parâmetro possa ser atrativo para aplicações 

onde o EOF necessita ser suprimido. 

Para os analitos carregados negativamente, as melhores eficiências foram obtidas para 

os dispositivos de PDMS nativo e PDMS/vidro. Estudos quantitativos demonstraram que a 

parede do canal, σ2
Wall, é a principal contribuinte para a variância total. Dentre os substratos, a 

parede dos MSE de PT foi responsável por aproximadamente 90% da variância total. Por 

outro lado, nos dispositivos em vidro e em PDMS/vidro, a contribuição da σ2
Wall foi inferior a 

30%. 

Apesar de alguns pontos desfavoráveis, os dispositivos fabricados em PT apresentam 

várias vantagens em relação aos materiais convencionais. O processo de fabricação é 

extremamente simples, rápido e requer equipamentos disponíveis em qualquer escritório 

(impressora laser, transparências, plastificadora, perfurador de papel). Os dispositivos são 
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muito baratos e podem ser considerados descartáveis. Além disso, estes dispositivos são leves 

e não tão frágeis quanto os chips em vidro. Apesar de apresentar menor eficiência de 

separação que os dispositivos em PDMS e vidro, os resultados mostraram que é possível 

realizar experimentos eletroforéticos com detecção óptica nestes dispositivos. Além disso, os 

dispositivos em PT podem ser muito úteis para aplicações clínicas no point-of-care, onde 

dispositivos de baixo-custo e descartáveis são desejáveis. Estudos futuros estarão focalizados 

na investigação de impressoras lasers com maior resolução para produzir canais mais estreitos 

com melhor definição e regularidade, aspectos que podem contribuir para a melhora do 

desempenho analítico destes dispositivos. 

Um artigo contendo os resultados apresentados neste Capítulo foi aceito 

(DOI: 10.1002/elps.200700897) para publicação na edição especial sobre miniaturização de 

2008 do periódico Electrophoresis, com data de publicação prevista para novembro. A partir 

da avaliação sistemática das plataformas microfluídicas, pode-se concluir que os dispositivos 

fabricados em PT são ideais para testes rápidos ou estudos em que a repetibilidade analítica 

não seja, a priori, tão importante. Estes dispositivos foram empregados na avaliação da 

geometria ideal do detector condutométrico sem contato, como será abordado no Capítulo 3.  

Além disso, os dados sobre o efeito da parede do canal para o alargamento das bandas 

eletroforéticas em substratos diferentes são inéditos e mostram que o vidro, como esperado, é 

o melhor material para a análise rotineira. Os valores referentes à eficiência de separação 

podem ser significativamente melhorados pelo uso de canais mais estreitos. Depois do vidro, 

os dispositivos de PDMS/vidro foram os que apresentaram melhores resultados, tanto em 

termos de repetibilidade inter como intra-chips. Comparando os dois sistemas, a etapa de 

selagem térmica dos MSE em vidro é a principal desvantagem, a qual requer 

aproximadamente 12 h para promover a selagem. Já para os dispositivos em PDMS/vidro, a 

selagem é obtida imediatamente ao contato dos canais poliméricos com a placa de vidro. 
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Essas vantagens permitiram selecionar este tipo de plataforma para a fabricação dos 

dispositivos biomoleculares, os quais serão discutidos no Capítulo 4.  

Em geral, com o trabalho descrito neste Capítulo, foi possível aprender e compreender 

muitos dos parâmetros eletroforéticos fundamentais presentes nos sistemas microfluídicos. 

Além do estágio no exterior, a discussão extensiva com os revisores do manuscrito propiciou 

uma abordagem ainda mais completa deste trabalho. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 A detecção condutométrica sem contato acoplada capacitivamente (C4D) foi adaptada 

como método de detecção para sistemas eletroforéticos convencionais no final da década de 

1990[1,2]. A expansão do desenvolvimento dos microssistemas associada à compatibilidade 

com as técnicas de microfabricação permitiu a implementação da C4D em formato de chip no 

início dos anos 2000. O primeiro trabalho com C4D em microssistemas foi descrito por Guijt 

e colaboradores[3] no ano de 2001 e, deste esta data, houve um forte desenvolvimento da 

eletrônica, da geometria ideal, dos métodos de fabricação dos eletrodos e também da 

integração com microcanais[4,5]. Comparado com a detecção amperométrica, o uso da C4D em 

microssistemas eletroforéticos (MSE) é vantajoso, pois os eletrodos de detecção podem ser 

posicionados sobre os microcanais (configuração denominada on-channel), porém isolados 

fisicamente do contato com a solução. O posicionamento dos eletrodos fora dos microcanais 

evita a degradação da superfície do metal e, adicionalmente, a resposta não sofre interferência 

do campo elétrico aplicado[6,7]. 

No trabalho pioneiro, Guitj e colaboradores[3] desenvolveram um MSE com quatro 

eletrodos para C4D. Os eletrodos foram fabricados, através de sputtering, sobre uma 

superfície de vidro através da deposição de um filme de Ti/Al (100/500 nm de espessura). Os 

eletrodos foram isolados do contato físico com os microcanais por uma camada de nitreto de 

silício (Si3N4), a qual foi depositada através de deposição química em fase de vapor à pressão 

baixa (LPCVD, low pressure chemical vapor deposition). A integração dos eletrodos com os 

microcanais (fabricados em vidro) foi obtida com uma selagem anódica, sob a aplicação de 

100 V durante 1 h a 400 °C. Este sistema foi utilizado para monitorar a separação 

eletroforética de uma mistura de metais alcalinos e peptídeos. O mesmo grupo apresentou 

outro trabalho explorando a otimização dos parâmetros operacionais, como a freqüência e o 

uso de uma geometria com dois ou quatro eletrodos[8]. 
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No ano seguinte, em 2002, Lichtenberg e colaboradores[9] propuseram uma 

metodologia para fabricação de eletrodos integrados no mesmo plano que os microcanais. 

Neste caso específico, os eletrodos de Ta/Pt foram isolados do contato com os microcanais 

por uma parede de vidro, definida na etapa de corrosão, com espessura de aproximadamente 

10-15 µm. O substrato contendo os eletrodos microfabricados e os canais corroídos foi selado 

termicamente contra uma superfície de vidro plana a 650 °C. A Figura 3.1 mostra um 

exemplo da geometria dos eletrodos fabricados no mesmo plano que os microcanais. 

Também em 2002, Pumera e colaboradores[10] desenvolveram um sistema de C4D para 

microchips, usando um circuito eletrônico similar ao desenvolvido por Fracassi da Silva e do 

Lago[2]. Neste trabalho, os autores usaram folhas de alumínio para a confecção dos eletrodos 

para detecção, os quais foram fixados sobre a superfície da tampa do dispositivo com auxílio 

de uma fita adesiva. Esse sistema, bastante simples, foi utilizado para monitorar a separação 

de cátions (K+, Ba2+, Na+, Li+) e ânions (Cl-, SO4
2-, CH3COO-, PO4

3-). O mesmo grupo[11] 

usou o sistema desenvolvido para monitorar a presença de compostos iônicos (nitrato, 

perclorato, cloreto, sódio, potássio, amônio e metil-amônio) em amostras de explosivos.  

 

 

Figura 3.1. Exemplo da integração de eletrodos no mesmo plano que os microcanais. O isolamento dos 
eletrodos é obtido por uma parede de vidro com largura de 10-15 µm. Adaptada da referência 9. 
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Em 2003, Wang e colaboradores[12] desenvolveram um sistema móvel de C4D para 

MSE. Neste sistema, os eletrodos foram fabricados com folhas de alumínio e fixados em uma 

placa de poli(metil metacrilato) (PMMA). Esse suporte de PMMA contendo os eletrodos 

colados foi então posicionado sobre o microssistema e fixado com o auxílio de uma presilha, 

permitindo seu deslocamento para qualquer posição sobre o dispositivo através. A 

potencialidade deste sistema móvel foi demonstrada pela detecção de espécies catiônicas em 

pontos diferentes sobre o microcanal, possibilitando a otimização do ponto de detecção ideal 

para a obtenção de uma resposta com maior resolução entre os picos[12].  

Assim como para os CE convencional, Tanyanywa e Hauser[13] implementaram o 

conceito de C4D com alta tensão (HV-C4D, high-voltage capacitively coupled contactless 

conductivity detection) em MSE. No sistema proposto, a cela de detecção é excitada com um 

sinal senoidal com amplitude da ordem de centenas de Volts (100-500 V). A vantagem do uso 

de HV-C4D é a detecção de íons inorgânicos em níveis de concentração inferiores a 1 µM. 

Neste trabalho pioneiro, os eletrodos foram preparados usando tinta condutiva de prata em 

microdispositivos de vidro. Este sistema foi usado para separar cátions inorgânicos, metais 

pesados e fármacos.  

Tanyanywa e colaboradores[14] desenvolveram, posteriormente, um suporte externo 

para fixação dos eletrodos e integração, de forma independente, nos microssistemas. No 

primeiro protótipo, fitas adesivas de cobre foram utilizadas para fabricação dos eletrodos. Os 

dispositivos comerciais de PMMA, ou vidro, foram então posicionados sobre este suporte 

contendo os eletrodos. Este sistema com os eletrodos posicionados em um suporte externo foi 

utilizado para monitorar a separação de metais alcalinos, metais pesados, ânions, ácidos 

orgânicos e amino ácidos[14]. As fitas adesivas de cobre foram, posteriormente, substituídas 

por placas de circuito impresso (PCI) contendo uma camada de cobre[15]. Essa metodologia 

foi adotada para otimizar as dimensões da cela de detecção como a largura, espaçamento e 
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comprimento dos eletrodos, além da espessura da camada isolante entre os eletrodos e o 

microcanal[15].  

As vantagens do uso de um suporte contendo eletrodos externos pode ser confirmado 

pelo grande número de publicações. Além dos exemplos já mencionados, o uso de HV-C4D 

com eletrodos externos vem sendo aplicado para detecção de anticorpos[16], ácidos 

carboxílicos[17], açúcares[17], fármacos[18,19], amino ácidos[17,19], peptídeos[19], proteínas[19], 

fragmento de DNA[19], vitamina C[20], conservantes alimentícios[20] e compostos 

enantioméricos[21,22]. A Figura 3.2 apresenta uma foto da plataforma contendo os eletrodos 

preparados em um suporte externo e um microssistema fixado sobre a superfície. Nessa 

configuração os eletrodos estão fora do plano dos microcanais. Como observado na 

Figura 3.2, os eletrodos estão posicionados abaixo da micro-estrutura, na qual a espessura da 

base do dispositivo limita a distância entre os eletrodos e o microcanal.  

O sistema de C4D também foi adaptado para microssistemas fabricados a partir do uso 

de um processo de impressão direta como o poliéster-toner (PT)[23], vidro-toner[24] e vidro-

vidro[25]. Nos três casos, os eletrodos para C4D foram fabricados através do uso de fitas 

adesivas de cobre. As fitas foram recortadas em dimensões de aproximadamente 1 mm e 

fixadas sobre os dispositivos. A espessura da tampa do dispositivo limita a distância dos 

eletrodos aos microcanais. No caso do poliéster, a espessura é de 100 ± 10 µm[23]. Para os 

dispositivos de vidro-toner[24] e vidro-vidro[25], a distância entre os canais e os eletrodos é 

delimitada pela espessura de uma lamínula de vidro, usada para selar os canais definidos pela 

parede de toner[24] ou pela corrosão química em meio ácido[25]. A espessura dessas lamínulas é 

de aproximadamente 200 µm[24,25].  
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Figura 3.2. Fotografia mostrando a integração dos eletrodos fora do plano dos microcanais. Nesta configuração, 
a espessura da base do dispositivo (∼ 125 µm) promove o isolamento entre os eletrodos e o microcanal. Imagem 
reproduzida da referência 15 com permissão da The Royal Society of Chemistry.  

 

A fabricação de eletrodos para C4D com fitas adesivas metálicas é vantajosa devido à 

simplicidade e ao custo reduzido. No entanto, a repetibilidade do preparo destes eletrodos é o 

ponto crítico deste processo devido à dependência da habilidade manual em recortar e fixar os 

eletrodos com as mesmas dimensões sempre na mesma posição. Diante deste ponto 

desfavorável, um processo baseado no uso de PCI contendo uma camada simples de cobre foi 

desenvolvido para a confecção de eletrodos para C4D usando máscaras de toner para corrosão 

química do metal[26]. Neste processo, os eletrodos são fabricados em um suporte externo e o 

dispositivo microfluídico é fixado com auxílio de fitas adesivas. A aplicabilidade foi 

demonstrada para eletroforese e isotacoforese em microssistemas fabricados em PT[26].  

 Embora o uso de eletrodos planares seja predominante em microssistemas, Lee e 

colaboradores[27] descreveram a implementação de eletrodos semicirculares para C4D em 

MSE confeccionados em vidro. Os eletrodos foram fabricados no mesmo plano que os 

microcanais, porém isolados por uma distância de 40 µm. Esse isolamento foi definido na 

máscara fotolitográfica de modo a delimitar a área durante a corrosão química dos canais em 

vidro. Os limites de detecção para íons de alta mobilidade, como o K+ e o Cl-, foram da ordem 

de dezenas de ppb. Esses limites são aproximadamente 100 vezes melhores do que os limites 

Chip 

Eletrodos 
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encontrados com o uso de eletrodos planares[27]. A diferença observada na sensibilidade é 

atribuída ao aumento da área superficial dos eletrodos. No entanto, a integração dos eletrodos 

e os microcanais é dependente da etapa de selagem térmica em temperaturas elevadas[27]. 

 Além de todo o desenvolvimento instrumental e as aplicações mencionadas acima, a 

C4D encontra outras aplicações em microfluídica. Abad-Villar e colaboradores[19] 

demonstraram que a C4D pode ser utilizada para monitorar os produtos da digestão enzimática 

de uma proteína. No trabalho apresentado, os autores demonstraram que a clivagem da 

proteína HSA (human serum albumine) com a enzima pepsina pode ser realizada em um 

reservatório do microssistema e monitorada, em função do tempo, com C4D. Schuchert-Shi e 

colaboradores[28] propuseram o uso da C4D como ferramenta para monitorar reações 

enzimáticas, em tempo real, usando MSE. Exemplos de reações enzimáticas para a glicose, 

etanol e ésteres foram utilizados para demonstrar a aplicabilidade do sistema proposto. Em 

2008, Ding e colaboradores[29] demonstraram que microssistemas de poli(dimetil siloxano) 

(PDMS) com eletrodos integrados para C4D podem ser aplicados para o monitoramento da 

degradação de compostos químicos empregados em ações terroristas. 

3.1.1. Objetivos 

O trabalho descrito neste Capítulo visa, principalmente, a construção de um sistema 

inédito de C4D dupla para microssistemas, além da avaliação da geometria ideal e da 

otimização das dimensões da cela de detecção (largura e espaçamento) para posterior 

aplicação em sistemas biomoleculares. Os objetivos secundários referem-se à fabricação de 

eletrodos planares e a respectiva etapa de integração com microcanais a partir de processos 

simples, rápidos e econonomicamente viáveis para implementação em qualquer laboratório 

químico. Além do sistema de detecção, o desenvolvimento de um software genérico em 

LabVIEW versão 8.0 para controle e aquisição de dados também está descrito neste Capítulo. 
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3.2. EXPERIMENTAL 

3.2.1. Construção do detector condutométrico sem contato (oscilométrico) 

O detector oscilométrico foi construído, em duas versões, de acordo com a eletrônica 

desenvolvida por Fracassi da Silva e do Lago[2,30,31]. A primeira versão constituiu-se de um 

sistema com um único detector, o qual foi utilizado para MSE fabricados em vidro-vidro[25] e 

para a otimização da construção dos microssistemas integrados[32]. A segunda versão foi 

desenvolvida com dois detectores em série para aplicação em estudos biomoleculares, os 

quais serão discutidos no Capítulo 4. A eletrônica de ambos os sistemas é idêntica e será 

detalhada genericamente mais adiante. 

Em um sistema de C4D simples para microchips, a configuração da cela de detecção é 

composta de dois eletrodos posicionados em orientação antiparalela. Como apresentado na 

Figura 3.3, um sinal senoidal de freqüência da ordem de centenas de kHz é aplicado, através 

de um gerador de funções, ao eletrodo de excitação da cela de detecção (e0). Ao se aplicar 

esse sinal, a corrente flui pelo dispositivo sendo capturada pelo eletrodo e1, refletindo todos 

os possíveis caminhos percorridos pelo sinal. Após a transformação do sinal de corrente em 

tensão, pelo conversor i/e (a), segue-se a retificação do sinal efetuado por um circuito 

retificador de precisão, operando em meia onda (b). O sinal resultante é filtrado e amplificado 

antes de passar pela etapa de compensação da linha de base (offset). O sinal analógico é então 

enviado para uma interface analógica/digital (A/D) para aquisição de dados[30,31].  

 

 

 

Figura 3.3. Diagrama do sistema de detecção oscilométrica simples em microssistemas. O eletrodo de excitação 
e o eletrodo receptor estão representados por e0 e e1, respectivamente. As etapas (a) e (b) indicam os estágios de 
conversão da corrente em tensão e retificação do sinal, respectivamente. 
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Para o sistema de C4D dupla, as etapas relacionadas ao registro e ao tratamento do 

sinal são idênticas. A única diferença baseia-se na geometria dos eletrodos. Para um sistema 

de C4D simples, a geometria é composta de dois eletrodos, sendo um responsável pela 

excitação da cela e o outro pela captura do sinal resultante. Para o sistema duplo, como 

apresentado na Figura 3.4, dois eletrodos são utilizados para realizar a captação do sinal. 

Intuitivamente, dois eletrodos seriam necessários para promover a excitação da cela, 

resultando numa configuração composta de 4 eletrodos. No entanto, geometrias contendo um, 

dois e até três eletrodos para promover a excitação do sistema duplo foram avaliadas, como 

será abordado no item 3.3.5. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama do sistema de detecção oscilométrica dupla em microssistemas. Os eletrodos de excitação 
são representados por e0. Os eletrodos receptores estão representados por e1 e e2. Outros detalhes: ver Fig. 3.1. 
 
 
3.2.1.1. Instrumentação: componentes do sistema de detecção 

A instrumentação do sistema envolve um gerador de funções, os circuitos dos 

detectores, uma fonte para alimentação eletrônica e uma interface para aquisição de dados. 

Além disso, para os experimentos eletroforéticos ou biomoleculares há a necessidade de um 

sistema para manuseio dos fluidos. A caracterização do detector e a avaliação da geometria da 

cela de detecção foram realizadas através de experimentos eletroforéticos, usando um sistema 

automatizado para controle eletrocinético do fluido nos microcanais. Por outro lado, os 

ensaios biomoleculares foram realizados com fluxo hidrodinâmico, o qual será detalhado 

oportunamente no Capítulo 4. 
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Gerador de funções 

 O sinal de excitação para o circuito oscilométrico foi gerado a partir de um gerador de 

funções MFG 4202 (Minipa, São Paulo, SP). O gerador é capaz de gerar formas de onda 

senoidal, quadrada e triangular na faixa de freqüência de 0,2 Hz a 2 MHz, com ajuste de 

amplitude (1-20 V) e simetria da onda. A impedância de saída do gerador é de 50 Ω. 

 

Circuito eletrônico 

O circuito do detector, mostrado no apêndice B, foi montado em dois módulos. No 

primeiro módulo, a cela oscilométrica, o estágio de conversão i/e, o retificador e um filtro RC 

(passa-baixas) foram colocados em uma única placa utilizando-se a tecnologia de montagem 

em superfície (SMD, surface mounted devices). Uma blindagem (caixa de alumínio) foi 

colocada em torno desta para minimizar a captação de ruído. No segundo módulo, foram 

colocados os estágios finais de amplificação e compensação da linha base, bem como a fonte 

de alimentação do circuito. Os circuitos também foram colocados em uma caixa metálica para 

eliminar a captação de ruído.  

 

Fonte de alimentação e fonte de alta tensão 

A alimentação do circuito eletrônico do equipamento foi feita através de uma fonte 

simétrica comercial com ± 12 V, adquirida junto à empresa LabTools (São Paulo, Brasil). 

Para realizar o manuseio eletrocinético dos líquidos nos canais microfluídicos, foi utilizada 

uma fonte de alta tensão (CZE 1000R, Spellman, NY) com capacidade de aplicação de 

potencial de até 30 kV. 
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Interface de aquisição 

A aquisição de dados foi realizada com uma interface A/D comercial da National 

Instruments (modelo NI USB-6009) com porta USB para comunicação com o 

microcomputador, cuja resolução é de 14 bits.  

 

Funcionamento do detector oscilométrico 

Assim como nos sistemas capilares[31], a corrente medida pelo circuito eletrônico 

reflete a impedância total do sistema. A impedância, por sua vez, é a combinação das 

reatâncias capacitivas da parede do microcanal (Xw), intereletrodos (Xo) e a resistência da 

solução (Rs), e é melhor expressa em termos do inverso da impedância complexa: a 

admitância complexa (Y): 
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 (Eq. 3.1) 

 

A parte real da admitância é chamada de condutância (G), e não deve ser confundida com a 

condutância da solução no interior do canal. À parte imaginária, dá-se o nome de susceptância 

(B). O módulo da admitância, que é proporcional à corrente medida, é dado por:  
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(Eq. 3.2) 

 

Ao trabalhar com valores fixos de freqüência de operação, mantendo a geometria da 

cela oscilométrica e ignorando as variações de capacitância (ou mais corretamente de 
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constante dielétrica) influenciadas pela temperatura, as variações na admitância Y serão 

devidas às variações na condutividade na solução. 

 

3.2.2. Software de aquisição de dados 

O software de aquisição foi escrito em LabVIEW
® de modo a abranger todos os 

sistemas microfluídicos desenvolvidos no grupo de pesquisa, diferenciando-se apenas de 

acordo com as necessidades específicas de cada sistema. Para a C4D dupla, o software 

controla e exibe, em tempo real, o sinal dos dois detectores e a corrente gerada no interior dos 

microcanais devido à aplicação de um campo elétrico. Além disso, uma etapa de controle 

eletrocinético pode ser facilmente realizada escolhendo-se os potenciais elétricos e o tempo de 

aplicação dos mesmos. Parâmetros de amostragem, como taxa de leitura e número de pontos 

para processamento gráfico podem ser facilmente alterados de acordo com a necessidade 

requerida. A Figura 3.5 apresenta uma imagem da tela principal do programa. O 

desenvolvimento da versão número 1 do software de aquisição e a montagem dos circuitos 

eletrônicos do detector duplo teve a colaboração do Dr. Carlos A. Neves. Como observado na 

Figura 3.5, a interface do programa permite a seleção dos potenciais elétricos para injeção e 

separação, além do tempo de injeção. A planilha dos dados a serem gerados pode ser 

arquivada escolhendo-se a extensão .dat (ou txt), a qual permite uma fácil importação dos 

dados em um software gráfico, como o Microcal™ Origin™. A documentação do software 

desenvolvido está apresentada no apêndice C. 
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Figura 3.5. Visualização da tela principal do software escrito em LabVIEW mostrando os três gráficos gerados 
em tempo real e a janela para configurar o transporte eletrocinético bem como o diretório do arquivo de dados. 
 

3.2.3. Fabricação de microssistemas integrados 

Para avaliar o comportamento do detector e estudar a geometria ideal para o sistema 

duplo, houve a necessidade de desenvolver microssistemas integrados, ou seja, 

microssistemas contendo microcanais e eletrodos em uma mesma plataforma. Devido à 

simplicidade e a independência de instrumentação de alto custo, optou-se pelo 

desenvolvimento das micro-estruturas a partir de métodos alternativos, usando o princípio de 

impressão direta em um ou mais estágios.  

Neste sentido, dois métodos foram desenvolvidos. O primeiro baseia-se no uso da 

impressão direta para a fabricação de canais e eletrodos metálicos. Neste caso, máscaras de 

toner, impressas sobre o filme de poliéster, foram usadas para delimitar a área dos eletrodos, 

os quais foram obtidos através de deposição metálica por sputtering. Após a remoção do 

toner, os eletrodos fabricados sobre o poliéster foram integrados com os canais em PT através 
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de selagem. Este tipo de microssistema foi utilizado para avaliar o comportamento do detector 

e estudar a geometria ideal do detector duplo.  

O segundo método surgiu em conseqüência de um problema na bomba vácuo do 

sistema de sputtering, o que impediu a continuidade do uso dos microssistemas de PT. Este 

segundo método baseou-se na utilização de uma PCI para confecção dos eletrodos, 

similarmente ao processo desenvolvido por C. A. Neves[26] para os microssistemas 

descartáveis. No entanto, no método proposto neste trabalho, os eletrodos foram isolados 

fisicamente do contato com a solução a partir do uso de um filme de poli(etileno tereftalato) 

(PET) contendo uma camada de resina termo-sensível. A partir do isolamento elétrico, 

microcanais foram fabricados em PDMS e integrados à plataforma contendo os eletrodos 

isolados com o filme de PET. Esse processo alternativo foi utilizado para avaliar as dimensões 

(largura e espaçamento) do detector duplo usando um planejamento experimental. Os dois 

métodos alternativos estão descritos a seguir. 

 

3.2.3.1. Microssistemas em poliéster-toner 

Os eletrodos para C4D foram fabricados sobre o filme de poliéster como visualizado 

na Figura 3.6. Inicialmente, a máscara contendo a geometria desejada foi desenhada e 

impressa sobre o filme de poliéster (I) usando uma impressora laser. A camada de toner 

depositada (II), com espessura de aproximadamente 7 µm, tem a função inovadora de 

delimitar a região para deposição do metal de interesse. Dessa maneira, o filme de poliéster 

contendo a geometria (definida pela máscara de toner) impressa foi, primeiramente, fixado em 

uma placa de vidro para conferir maior robustez e submetido a uma etapa de limpeza com 

plasma de O2 (não representado na Figura).  
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Figura 3.6. Processo de fabricação de eletrodos em filmes de poliéster usando máscaras de toner. I, filme de 
poliéster; II, impressão de uma máscara de toner; III, deposição metálica através de sputtering e; IV, obtenção 
dos eletrodos planares após remoção da camada de toner com solvente orgânico. 

 

Em seguida, o substrato foi colocado em uma câmara do sistema de sputtering e uma 

camada metálica constituída de titânio (20 nm) e alumínio (150 nm) foi depositada sobre a 

superfície do substrato (III). Como representado na Figura 3.6, o metal foi depositado sobre 

toda a superfície. No entanto, a exemplo do que ocorre com as máscaras convencionais 

(fotorresiste), a máscara de toner pode ser removida pela imersão em um recipiente contendo 

solvente orgânico. Para a remoção do toner, o filme de poliéster foi colocado em um 

recipiente contendo acetona e mantido por 2-3 min. Com a exposição ao solvente, a camada 

de toner foi removida e o material metálico depositado (eletrodos) na região definida pela 

máscara permaneceu aderido sobre o substrato (IV). Esta etapa de remoção da máscara é 

denominada convencionalmente de lift-off. 

Os microcanais também foram fabricados sobre o filme de poliéster usando o processo 

de impressão direta (ver Capítulo 2), como ilustrado na Figura 3.7A. Analogamente à 

impressão da máscara de toner, a geometria dos microcanais foi desenhada e impressa sobre o 

poliéster através da impressora laser. A integração dos dois substratos, contendo os 
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microcanais e os eletrodos, foi realizada através da laminação térmica, usando uma 

plastificadora de documentos (modelo AC 0012-30, Gazela, Divinópolis-SP). Para isso, o 

substrato contendo os eletrodos foi perfurado na região dos reservatórios e alinhado com o 

substrato contendo os canais impressos, como apresentado na Figura 3.7B.  

Com o objetivo de utilizar os eletrodos para detecção condutométrica sem contato, 

antes do alinhamento, o lado do substrato contendo os eletrodos planares foi cuidadosamente 

mantido para cima, ou seja, externo ao contato com os microcanais. Após a perfuração e o 

alinhamento, os dois filmes foram laminados e a estrutura microfluídica contendo eletrodos 

integrados foi obtida. Neste caso, ao contrário das estruturas de PT utilizadas no Capítulo 2, 

os dispositivos foram definidos por apenas uma camada de toner, com profundidade de 

aproximadamente 6 µm. Para finalizar o processo, tubos (d.i. = 4 mm; d.e. = 6 mm) de 

poli(etileno) (PE) foram colados, com resina epóxi, sobre a região perfurada para formar 

reservatórios para soluções. A Figura 3.8 apresenta um esquema de um MSE com eletrodos 

integrados para C4D. O contato elétrico dos eletrodos planares foi obtido com auxílio de uma 

cola condutora e resina epóxi (araldite). 

 

 

Figura 3.7. Esquema de impressão dos canais (A) e a integração dos eletrodos fabricados no filme de poliéster 
(B). Os números 1, 2 e 3 representam o filme de poliéster (antes da impressão), filme de poliéster contendo os 
canais impressos e o filme de poliéster (perfurado) contendo os eletrodos planares para detecção oscilométrica.   
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Figura 3.8. Representação de um microssistema fabricado em poliéster-toner contendo eletrodos e canais 
integrados. Os pontos 1, 2, 3 e 4 indicam os reservatórios para amostra, tampão, descarte da amostra e descarte 
do tampão, respectivamente. Os pontos i e ii indicam os eletrodos para excitação da cela e registro do sinal 
resultante, respectivamente. 
 

3.2.3.2. Microssistemas em PDMS/PET/PCI 

Uma alternativa encontrada para o estudo das dimensões geométricas da cela de 

detecção foi a utilização de PCI como fonte metálica para a fabricação dos eletrodos. De 

modo a promover o isolamento elétrico, os eletrodos foram protegidos com um filme de PET. 

Os microcanais foram fabricados em PDMS, conforme procedimento descrito no Capítulo 2, 

e integrados ao sistema de detecção definido em PET/PCI. O processo de fabricação dos 

eletrodos em PCI e o isolamento com um filme de PET estão representados na Figura 3.9.  

A PCI tem uma camada de Cu com espessura de 30 ± 2 µm e testes preliminares 

mostraram que essa espessura era excessiva e provocava irregularidades na região dos 

eletrodos. Por esse motivo, antes de definir a área dos eletrodos, a superfície do Cu foi 

exposta a uma solução corrosiva composta de H2SO4/H2O2/H2O (5:1:7 v:v) à 55 °C durante 

30 min. Nesse período, a camada de Cu foi lentamente corroída à uma taxa de 0,5 µm min-1, 

reduzindo a espessura da camada metálica para ∼15 µm.  

Como mostrado na Figura 3.9, após a corrosão inicial, a superfície foi lavada com 

água e seca com N2 (I). A configuração dos eletrodos foi desenhada e impressa sobre uma 
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folha de papel vegetal. A imagem impressa (uma imagem negativa da desejada) foi então 

transferida termicamente para a superfície do Cu a 135 °C durante 2 min sob a aplicação de 

uma pressão de aproximadamente 0,1 MPa (II). A máscara de toner (≤ 5 µm), nesse caso, tem 

a função de proteger a superfície do Cu durante à exposição à solução corrosiva. A área não 

protegida foi corroída em uma solução comercial de FeCl3 (III) a uma taxa de 5 µm min-1. 

Após a corrosão, a máscara de toner foi removida na presença de acetonitrila (IV).  

Uma vez obtidos os eletrodos, houve a necessidade de promover o isolamento elétrico 

para uso na detecção condutométrica sem contato. O isolamento “ideal” foi conseguido com o 

uso de um filme de PET revestido com uma resina termo-sensível. Este material é utilizado 

para a plastificação de documentos. A resina é composta de PMMA e tem um ponto de 

transição vítrea em 120 °C. Logo, quando aquecida à uma temperatura superior a esse valor, a 

resina se funde à superfície do substrato, neste caso a PCI contendo os eletrodos de Cu para 

C4D. Um pedaço deste filme polimérico (com tamanho igual ao da PCI) foi recortado e 

posicionado sobre a placa com os eletrodos (V). O sistema foi submetido a um aquecimento 

(140 °C) durante 2 min. Após esta etapa, os eletrodos isolados eletricamente foram 

obtidos (VI).  

Os microcanais foram fabricados em PDMS a partir de moldagem usando o mesmo 

procedimento descrito no Capítulo 2. Adicionalmente, o mesmo molde (definido em SU-8) 

foi utilizado para a prototipagem dos canais para avaliação das dimensões da cela de detecção. 

Os microcanais foram confeccionados com largura de 150 µm e profundidade de 12 µm. A 

réplica moldada em PDMS foi então colocada em contato com a superfície do filme de PET, 

promovendo uma selagem reversível, a exemplo do que ocorre com os sistemas de 

PDMS/vidro. Neste caso, um sistema híbrido de PDMS/PET/PCI foi obtido. 
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Figura 3.9. Esquema do processo de microfabricação sobre placas de circuito impresso. I, limpeza da superfície 
do Cu com água; II, camada de toner depositada sobre a superfície metálica para delimitar a área a ser corroída; 
III, corrosão do metal com FeCl3; IV, obtenção dos eletrodos após remoção da máscara de toner; V, filme de 
PET posicionado sobre a superfície da PCI e; VI, eletrodos isolados eletricamente do contato físico. 
 

3.2.4. Transporte eletrocinético 

O comportamento e a avaliação da geometria do detector duplo foram avaliados com 

experimentos eletroforéticos usando os microssistemas fabricados de acordo com o item 

3.3.3. Nestes experimentos, a amostra foi introduzida nos canais usando o processo 

eletrocinético mais simples, denominado de unpinched. Essa simplicidade deve-se à 

necessidade de apenas uma fonte de alta tensão para realizar as etapas de injeção e separação. 

Deve-se observar que este método de introdução da amostra é diferente daquele apresentado 

no Capítulo 2. 

O processo de controle eletrocinético do fluido está apresentado na Figura 3.10. Nos 

dispositivos de PT, o volume de injeção foi definido por uma geometria no formato de um 

duplo-T. Nessa configuração, os reservatórios da amostra, tampão, descarte da amostra e 

descarte do tampão são representados pelos números 1, 2, 3 e 4, respectivamente (ver 

Figura 3.10A). O canal de injeção é delimitado pelos pontos 1 e 3, enquanto o canal de 
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separação é delimitado pelos pontos 2 e 4. A Figura 3.10 apresenta uma série de imagens 

obtidas em um microscópio óptico para ilustrar o processo de injeção mencionado. 

Para o preenchimento do canal de injeção (Figura 3.10B), a amostra é colocada no 

reservatório número 1 e uma diferença de potencial (tipicamente 700 – 1000 V) é aplicada 

(símbolo +) ao reservatório 1, mantendo o reservatório 3 aterrado (símbolo -). Com isso, todo 

o canal é preenchido em aproximadamente 10 s (Figura 3.10C). Nesse processo, a geometria 

no formato de um duplo-T define o volume de amostra a ser introduzido no canal de 

separação. Após essa etapa, o potencial no canal de injeção é interrompido e aplicado ao canal 

de separação, com demonstrado na Figura 3.10D. Dessa maneira, a zona de amostra definida 

pela geometria da intersecção dos microcanais é introduzida no canal de separação e 

transportada na direção do ponto de detecção (Figuras 3.10E e 3.10F ). 

 

 

 

Figura 3.10. Esquema do controle eletrocinético nos microcanais. (A), representação da configuração do 
dispositivo no formato de um duplo-T contendo um microcanal de injeção (delimitado pelos pontos 1 e 3) e um 
canal de separação (delimitado pelos pontos 2 e 4); (B) e (C), etapas de preenchimento do canal de injeção após 
1 e 10 s, respectivamente; (D-F), introdução e separação de uma zona de amostra dentro do canal de separação. 
Os números 1, 2, 3 e 4 indicam os reservatórios para amostra, tampão, descarte da amostra e descarte do 
tampão, respectivamente. 
 



Capítulo 3 – C4D em Microssistemas 

Wendell K. T. Coltro 139 

3.2.5. Avaliação da geometria ideal 

 Para o sistema de C4D simples, a geometria contendo dois eletrodos (ver 

Figura 3.11A) foi utilizada. Para o sistema de C4D duplo, geometrias contendo três, quatro e 

cinco eletrodos foram avaliadas monitorando-se a intensidade do sinal analítico em relação à 

linha de base. Especificamente, buscou-se encontrar uma geometria em que ambas as alturas 

fossem similares, desprezando-se os efeitos de difusão e interação com a parede do 

microcanal. Devido à facilidade, a avaliação da geometria ideal foi realizada através de 

experimentos eletroforéticos. As geometrias avaliadas para o sistema duplo estão apresentadas 

nas Figuras 3.11B, 3.11C e 3.11D. Em todos os casos, a excitação do sinal foi aplicada ao 

eletrodo e0, enquanto os sinais dos dois detectores foram registrados pelos eletrodos e1 e e2. 

Para as geometrias propostas nas Figuras 3.11C e 3.11D, os eletrodos de excitação foram 

interligados através de uma conexão única ao gerador de funções. 

 

 
Figura 3.11. Representação das geometrias utilizadas para o sistema de C4D simples (A) e duplo (B-D). (A), 
geometria tradicional com dois eletrodos posicionados em orientação anti-paralela; (B), geometria contendo três 
eletrodos; (C), geometria de quatro eletrodos (dois pares) posicionados de forma análoga à (A) e; (D), geometria 
contendo cinco eletrodos. Os termos e0, e1 e e2 indicam os eletrodos conectados ao gerador de funções, detector 
1 e detector 2, respectivamente.  
 

3.2.6. Otimização 

Após a determinação da geometria ideal do sistema duplo, as dimensões da cela de 

detecção foram avaliadas com auxílio de um planejamento experimental[33]. Parâmetros 

geométricos, como a largura e o espaçamento entre os eletrodos foram avaliados. Além disso, 

a freqüência de trabalho também foi investigada. A amplitude do sinal é outro parâmetro 

instrumental que interfere significativamente na resposta do detector. No entanto, este 
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parâmetro será tratado à parte, devido a dependência intrínseca da característica do 

amplificador operacional utilizado. O parâmetro analítico avaliado foi a intensidade do sinal 

(altura do pico). 

Para todos os parâmetros, os limites inferiores (-), superiores (+) e o ponto central (0) 

foram definidos e estão apresentados na Tabela 3.1. Com os três parâmetros definidos, um 

planejamento do tipo 23 foi montado. O número total de ensaios foi igual a 23 + 1, ou seja, 

nove ensaios. No entanto, cada ensaio foi realizado em triplicata, totalizando assim 27 

experimentos. Para evitar a propagação de um erro sistemático, a ordem dos ensaios foi 

sorteada.  

Os valores obtidos foram analisados no software STATISTICA versão 6.1 (StatSoft 

Inc, Tulsa, EUA), o qual utiliza um modelo matemático empírico para ajustar a equação 

quadrática do conjunto de dados. Os resultados estão apresentados na forma de superfície de 

resposta e os efeitos de cada variável, bem como a interação entre elas, foram avaliados por 

análise de variância (ANOVA). 

 

 

Tabela 3.1. Variáveis e níveis utilizados para avaliação das dimensões da cela e da freqüência 
de trabalho do sistema de detecção. 
 

Variáveis (-) (0) (+) 

1. Largura (mm) 1,0  1,5 2,0 

2. Espaçamento (mm) 1,0 1,5 2,0 

3. Freqüência (kHz) 100 300 500 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1. Sistema de detecção 

Como mencionado na parte experimental, dois protótipos do C4D foram desenvolvidos 

com circuitos eletrônicos idênticos. Para os dois módulos eletrônicos, os circuitos dos dois 

detectores foram inseridos em uma caixa metálica de modo a minimizar a captação de ruído 

externo. A Figura 3.12 apresenta uma seqüência de imagens do sistema de detecção dupla. 

A versão final do sistema de C4D dupla apresentou uma maior robustez devido ao uso 

de conectores comerciais, os quais reduziram o nível de ruído capturado, e também devido ao 

uso de um terra comum entre todos os módulos. Como pode ser visualizado na Fig. 3.12A, a 

placa SMD foi conectada com quatro pinos dispostos na configuração de 90°. Estes quatro 

pinos são responsáveis pela transmissão da alimentação com ±12 V, terra e também o sinal de 

saída do módulo. Os dois circuitos foram fixados em um sistema de barramento colado na 

superfície da caixa de alumínio (Fig. 3.12B). A idéia em usar esse tipo de conexão confere 

maior flexibilidade de operação com um ou os dois circuitos. Os dois circuitos foram 

protegidos, ou blindados, por uma tampa metálica mantendo-os também ocultos (Fig. 3.12C). 

Módulos adicionais para amplificação e compensação da linha de base (Figs. 3.12D-F) foram 

fixados em uma placa de poli(carbonato) (PC) usando tubos de silicone como espaçadores, ou 

suportes para a fixação. A placa de PC com os dois circuitos foi colada em uma caixa 

metálica. Nestes circuitos, o uso de conectores na forma de pinos também favoreceu a 

montagem do sistema (Figs. 3.12D-H). Como pode ser visualizado nas Figs. 3.12G-I, dois 

potenciômetros foram adicionados à caixa metálica para ajuste da linha de base. Após a 

montagem, este módulo foi fechado com uma tampa metálica para isolamento elétrico (Fig. 

3.12I). As saídas dos sinais foram posicionadas na caixa metálica na parede oposta aos 

potenciômetros através do uso de conectores do tipo “banana”, sendo que as cores vermelha e 

preta representam, respectivamente, o sinal do detector e o terra (Fig. 3.12J). 
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Figura 3.12. Componentes e montagem do sistema de detecção oscilométrica dupla. (A), imagem de um circuito 
SMD oscilométrico montado; (B), imagem dos dois circuitos SMD fixados em um barramento (ver setas) com 
suporte para conexão; (C), isolamento dos circuitos com uma tampa de alumínio com destaque (ver área 
destacada) ao ponto de fixação que foi usado para aterramento de todo o sistema; (D-F), circuitos do módulo 2 
montados sobre uma base de policarbonato (PC) isolados com espaçadores de silicone (∼5 mm) e alocados em 
um suporte metálico; (G-J), suporte de alumínio do módulo 2 destacando os dois potenciômetros (ver setas em 
G) na parte frontal, detalhe das conexões (H), suporte fechado (I) e conectores – tipo banana - da saída dos sinais 
de ambos os detectores, posicionados no lado oposto aos potenciômetros. Em (J), os cabos são usados para a 
alimentação dos circuitos. 

 

 

A fonte de alimentação foi montada em um módulo adicional e conectada ao módulo 2 

através de cabos co-axiais. As Figuras 3.13A e 3.13B apresentam imagens da fonte comercial 

e suas conexões elétricas. As imagens 3.13C e 3.13D mostram o suporte para o microchip 

antes (C) e depois (D) da conexão com os eletrodos planares. Uma base plástica de PC foi 

fixada com adesivos colantes para evitar o contato direto das micro-estruturas com a caixa 

metálica. 
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Figura 3.13. Imagens da fonte de alimentação (A e B) e do suporte do microchip (C e D), no qual as conexões 
elétricas e com o ambiente macroscópico são feitas. 
 

3.3.2. Integração de eletrodos para C4D em microssistemas de PT 

Como demonstrado no Capítulo 2, os microssistemas analíticos podem ser fabricados 

em uma ampla variedade de materiais a partir de processos convencionais ou processos 

alternativos. Dentre os processos de microfabricação, o grande destaque é a impressão direta 

de microcanais em PT. Neste trabalho, eletrodos foram integrados aos microcanais fabricados 

em PT usando máscaras de toner impressas, como descrito no item 3.3.3.1. A Figura 3.14 

apresenta uma imagem da máscara de toner depositada sobre o filme de poliéster (A), uma 

imagem do eletrodo formado após a deposição metálica e conseqüente remoção do toner (B) e 

uma imagem do dispositivo final contendo eletrodos integrados com os microcanais 

fabricados em PT. Como observado nessas imagens, a definição da máscara apresenta 

algumas imperfeições, as quais são resultantes da resolução da impressora laser utilizada. 
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Figura 3.14. Micrografias ópticas da máscara de toner impressa (A) e do eletrodo planar obtido após deposição 
metálica e remoção do toner (B). A imagem (C) apresenta uma micrografia do microssistema de PT contendo os 
eletrodos integrados após laminação térmica. Em (C), o eletrodo de excitação e o eletrodo receptor estão 
representados por e0 e e1, respectivamente. 
 

Como detalhado na parte experimental, os eletrodos e os microcanais foram integrados 

através de laminação a 120 °C numa velocidade de aproximadamente 10 cm min-1. Quando 

comparado aos processos convencionais, a integração dos eletrodos em microssistemas de PT 

é vantajosa, pois a selagem ocorre em questão de minutos e não requer o uso de temperaturas 

elevadas. Esses aspectos são responsáveis pela preservação da estrutura dos eletrodos, os 

quais não sofrem nenhuma danificação durante a laminação. 

Assim como em outros microssistemas, a integração de eletrodos em filmes de 

poliéster requer a otimização dos parâmetros operacionais do sistema de detecção, como a 

freqüência e a amplitude. Essas duas variáveis são essenciais para a maximização da 

sensibilidade do detector. Em linhas gerais, quanto maior a amplitude do sinal aplicado (Vpp), 

maior o sinal de saída. A melhor alternativa para otimizar estes parâmetros seria avaliar a 

relação sinal-ruído (RSR). No entanto, a RSR não segue necessariamente a mesma tendência, 

uma vez que o ruído total do circuito tem a contribuição do ruído eletrônico, mecânico, 

térmico e químico[34,35]. Como observado no item 3.4.1, dois potenciômetros foram utilizados 

para ajuste da linha de base (offset). Estes potenciômetros sofrem um desgaste mecânico em 

função do uso e é comum, em muitos casos, o ruído sofrer uma alteração. Por esse motivo, as 

variáveis operacionais foram otimizadas em função do sinal de base (VDC), ou valor absoluto, 

do sinal resultante antes do estágio de amplificação e ajuste da linha de base[30,31].  
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O valor absoluto da linha de base (VDC) foi então monitorado em um canal preenchido 

com solução tampão composta de MES/His 20 mmol L-1, pH 6,1. Os sinais foram 

monitorados durante 60 s e os experimentos foram conduzidos em uma faixa de freqüência 

variando de 100 a 900 kHz. A Figura 3.15A apresenta os valores do sinal da linha de base em 

função da freqüência de trabalho para diferentes valores de amplitude (Vpp). Já a Figura 3.15B 

mostra os valores da linha de base em função da Vpp para várias freqüências de trabalho.  

Como observado na Figura 3.15A, o comportamento do sinal da linha de base em 

função da freqüência apresenta uma curva no formato de uma gaussiana, onde há um valor de 

freqüência em que o sinal da linha de base atinge um ponto máximo. Para a curva 

demonstrada na Figura 3.15A, com amplitude de 2 Vpp, a freqüência que fornece os valores 

mais intensos é de aproximadamente 470 kHz. Com o aumento da amplitude, este ponto é 

deslocado para freqüências inferiores.  

Por outro lado, quando o sinal da linha de base é avaliado em função da amplitude 

(Figura 3.15B), uma dependência linear para diferentes freqüências é observada para 

amplitudes inferiores a 4 Vpp. Para a freqüência de 400 kHz, por exemplo, esta linearidade é 

observada até ∼8 Vpp. Para freqüências mais elevadas, esta linearidade é limitada para 

amplitudes inferiores. O perfil da resposta em função da freqüência e da amplitude é uma 

caraterística específica de cada tipo de amplificador operacional utilizado. Como descrito na 

parte experimental, o amplificador utilizado neste trabalho foi o OPA 2604 (Texas 

Instruments). Os dados apresentados na Figura 3.15 mostram que para a amplitude de 10 Vpp, 

a freqüência que propicia a resposta mais intensa é de 400 kHz. Estes resultados são similares 

aos dados apresentados para um sistema de CE convencional[30,31].  
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Figura 3.15. Otimização dos parâmetros do detector oscilométrico. A Figura (a) apresenta o valor da linha de 
base em função da freqüência de trabalho para diferentes amplitudes, enquanto a Figura (b) apresenta o valor da 
linha de base em função da amplitude para diferentes freqüências. Condições: microcanal de PT preenchido 
com tampão MES/His 20 mmol L-1, pH 6,1. 
 

Para demonstrar a funcionalidade dos MSE de PT com eletrodos integrados para C4D, 

separações eletroforéticas foram realizadas utilizando-se o tampão MES/His 20 mmol L-1, 

pH 6,1, como eletrólito. A amostra introduzida no microcanal foi composta de uma mistura 

equimolar de KCl, NaCl e LiCl, preparados em água. Os resultados analíticos obtidos com os 

MSE de PT apresentaram alguns fenômenos interessantes no início do desenvolvimento deste 

trabalho.  

De maneira bastante suscinta, a repetibilidade na altura e na área dos sinais analíticos 

para uma série de injeções apresentou um desvio padrão relativo superior a 30%. Este 

fenômeno é atribuído a uma série de fatores, incluindo a magnitude reduzida do fluxo 

eletrosmótico (ver Capítulo 2) e, principalmente, a um efeito de pré-concentração da amostra 

no canal de injeção. Resultados similares foram obtidos pelo grupo do Prof. Claudimir L. do 

Lago, cujos dados foram apresentados no 13º Encontro Nacional de Química Analítica, 

realizado em Niterói-RJ. O problema não foi solucionado, porém, um procedimento 

alternativo foi encontrado para permitir a realização de um estudo analítico nestes 

microssistemas descartáveis. A condição encontrada foi a adição de uma etapa de limpeza dos 
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microcanais depois de cada injeção (ou análise). Desse modo, a mesma condição de 

amostragem foi obtida em todos os experimentos.  

Com a adição desta etapa de limpeza, os estudos analíticos puderam ser realizados. 

Nesse procedimento alternativo, o desvio padrão relativo para uma série de 20 injeções 

consecutivas foi de aproximadamente 5%. A Figura 3.16A apresenta alguns eletroferogramas 

obtidos nos MSE de PT. Como observado na Figura 3.16A, picos bem resolvidos foram 

obtidos para os três cátions em menos que 90 s sob a aplicação de um campo elétrico de 

250 V cm-1. Embora a concentração dos cátions seja a mesma, a intensidade dos picos diminui 

na ordem K+ > Na+ > Li+. Este comportamento está relacionado com a condutividade iônica 

dos cátions, a qual diminui na mesma ordem que as intensidades observadas nos 

eletroferogramas[9]. A eficiência de separação (N) obtida com os MSE de PT contendo 

eletrodos integrados variou de 7000 (K+ e Na+) a 13000 (Li+) pratos (por metro), na 

concentração de 25 µmol L-1. Este valor foi calculado conforme a relação N = 16 (tm/w)2, 

onde tm e w representam, respectivamente, o tempo de migração e a largura do pico na base. 

Para uma seqüência de 10 eletroferogramas, os tempos de migração médios para K+, Na+, e 

Li+ foram 36 ± 1, 55 ± 2, and 72 ± 2 s, respectivamente. 

A sensibilidade do sistema de detecção foi investigada sob as condições operacionais 

otimizadas, previamente determinadas (400 kHz, 10 Vpp). A resposta para K+, Na+ e Li+ foi 

linear em uma faixa de 25 a 100 µmol L-1 com coeficientes de correlação iguais a 0,9985, 

0,9976 e 0,9926, respectivamente. A sensibilidade, obtida a partir da inclinação da curva de 

calibração, foi igual a 9,6 (K+), 8,5 (Na+) e 3,5 (Li+) mV/µmol L-1. As Figuras 3.16A e 3.16B 

mostram uma seqüência de quatro eletroferogramas em diferentes níveis de concentração e as 

curvas analíticas obtidas, respectivamente. Os limites de detecção (LD) encontrados para K
+
, 

Na
+
 e Li

+
 foram de aproximadamente 3, 4 e 7 µmol L

-1
, respectivamente, considerando-se a 

RSR igual a 3.  
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Figura 3.16. Exemplos de eletroferogramas mostrando: (a) a separação de cátions de alta mobilidade em diferentes 
níveis de concentração e: (b) as curvas analíticas obtidas com o sistema descartável. Tampão de corrida: MES/His 
20 mmol L-1, pH 6. Injeção: 1,0 kV/10 s. Separação: 250 V cm-1. Detecção: 400 kHz, 10 Vpp. 
 
 

3.3.3. Avaliação da geometria ideal para o sistema duplo 

Como demonstrado no item 3.4.2, a C4D em microssistemas funciona, em sua forma 

mais tradicional, com dois eletrodos posicionados em direção oposta (orientação denominada 

anti-paralela). Para o sistema duplo, três geometrias diferentes foram avaliadas, como 

mencionado na parte experimental (ver Figura 3.11). Os eletrodos foram fabricados em filme 

de poliéster e integrados com microcanais de PT impressos com uma impressora laser. 

Um dos principais objetivos da avaliação destas geometrias do sistema duplo foi 

investigar a existência de qualquer interferência elétrica de um dos dois detectores. Em outras 

palavras, procurou-se avaliar se o sinal capturado no primeiro eletrodo (detector) causava 

alguma perturbação no segundo eletrodo, ou vice-versa. Considerando-se que o sinal de 

excitação apresenta uma impedância relativamente baixa, o sinal senoidal foi aplicado por um 

único gerador de funções (GF) usando um, dois e até três eletrodos para promover a excitação 

da cela de detecção dupla. A Figura 3.17 apresenta algumas imagens dos microssistemas 

contendo eletrodos integrados para C4D dupla.  
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As geometrias propostas foram fabricadas conforme descrito no item 3.2.1. Os canais 

foram projetados com largura de 150 µm enquanto a espessura foi definida pela camada de 

toner (6 ± 1 µm). Para avaliar as diferentes geometrias, utilizou-se um sistema tampão 

tradicional para C4D constituído de uma mistura equimolar de MES/His 20 mmol L-1, pH 6,1. 

Uma solução estoque de cloreto de lítio (10 mmol L-1) foi preparada em água e 

posteriormente diluída no tampão MES/His 20 mM. Para avaliação das geometrias, zonas de 

amostra contendo Li+ na concentração de 0,5 mmol L-1, diluída e tampão, foram 

eletrocineticamente introduzidas nos microcanais de PT, conforme procedimento descrito no 

item 3.3.4.  

A injeção foi conduzida através da aplicação de +750 V, no canal de injeção, durante 

10 s. A zona de amostra (ou volume) definida pela intersecção dos microcanais 

(150 × 150 × 6 × 10-18 m3 = 135 pL) foi transportada na direção dos eletrodos sob a aplicação 

de um campo elétrico de 300 V cm-1. As Figuras 3.18A, 3.18B e 3.18C apresentam alguns 

resultados obtidos com geometrias contendo 3, 4 e 5 eletrodos, respectivamente. A detecção 

foi realizada a 400 kHz e 10 Vpp em todos os dispositivos. 

 
Figura 3.17. Imagens dos MSE de PT com eletrodos integrados fabricados em geometrias diferentes. As imagens 
A-D mostram os dispositivos montados de acordo com os desenhos dos eletrodos apresentados na Fig. 3.11 
enquanto as imagens E e F mostram, em detalhe, o contato elétrico dos eletrodos de excitação.  
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Analisando-se os eletroferogramas obtidos nas três geometrias diferentes, duas 

conclusões podem ser facilmente extraídas: (1) o sinal dos dois detectores apresenta 

intensidade similar na geometria contendo 3 e 5 eletrodos enquanto, que: (2) na geometria 

com quatro eletrodos, as respostas obtidas nos dois detectores apresentam intensidades 

diferentes. De maneira bastante qualitativa, pode-se tentar entender o comportamento dos 

eletrodos através do esquema do campo elétrico representado pelas linhas de campo geradas 

entre os eletrodos.  

É preciso esclarecer que o sinal aplicado no eletrodo pelo gerador de funções foi 

representado por GF, enquanto que os sinais registrados nos dois eletrodos estão 

representados por S1 e S2. Os valores para o espaçamento entre os eletrodos, bem como a 

largura destes, foram mantidos em 750 µm. Em adição à essas informações, o eletrodo 1 
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Figura 3.18. Exemplos de eletroferogramas obtidos em microssistemas com C4D dupla, cuja geometria foi 
composta de (a) três, (b) quatro e (c) cinco eletrodos. Amostra: Li+ 500 µmol L-1 (preparada em tampão) 
Injeção: 750 V/10 s. Separação: 300 V cm-1. Outras condições: ver Figura 3.16. 
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encontra-se numa posição mais interna ao microcanal, ou seja, mais distante do reservatório 

onde é posicionado o eletrodo “terra” da eletroforese. 

A Figura 3.19 mostra a representação das linhas do campo elétrico geradas ao se 

aplicar um sinal de excitação. Como pode ser visualizado no caso da geometria de 3 eletrodos 

(Figura 3.19A), aplicando-se um sinal ao eletrodo de excitação (GF), a distribuição das linhas 

de campo ocorre de forma simétrica nos dois eletrodos receptores. Isso justifica a similaridade 

dos resultados analíticos apresentados na Figura 3.18A. No caso da geometria contendo 4 

eletrodos, observou-se que a intensidade dos picos é bastante diferente. A diferença observada 

varia por um fator de aproximadamente 2, sendo que o sinal 1, estando posicionado mais 

distante do eletrodo “terra” da eletroforese, é o mais intenso. Observando-se o desenho na 

Figura 3.19B, nota-se que o sinal 1 (S1) sofre influência do campo elétrico dos dois eletrodos 

de excitação, enquanto que o sinal 2 (S2) é afetado por apenas 1. Este fator explica a diferença 

dos sinais observados nos eletroferogramas.  

Já a geometria com 5 eletrodos apresentou resultados bastante similares aos resultados 

da geometria com 3 eletrodos. Comparado com o caso anterior, a presença do quinto eletrodo 

(Fig. 3.19C) equaliza a distribuição do campo elétrico nos dois eletrodos receptores, ou seja, 

ambos os sinais (S1 e S2) sofrem a mesma influência provida pela excitação.  

Para a seqüência do trabalho, a geometria contendo três eletrodos foi selecionada por 

apresentar resultados similares nos dois detectores (em termos de intensidade da reposta) e 

também pela simplicidade, quando comparada à geometria com cinco eletrodos.  
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Figura 3.19. Representação qualitativa das linhas de campo geradas nas geometrias contendo três (A), quatro 
(B) e cinco (C) eletrodos.  
 

3.3.4. Microssistemas de PDMS/PET/PCI 

Durante o desenvolvimento deste projeto, a bomba a vácuo do sistema de sputtering 

precisou ser trocada e, por esse motivo, o equipamento ficou inoperante por seis meses. 

Naquele período, o estágio do projeto visava à otimização das dimensões da cela de detecção 

(largura e espaçamento). Com o sistema parado, o uso de uma PCI com fonte metálica foi 

explorado para a confecção dos eletrodos para C4D, como descrito no item 3.3.3.2. 

O perfil dos eletrodos obtidos está apresentado na Figura 3.20A. A largura dos 

eletrodos foi de 1 mm e o espaçamento entre eles foi de 0,75 mm. O perfil apresentado foi 

obtido em um perfilômetro digital (marca Dektak) no laboratório de microfabricação (LNLS). 

Para o perfil demonstrado, uma força de 0,15 N foi aplicada à ponta (agulha) do perfilômetro, 
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varrendo uma área de 5 mm. Como observado, a altura dos eletrodos foi de aproximadamente 

12 µm. O valor da altura foi controlado através do tempo de corrosão química. O erro para a 

largura final dos eletrodos (considerando-se o valor projetado) foi inferior a 10%. Este 

parâmetro está relacionado com a dimensão utilizada (1 mm). Para valores inferiores a 

500 µm o erro é maior, pois é influenciado pela resolução da impressora laser e também pela 

etapa de transferência térmica.  

A Figura 3.20B apresenta uma micrografia óptica de uma placa contendo uma das 

configurações dos eletrodos projetada na PCI e um microssistema de PDMS integrado à 

superfície isolada. Os microcanais foram fabricados com largura de 150 µm e profundidade 

de 12 µm (ver Capítulo 2). A integração foi feita através do contato direto contra o filme de 

PET aderido termicamente sobre PCI, mantendo-se assim os eletrodos isolados do contato 

com os microcanais. Essa vedação dos canais de PDMS contra o filme de PET é chamada de 

vedação reversível e é vantajosa porque o chip (contendo os microcanais) pode ser substituído 

facilmente, desde que haja uma limpeza da superfície do PET entre as respectivas trocas.  

 

 
 
Figura 3.20. Exemplos dos eletrodos obtidos em PCI. (A), perfil de dois eletrodos de Cu após corrosão com 
largura de 1 mm (cada) e espaçamento de 0,75 mm. (B) Micrografia mostrando um microssistema de 
PDMS/PET/PCI. Em (B), os números 1, 2, 3 e 4 indicam os reservatórios (ou furos) para soluções de amostra, 
tampão, descarte da amostra e descarte do tampão, respectivamente. Os furos foram feitos no PDMS com auxílio 
de um perfurador comercial†. 

                                                 
† Comercialmente disponível como perfurador de couro. 

0 1 2 3 4 5

0

5

10

15

20

Eletrodo 2Eletrodo 1

A
lt
u
ra
 (
µµ µµm

)

Distância (mm)

(A) 

(B) 

PDMS 

PCI/PET 

1 

2 3 

4 



Capítulo 3 – C4D em Microssistemas 

Wendell K. T. Coltro 154 

3.3.4.1. Exemplo de sinais 

O sistema híbrido de PDMS/PET foi avaliado a partir de análises eletroforéticas de 

cátions de alta mobilidade e os resultados estão descritos resumidamente a seguir. Uma 

solução estoque de K+, Na+ e Li+ foi preparada em água na concentração de 10 mmol L-1 

usando seus respectivos sais de cloreto. Para os primeiros experimentos, uma mistura na 

concentração de 500 µmol L-1 foi utilizada para avaliar o comportamento do microssistema. A 

Figura 3.21A apresenta cinco eletroferogramas registrados em cinco microssistemas 

diferentes. Os valores para o tempo de migração do K+, Na+, Li+ e água nos diferentes chips 

foram 12,2 ± 0,1, 14,9 ± 0,1, 16,8 ± 0,1 e 28,4 ± 0,2 s, respectivamente. A repetibilidade 

obtida foi bastante satisfatória e similar aos microssistemas híbridos de PDMS/vidro avaliados 

durante o estágio de doutorado no exterior (ver Capítulo 2), principalmente considerando-se o 

alinhamento manual entre a PCI/PET e o PDMS contendo os canais. Como observado na 

Figura 3.21A, a separação dos três analitos e a detecção do pico da água foi obtida em 

aproximadamente 30 s. 

Os limites de detecção obtidos neste sistema híbrido variaram entre 20-30 µmol L-1. 

Comparado com os chips de PT, os limites obtidos nesse sistema (PDMS/PET) foram 

aproximadamente 10 × superiores aos valores obtidos nos dispositivos de PT. Essa perda na 

sensibilidade deve-se basicamente à espessura do filme de PET (∼250 µm). Como 

demonstrado por Kubán e Hauser[15], o aumento da espessura da camada isolante pode reduzir 

a sensibilidade em até 75%, variando-se de 125 a 400 µm, por exemplo. 

Os microssistemas fabricados em PDMS/PET também apresentaram uma alta 

mobilidade eletrosmótica, cuja magnitude foi monitorada em função do marcador neutro, a 

água. Como observado nos eletroferogramas da Figura 3.21A, um sinal negativo é obtido em 

aproximadamente 30 s. Esse sinal refere-se à uma zona de amostra de baixa condutividade. 

Como os analitos foram preparados em água, esse pico é atribuído à zona de água e pode ser 
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usado como marcador do fluxo eletrosmótico. O tempo de migração do plug da água foi 

monitorado durante 50 injeções consecutivas e os valores da mobilidade eletrosmótica, µeo, 

estão apresentadas na Figura 3.21B. O tempo de migração da água foi de 28,2 ± 0,2 s e a 

magnitude do EOF, durante 50 injeções consecutivas, foi de 4,2 ± 0,1 × 10-4 cm2 V-1 s-1. A 

magnitude do EOF foi calculada como demonstrado no Capítulo 2. 
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Figura 3.21. Exemplo de eletroferogramas registrados em cinco microssistemas diferentes fabricados em 
PDMS/PET (A) e magnitude/estabilidade da mobilidade eletrosmótica, µeo, gerada nestes dispositivos. Tampão: 
MES/His 20 mmol L-1, pH 6,1. Injeção: 750 V/8 s; separação: 250 V cm-1. Detecção: 300 kHz, 5 Vpp. 
Comprimento total do microcanal: 5 cm, comprimento efetivo: 3,5 cm. 
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3.3.4.2. Avaliação das dimensões da cela de detecção 

Como demonstrado no item anterior, os microssistemas fabricados em 

PDMS/PET/PCI apresentaram excelente repetibilidade entre as diferentes injeções, e também 

em relação aos diferentes chips. Por esse motivo, este tipo de microssistema foi utilizado na 

avaliação das dimensões dos eletrodos (largura e espaçamento). A resposta do detector 

condutométrico depende de um grande número de variáveis, tais como: largura do eletrodo, 

espaçamento (ou gap) inter-eletrodos, distância dos eletrodos em relação ao microcanal, 

forma de onda aplicada (sinal de excitação), freqüência de operação, amplitude do sinal 

aplicado e do tipo de eletrólito utilizado.  

Dos fatores mencionados, a distância dos eletrodos ao microcanal é fixa, pois é 

delimitada pela espessura da camada isolante (filme de PET). A forma de onda aplicada é a 

senoidal e esta se mantém constante. A amplitude do sinal também foi mantida em 5 Vpp e o 

eletrólito utilizado foi constituído de MES/His 20 mmol L-1, pH 6,0.Dessa maneira, a 

otimização das condições ideais foi realizada apenas em função das dimensões dos eletrodos 

(largura e espaçamento) e da freqüência de operação.  

 Inicialmente, a resposta do detector foi avaliada através de uma otimização univariada. 

A largura dos eletrodos foi mantida constante em 1 mm (dimensão mais comumente utilizada 

neste tipo de detecção em microssistemas). Assim, variou-se o espaçamento inter-eletrodos de 

0,5 a 2 mm, em incrementos de 0,5 mm. Para investigar o efeito da geometria, uma amostra 

contendo 500 µmol L-1 de K+ foi introduzida eletrocineticamente nos microcanais, conforme 

descrito no item 3.3.4. A configuração do dispositivo foi similar àquela descrita no 

Capítulo 2. A resposta do detector (intensidade do sinal) foi avaliada para diferentes valores 

de freqüência (150 – 600 kHz) e os resultados obtidos estão apresentados na Figura 3.22A. 

Embora o sistema de detecção dupla tenha sido utilizado, apenas o sinal de um dos detectores 
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foi monitorado, uma vez que a intensidade dos dois detectores é similar para a configuração 

de três eletrodos. 

As curvas na Figura 3.22A mostram que, para valores de freqüência maiores que 400 

kHz, a intensidade do sinal é significativamente reduzida. Além disso, a intensidade do sinal 

nessa região (≥ 400 kHz) é bastante similar para os vários valores de espaçamento utilizados. 

Analisando-se os dados para os valores de freqüência inferiores a 400 kHz, pode-se concluir 

que há uma correlação para a resposta em função do aumento do espaçamento.  

Embora o aumento do sinal seja proporcional ao aumento do espaçamento entre os 

eletrodos (até 2 mm), o uso de eletrodos mais espaçados provoca um aumento na largura do 

pico (quando o sistema é usado como detector em eletroforese ou cromatografia), ou seja, há 

uma perda na eficiência da separação analítica. Conforme apresentado na Figura 3.22B, 

quanto maior o espaçamento maior é a largura do pico registrado e conseqüentemente, menor 

a eficiência. A pergunta em questão nesse momento é qual o ponto que deve ser escolhido 

como ideal: aquele que usa o espaçamento de 2 mm fornecendo os resultados com maior 

intensidade ou usando espaçamento de 0,5 mm, que fornece os resultados com maior 

eficiência analítica? Diante desse compromisso, optou-se por escolher o espaçamento de 1,5 

mm, pois a resposta analítica não é a mais intensa, mas também não é a que fornece pior 

eficiência. 
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Figura 3.22. Intensidade do sinal analítico (A) de uma amostra contendo K+  0,5 mM e largura do pico à meia 
altura (B) em função do espaçamento entre os eletrodos no duplo-sistema de detecção. Largura dos eletrodos: 
1 mm. Detecção: onda senoidal com amplitude igual a 5 Vpp. Outras condições: ver Figura 3.21. 
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Uma vez selecionado o espaçamento de 1,5 mm como ideal, fez-se o mesmo estudo 

para a largura dos eletrodos. Usando-se o espaçamento mencionado, a largura foi variada de 

0,75 até 2 mm. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 3.23A. Da mesma forma 

que para os dados em função do espaçamento, a resposta em função da freqüência para vários 

valores de largura também mostra que a intensidade do sinal é reduzida para freqüências 

maiores que 350 kHz. Para valores de 150 a 300 kHz, a intensidade da resposta aumenta com 

o aumento da largura (exceto para o ponto a 300 kHz) devido ao acoplamento capacitivo. 

Assim como observado para o efeito do espaçamento, o uso de eletrodos mais largos também 

tem como conseqüência um aumento na largura do sinal analítico obtido (Fig. 3.23A). 

É extremamente importante mencionar que os dados foram interpretados de acordo 

com a intensidade do sinal. O mais apropriado, como antecipado no item 3.4.2, seria avaliar a 

relação sinal-ruído (S/R). Para mostrar que o nível de ruído e, conseqüentemente, a relação 

S/R não segue a mesma tendência, os dados referentes aos dois parâmetros foram 

quantificados e estão apresentados na Figura 3.24A (ruído) e 3.24B (S/R). Os valores 

mostrados na Figura 3.24 foram registrados para eletrodos com largura de 1 mm e 

espaçamento variável de 0,5 a 2 mm, como indicado na legenda da Figura 3.24.  
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Figura 3.23. Intensidade do sinal analítico (A) e largura do pico (B) em função da largura dos eletrodos no 
duplo-sistema de detecção. Espaçamento inter-eletrodos: 1,5 mm. Detecção: onda senoidal com amplitude igual 
a 5 Vpp. Outras condições: ver Figura 3.21. 
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Como observado na Figura 3.24, o nível de ruído capturado é aleatório e não pode ser 

atribuído apenas como ruído “químico” do sistema de medida, o qual deveria ter um 

comportamento similar às curvas apresentadas nas Figuras 3.22 e 3.23. Como discutido no 

item 3.4.2, o ruído detectado é resultado da somatórias das contribuições da parte mecânica, 

química e elétrica do sistema de C4D. Dentre as contribuições individuais, o nível de ruído é 

alterado com um ajuste simples do potenciômetro, o qual ainda passa por um estágio de 

amplificação antes de ser enviado para a interface de aquisição. Este aspecto afeta diretamente 

a relação S/R (Fig. 3.24B), a qual segue uma tendência nítida de queda com o aumento da 

freqüência. Por esse motivo, apenas os dados relacionados à intensidade serão abordados 

adiante. O ruído foi estatisticamente calculado como sendo igual a duas vezes o valor do 

desvio padrão ponto-a-ponto da linha de base (R = 2σ ).  

Os resultados apresentados neste tópico não são muito conclusivos a respeito da 

otimização das dimensões da cela de detecção, uma vez que os efeitos das variáveis foram 

considerados individualmente, desprezando as possíveis interações entre os fatores 

investigados. Por esse motivo, optou-se pela otimização multivariada com o auxílio de um 

planejamento experimental.  
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Figura 3.24. Nível de ruído (A) e razão sinal/ruído (B) em função da freqüência de operação em geometrias 
contendo eletrodos com largura de 1 mm e espaçamento entre 0,5 e 2,0 mm. Outras condições: ver Figura 3.21. 
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3.3.4.3. Planejamento experimental 

Devido às incongruências observadas na otimização univariada, realizou-se um 

planejamento de experimentos usando as variáveis com níveis pré-estabelecidos no item 

3.3.6. De acordo com o planejamento, os eletrodos foram projetados com o devido cuidado 

nas etapas de fabricação de modo a garantir a mesma espessura de metal em todos os 

dispositivos (após a corrosão química da camada de Cu). Os canais, fabricados em PDMS, 

foram posicionados sempre na mesma posição, mantendo a distância de 25 mm entre o 

eletrodo de excitação e o ponto de injeção. Os experimentos eletroforéticos foram realizados 

sob as mesmas condições descritas no item anterior. Assim como nos testes anteriores, uma 

solução contendo K+ 500 µmol L-1 foi utilizada para avaliação dos parâmetros experimentais. 

A partir dos resultados eletroforéticos, montou-se uma planilha contendo os valores 

das variáveis e os resultados para a intensidade do sinal registrado e para a largura do pico 

medida à meia altura em todos os experimentos. Ao invés de usar o valor médio obtido para 

cada um dos nove ensaios planejados, optou-se por analisar os dados de um conjunto de três 

injeções visando à minimização de qualquer problema associado à injeção eletrocinética. Por 

esse motivo, a matriz elaborada pelo planejamento contém um total de 27 experimentos. 

A Tabela 3.2 apresenta a matriz completa dos experimentos realizados, incluindo as 

variáveis e as respostas analíticas (intensidade e largura do pico) obtidas para cada ensaio. Os 

níveis das variáveis foram substituídos pelos intervalos pré-estabelecidos. 
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Tabela 3.2. Matriz completa para o planejamento experimental realizado contendo as 
respostas analíticas de cada ensaio. 
 

Fatores (F) Respostas 
Ensaios 

F1* F2** F3*** Intensidade (V) Largura (s) 

1 1 1 100 0,3125 2,7 

2 1 1 100 0,3244 2,3 

3 1 1 100 0,3273 2,4 

4 2 1 100 0,5522 2,9 

5 2 1 100 0,5941 2,7 

6 2 1 100 0,5518 2,9 

7 1 2 100 0,2440 2,3 

8 1 2 100 0,1951 1,9 

9 1 2 100 0,2321 2 

10 2 2 100 0,6923 2,2 

11 2 2 100 0,6816 2,1 

12 2 2 100 0,5937 2,1 

13 1 1 500 0,0746 2,4 

14 1 1 500 0,1061 2 

15 1 1 500 0,0914 2,2 

16 2 1 500 0,0720 3,6 

17 2 1 500 0,0653 3,1 

18 2 1 500 0,0617 3,8 

19 1 2 500 0,1572 4,3 

20 1 2 500 0,1634 4 

21 1 2 500 0,1228 4,2 

22 2 2 500 0,0642 1,4 

23 2 2 500 0,0601 1,3 

24 2 2 500 0,0510 1,3 

25 1,5 1,5 300 0,2087 1,9 

26 1,5 1,5 300 0,2509 2,3 

27 1,5 1,5 300 0,2822 2,2 
* 

F1 = largura (mm) 
**

F2 = gap (mm) 
***

F3 = freqüência (kHz) 
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Os dados apresentados na Tabela 3.2 foram importados e analisados no software 

STATISTICA versão 6.0. A Figura 3.25 apresenta as superfícies de resposta do detector em 

função das variáveis 1 (largura) e 2 (gap ou espaçamento) fixando os valores de freqüência 

(variável 3) em 100 (A), 300 (B) e 500 kHz (C). Assim como observado para a análise 

univariada, as repostas mais intensas foram obtidas para eletrodos mais largos nas freqüências 

de 100 (Fig. 3.25A) e 300 kHz (Fig. 3.25B). Comparando a resposta em função dos valores de 

freqüência, notou-se uma redução na inclinação da curva de resposta com o aumento da 

freqüência de 100 (Fig. 3.25A) para 300 kHz (Fig. 3.25B). No entanto, na freqüência de 

500 kHz (Fig. 3.25C) o sinal é substancialmente reduzido (observar escala do eixo z) e a 

mesma tendência das freqüências de 100 e 300 kHz não foi observada. A mudança na 

inclinação e, principalmente, a inversão do vértice da curva de resposta confirmam que a 

freqüência tem um efeito significativo na resposta do detector. 

 

  

 
Figura 3.25. Superfícies de resposta do detector em função da largura e do gap (espaçamento) entre os 
eletrodos. As curvas (A), (B) e (C) foram obtidas para valores de freqüência iguais a 100, 300 e 500 kHz, 
respectivamente. As escalas de cores das superfícies estão apresentadas ao lado direito de cada gráfico. 
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Se a freqüência influencia diretamente a resposta do detector, a mesma tendência não 

foi observada para o espaçamento entre os eletrodos. Como demonstrado na Figura 3.26, não 

houve nenhuma diferença significativa para a superfície de resposta em função das variáveis 1 

(largura) e 3 (freqüência) para valores de espaçamento iguais a 1,0 (Fig. 3.26A), 

1,5 (Fig. 3.26B) e 2,0 mm (Fig. 3.26C). Como pode ser visto na Figura 3.26, todas as 

superfícies de resposta apresentam a mesma inclinação, o que é um indicativo que o aumento 

do espaçamento não provoca alterações na intensidade do sinal analítico. Em outras palavras, 

pode-se adiantar que a variável 2 (gap) não tem influência significativa na resposta.   

 

 

  

 
Figura 3.26. Superfícies de resposta do detector em função da largura e da freqüência de operação. As curvas 
(A), (B) e (C) foram obtidas para valores de espaçamento entre os eletrodos a 1, 1,5 e 2,0 mm, respectivamente. 
As escalas de cores das superfícies de resposta estão apresentadas ao lado direito de cada Figura. 
 



Capítulo 3 – C4D em Microssistemas 

Wendell K. T. Coltro 164 

Assim como as demais variáveis, o efeito da largura também foi analisado nos 

resultados obtidos a partir do planejamento experimental. A Figura 3.27 apresenta as 

superfícies de resposta em função da freqüência e do espaçamento, para eletrodos com largura 

de 1,0 (Fig. 3.27A), 1,5 (Fig. 3.27B) e 2,0 mm (Fig. 3.27C). Como observado, todas as curvas 

apresentam o mesmo comportamento, ou seja, independentemente do valor do gap, os sinais 

mais intensos são obtidos em valores freqüência mais baixos. A única diferença entre as 

superfícies de resposta da Figura 3.27 está na inclinação da curva, a qual aumenta 

proporcionalmente ao aumento da largura do eletrodo. 

 

  

 
Figura 3.27. Superfícies de resposta do detector em função do espaçamento entre os eletrodos e da freqüência de 
operação. As curvas (A), (B) e (C) foram obtidas para eletrodos com largura igual a 1,0, 1,5 e 2,0 mm, 
respectivamente. As escalas de cores das superfícies de resposta estão apresentadas ao lado direito de cada 
Figura. 
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 A contribuição dos efeitos de cada um dos fatores investigados foi avaliada através da 

análise de variâncias no software STATISTICA. Aplicando-se testes de significância, como o 

teste F e o teste p, pôde-se concluir que, para um intervalo de confiança de 95%, a largura do 

eletrodo (variável 1), a freqüência de trabalho (variável 3) e a interação entre ambas (1by3) 

são os fatores que apresentaram efeito significativo para a intensidade da resposta do sistema 

de C4D. Estes efeitos foram calculados pelo software estatístico através de um modelo 

matemático quadrático, o qual apresentou um coeficiente de correlação igual a 0,9669. O 

resultado dos testes de significância está apresentado, na Figura 3.28, através do diagrama de 

Pareto. No diagrama mostrado, a linha tracejada indica a região do limite de confiança de 

95%.  

 De acordo com os resultados descritos neste tópico, o uso de eletrodos mais largos 

permite a obtenção das respostas com sinais de maior intensidade. A dimensão de 2 mm foi 

escolhida como a largura dos eletrodos para os ensaios biomoleculares, os quais serão 

descritos no Capítulo 4.  
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Figura 3.28. Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis na intensidade do sinal analítico registrado no 
sistema de C4D. 
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Assim como a intensidade da resposta analítica, a eficiência de separação é outro 

parâmetro que é substancialmente afetado pelas dimensões dos eletrodos. Embora o foco 

deste trabalho tenha visado à otimização da cela de detecção para os ensaios biomoleculares, a 

determinação das dimensões ideais para uma geometria que permita separações com alta 

eficiência também é desejável.  

De modo a investigar os fatores que afetam a eficiência, os dados obtidos a partir do 

planejamento experimental também foram analisados, no software STATISTICA, por meio 

de superfícies de resposta. O parâmetro avaliado como resposta foi a largura do pico à meia 

altura, com a unidade dada em segundos. Como a eficiência é inversamente proporcional à 

largura dos picos, as respostas com menor intensidade indicam os pontos de maior número de 

pratos. Os valores obtidos para os experimentos realizados foram apresentados na Tabela 3.2.  

Ao contrário da avaliação da intensidade, a análise das superfícies de resposta obtidas não é 

muito trivial.  

Como observado na Figura 3.29, os três fatores influenciam na largura do sinal 

analítico obtido. Como pode ser visualizado na Figura 3.29A, para uma freqüência de 

100 kHz, os sinais mais largos (menor eficiência) foram obtidos em eletrodos com largura de 

2 mm e espaçamento de 1 mm. Na mesma freqüência, os picos mais estreitos foram obtidos 

com eletrodos de largura e espaçamento de 1 mm. Nas freqüências de 300 (Fig. 3.29B) e 

500 kHz (Fig. 3.29C), o aumento do espaçamento provoca um aumento na largura do pico. Na 

prática, esse alargamento do pico pode ser atribuído aos efeitos difusionais e à contribuição da 

geometria do detector. As superfícies de resposta em função da freqüência versus largura ou 

freqüência versus espaçamento também foram avaliadas, mas como não apresentaram 

resultados conclusivos não serão apresentadas neste trabalho. 

 Assim como na avaliação dos parâmetros sobre a intensidade do sinal, testes de 

significância (teste F e teste p) foram realizados no software STASTISTICA, e os resultados 
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mostraram que a interação entre a largura e o espaçamento entre os eletrodos é o único efeito 

significativo (em um intervalo de confiança de 95%) sobre a largura do pico. Os resultados 

dos testes de significância estão apresentados no diagrama de Pareto o qual está inserido na 

Figura 3.30. Como mencionado anteriormente, a linha tracejada indica o limite de confiança 

de 95%. 

 A teoria a respeito do planejamento experimental, da modelagem das superfícies de 

resposta, bem como sobre os testes de significância ou análise de variâncias pode ser 

encontrada em várias referências[33,36,37]. 

 

 

  

 
Figura 3.29. Superfícies de resposta para a largura do pico (K+) em função da largura e do gap (espaçamento) 
entre os eletrodos. As curvas (A), (B) e (C) foram obtidas para valores de freqüência iguais a 100, 300 e 
500 kHz, respectivamente. As escalas de cores das superfícies de resposta estão apresentadas ao lado direito de 
cada Figura. 
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Figura 3.30. Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis sobre a largura do pico detectado. 

3.3.4.4. Influência da amplitude do sinal de excitação 

Como mencionado no item 4.5, a amplitude do sinal de excitação é uma das variáveis 

que influenciam significativamente na resposta do detector oscilométrico. Neste tipo de 

detecção, os eletrodos receptores (no caso da detecção dupla) registram uma corrente ac 

decorrente da aplicação de uma onda senoidal ao eletrodo de excitação. A corrente que flui 

pela cela de detecção é proporcional à amplitude do sinal aplicado[15,34,35]. Dessa maneira, o 

valor absoluto da linha de base (-Vdc) e a altura do pico também dependem da amplitude do 

sinal de excitação[34,35]. A Figura 3.31 mostra os resultados dos valores da linha de base em 

função da amplitude do sinal aplicado. Os resultados estão apresentados para as freqüências 

estabelecidas na matriz do planejamento experimental (100, 300 e 500 kHz) e também para a 

freqüência de 900 kHz. Adicionalmente, cada gráfico da Figura 3.31 contém os dados obtidos 

para as cinco configurações de eletrodos avaliadas no planejamento experimental. 

Como pode ser observado em todos os valores de frequência, o valor de Vdc comporta-

se linearmente em amplitudes baixas. Para a freqüência de 100 kHz, todos os protótipos 

apresentam uma dependência linear até 5 Vpp. A partir desse valor, a inclinação da curva foi 
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ligeiramente diminuída. Para os demais valores de freqüência, a linearidade é reduzida à faixa 

de 1 a 3 Vpp. Em valores de aplitude superiores a 3Vpp (em B, C e D) observou-se uma 

estabilização da resposta de Vdc em função da amplitude. Este perfil de resposta é resultado da 

saturação do detector em relação às variações de amplitude do sinal de excitação.  

Este comportamento é dependente do tipo de amplificador operacional (OPA, 

operational amplifier) utilizado no circuito eletrônico do detector e pode afetar sensivelmente 

os níveis de detectabilidade do sistema oscilométrico[34,35]. Neste trabalho usou-se o OPA 

2604 (Texas Instruments) e os resultados descritos estão coerentes com os resultados obtidos 

em capilares de sílica fundida[30,34], cuja eletrônica é similar à empregada neste trabalho. Por 

esse motivo, a freqüência de operação e a amplitude do sinal de excitação precisam ser 

cuidadosamente avaliados.  
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Figura 3.31. Resposta da linha de base do detector (Vdc) em função da amplitude do sinal de excitação em 
valores de freqüência iguais a (A) 100, (B) 300, (C) 500 e (D) 900 kHz. Cada gráfico contém os valores obtidos 
para cada uma das geometrias avaliadas, conforme estabelecido no planejamento experimental. 
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3.4. CONCLUSÕES  

Com a finalização deste Capítulo algumas conclusões podem ser extraídas, em termos 

da eletrônica envolvida, do software de controle e aquisição de dados, dos microssistemas 

integrados, da geometria do sistema duplo e também do planejamento experimental.  

 

Sistema de detecção: Os protótipos do detector oscilométrico, com eletrônica desenvolvida 

por Fracassi da Silva e do Lago[2,30,31], apresentaram uma excelente robustez e simplicidade 

instrumental. O primeiro protótipo, constituído de um detector simples, corroborou com a 

implementação de novas tecnologias para a fabricação de microcanais em vidro[25] e 

integração de eletrodos em filmes de poliéster[32]. Para o detector duplo (segundo protótipo), a 

geometria composta de três eletrodos mostrou-se a mais adequada para os ensaios 

biomoleculares, os quais serão discutidos no próximo Capítulo. Nesta nova modalidade, os 

dois eletrodos de registro do sinal são excitados por apenas um eletrodo, espaçado 

simetricamente. 

Software de aquisição: O software de aquisição de dados desenvolvido neste trabalho 

mostrou-se simples e robusto. Estas características vantajosas permitiram a expansão do uso 

deste software para todos os sistemas de detecção implementados em microssistemas no 

grupo de pesquisa.  

Microssistemas integrados: Os processos alternativos utilizados na confecção dos 

microssistemas integrados não estavam diretamente correlacionados aos objetivos iniciais. No 

entanto, a integração de eletrodos planares em microssistemas se fez necessário de modo a 

garantir a repetibilidade da montagem da cela de detecção. Os sistemas de PT com eletrodos 

integrados e os dispositivos híbridos de PDMS/PET/PCI mostraram-se vantajosos sobre os 

sistemas convencionais (considerando-se o tempo de fabricação e o custo final de cada 
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dispositivo), uma vez que requerem instrumentação simples e de fácil acesso para sua 

fabricação. 

Planejamento experimental: A aplicação de um planejamento experimental foi fundamental 

para observar os efeitos das interações entre as variáveis na resposta analítica. Como 

demonstrado neste trabalho, esta ferramenta estatística é bastante simples e deveria ser 

explorada com maior freqüência em pesquisas na área de Química Analítica. Para os estudos 

biomoleculares, que serão descritos a seguir, o planejamento experimental foi essencial para 

se obter as condições ideais visando a maximização da intensidade do sinal analítico. Os 

resultados obtidos com as superfícies de resposta serão compilados com os dados de 

simulação computacional (não apresentados) para publicação em um periódico da área de 

Eletroanalítica.  
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4.1. INTRODUÇÃO 

O termo “interações biomoleculares” está associado à ligação entre biomoléculas, as 

quais conduzem a maioria dos processos naturais, como a transmissão de sinais nervosos, 

transcrições de genes e atividades enzimáticas[1]. O estudo de interações biomoleculares tem 

contribuído para a revolução terapêutica permitindo o desenvolvimento de vacinas e novos 

fármacos para o tratamento de doenças humanas. O avanço na descoberta destes novos 

compostos é resultado do melhor entendimento da interação entre um ligante e um    

receptor[1-3].  

Sendo assim, a caracterização de interações biomoleculares é essencial para um 

entendimento básico de processos biológicos. Para tal finalidade, o desenvolvimento de 

métodos simples e adequados para análise de interações biomoleculares (BIA, biomolecular 

interaction analysis) é o foco de muitos grupos de pesquisa[3-5]. Independentemente do 

método de detecção empregado para monitorar uma BIA, é necessário notar que a interação 

biomolecular ocorre entre um ligante (ou analito, em caso de estudos analíticos), introduzido 

em fluxo, com um receptor (ou alvo, em casos exploratórios) imobilizado na superfície de um 

transdutor[1,4-6].  

A imobilização de compostos biológicos (proteínas, anticorpos, enzimas, ácidos 

nucléicos, DNA, vitaminas, etc.) confere alta seletividade e especificidade aos transdutores, 

os quais podem ser ópticos, piezoelétricos ou eletroquímicos[3,6]. Estes transdutores podem ser 

fabricados sobre a superfície de muitos substratos, incluindo metais, sílica, óxidos, silício, 

vidro, quartzo, dentre outros[6]. Devido à compatibilidade entre as técnicas de deposição de 

filmes finos e microfabricação, a obtenção de transdutores eletroquímicos vem ganhando 

destaque, uma vez que eletrodos podem ser fabricados em escala miniaturizada e, 

posteriormente, integrados com canais microfluídicos[7].  
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A construção destas superfícies funcionalizadas requer um estudo preliminar das 

estratégias de imobilização das biomoléculas, de modo a preservar suas respectivas atividades 

biológicas[6-8]. A interação do analito com a biomolécula imobilizada provoca a alteração de 

alguma das propriedades físico-químicas da superfície do sensor como, por exemplo, 

parâmetros eletroquímicos, capacitância, massa ou temperatura[9]. Desse modo, as 

informações referentes ao processo de uma interação biomolecular podem ser convertidas em 

sinais elétricos, os quais são amplificados e transportados pelo transdutor. A intensidade do 

sinal é, geralmente, proporcional à concentração ou à quantidade de analito na amostra em 

análise[9,10].  

Em geral, a imobilização de biomoléculas à superfície de um substrato pode ser 

realizada por (i) ligação covalente, (ii) adsorção física ou ainda, (iii) copolimerização da 

biomolécula com polímeros[3,6-8]. Dos três tipos de imobilização, a ligação covalente é a mais 

utilizada por apresentar vantagens referentes à estabilidade química, térmica e mecânica[8]. 

Para a funcionalização de uma superfície, é necessário que o suporte sólido apresente um 

grupo funcional que viabilize a formação de uma ligação covalente com a biomolécula de 

interesse. Como muitos materiais não apresentam essa especificidade, o uso de filmes ou 

monocamadas contendo grupos reativos específicos é uma alternativa freqüentemente 

utilizada para a funcionalização com o receptor alvo[7,11-14]. 

 

4.1.1. Monocamadas auto-montadas 

O uso de monocamadas auto-montadas (self-assembled monolayers, SAM), de forma 

organizada e bem estruturada sobre a superfície de um transdutor[6,7] é um recurso 

freqüentemente utilizado para imobilização de biomoléculas em uma variedade de suportes 

sólidos[6]. Em superfícies metálicas (particularmente o ouro), as SAM podem ser formadas a 

partir da adsorção de sulfetos (R-S-R), dissulfetos (R-S-S-R) e tióis (R-S-H)[6,11]. Em 
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superfícies de sílica (SiO2, vidro, quartzo), as SAM mais utilizadas são aquelas formadas por 

meio de amino-alcóxi-silanos como precursores[8,12-14]. Dos reagentes disponíveis 

comercialmente, o 3-amino-propil-trietóxi-silano (APTES) é o precursor mais utilizado, cujo 

mecanismo de formação das monocamadas já é bastante difundido na literatura[12-14]. 

A formação de uma SAM de APTES sobre uma superfície de sílica, por exemplo, 

decorre de uma etapa de hidrólise seguida pela condensação das moléculas de APTES à 

superfície hidratada[8,12,13]. A adsorção das moléculas de APTES resulta da formação de 

ligações Si-O-Si com a superfície da sílica deixando o grupo –NH2 exposto para uma 

posterior funcionalização com uma biomolécula. Devido à bifuncionalidade dos amino-

alcóxi-silanos, o processo de formação da SAM é fortemente influenciado pelos parâmetros 

experimentais como a temperatura, concentração e o tempo reacional[12,13] e também pela 

morfologia da superfície[12-14].  

 

4.1.2. Modelo de interação e imobilização covalente  

Após a formação das monocamadas auto-montadas, a funcionalização pode ser 

conduzida para uma variedade de biomoléculas, independentemente do tipo de transdutor 

utilizado[15]. Neste contexto, patógenos, toxinas, vitaminas, hormônios, anticorpos, proteínas, 

DNA, marcadores cancerígenos e outros tipos de biomarcadores podem ser imobilizados e 

aplicados em diagnósticos clínicos[15-17].  

 Dentre os modelos de interação biomolecular, o complexo formado pela ligação entre 

avidina e biotina é o mais conhecido e o mais explorado devido sua alta especificidade e  

afinidade (Ka = 1015 M-1)[18-23]. A formação da ligação entre avidina e biotina é muito rápida e, 

uma vez formada, não é afetada em uma ampla faixa de pH, temperatura, solventes orgânicos 

e outros agentes desnaturantes. A força da ligação é comparada com aquela de uma ligação 
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covalente[18-23]. Devido a estes fatores, este modelo foi empregado neste trabalho para 

viabilizar o monitoramento desta interação usando detecção condutométrica sem contato. 

 A avidina é uma glicoproteína originalmente isolada do ovo da galinha, sendo também 

encontrada nos tecidos de pássaros. A avidina é também conhecida como vitamina H e está 

relacionada à sub-nutrição. Esta biomolécula tem um ponto isoelétrico (pI) em torno de 10 e 

possui uma estrutura tetramérica contendo quatro sítios de ligação por molécula, cuja massa 

molecular é de aproximadamente 67 kDa. Cada monômero, ou unidade, de avidina contém 

resíduos de 128 aminoácidos[18,19]. A biotina é uma vitamina natural encontrada em células de 

organismos vivos. Os tecidos com as maiores quantidades de biotina são o fígado, o rim e o 

pâncreas. Células cancerígenas apresentam um teor de biotina mais elevado do que tecidos 

normais[18,21]. A biotina é classificada como uma molécula pequena, cuja massa molecular é 

244,31 Da e sua fórmula estrutural é C10H16N2O3S[18,19,21].  

Assim como todos os demais modelos de interação, um receptor precisa ser 

imobilizado à superfície para que possa interagir com o ligante (analito) introduzido sob 

fluxo. Das biomoléculas do modelo entre avidina-biotina, a biotina pode ser imobilizada 

covalentemente sobre uma superfície orgânica a partir de exposição à radiação ultra-

violeta (UV). Neste caso, é necessário que o reagente biotinilado contenha grupos 

fotossensíveis à radiação, os quais são responsáveis por reagir com os grupos funcionais da 

superfície de interesse[22-24]. 

A utilização de radiação UV é vantajosa porque biomoléculas diferentes podem ser 

imobilizadas em uma área específica, gerando sistemas biomoleculares complexos podendo 

ainda ser integrados em ambientes fechados (encapsulados), como os canais 

microfluídicos[23,24]. Estes métodos fotolitográficos podem ser explorados para imobilizar 

biomoléculas usando uma variedade de reagentes fotossensíveis (ou foto-ativados)[23]. Alguns 

exemplos destes reagentes incluem benzofenonas, nitrobenzeno e fotobiotina. A foto-
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irradiação de reagentes fotossensíveis em uma superfície sólida (substrato) permite a 

formação de intermediários reativos como radicais, carbenos e nitrenos, os quais reagem com 

a superfície do substrato produzindo áreas com arranjos de biomoléculas imobilizadas à 

superfície[22-24].  

O uso de derivados da biotina contendo grupos fotossensíveis (foto-ativáveis) para 

construir arranjo de biomoléculas imobilizadas é atrativo devido à alta afinidade entre a 

biotina e a avidina. Quando exposta à radiação UV, a fotobiotina se liga covalentemente em 

uma superfície orgânica (como as monocamadas de APTES)[22-24]. A exposição à radiação UV 

resulta na eliminação de nitrogênio e a formação de um nitreno neutro (no estado singlete ou 

triplete). O nitreno singlete reage preferencialmente pela inserção de uma ligação O-H ou    

N-H. Já a reação com um nitreno, no estado triplete, favorece a formação de um grupo 

arilamina. Depois da foto-irradiação, o grupo azida da fotobiotina se liga covalentemente ao 

grupo –NH2 da molécula de silano, adsorvida na superfície do substrato[22-24].  

 

4.1.3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho visa demonstrar que a técnica de detecção condutométrica 

sem contato pode ser utilizada como ferramenta para monitorar interações biomoleculares em 

microssistemas analíticos. Como modelo padrão de estudo, utilizou-se a interação entre 

avidina e biotina. Os estudos discutidos nos Capítulos 2 e 3 serviram para idealizar a 

plataforma microfluídica (Capítulo 2) e a geometria da cela de detecção adequada de um 

detector oscilométrico duplo (Capítulo 3) para estas aplicações. Em adição, as conclusões 

extraídas dos dois Capítulos anteriores foram essenciais para a fabricação de um 

microssistema analítico contendo microcanais, eletrodos para detecção, camada dielétrica e 

biomolécula imobilizada.  
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4.2. EXPERIMENTAL 

4.2.1. Material, reagentes e amostras 

Os substratos de vidro (5 cm × 5 cm), do tipo soda-lime, foram adquiridos da Telic 

(Santa Mônica, CA) enquanto o kit polimérico Sylgard 184 foi comprado junto à D'altomare 

Química Ltda. (São Paulo, SP). O fotorresiste negativo (SU-8), utilizado para confecção dos 

moldes, e a solução reveladora (SU-8 developer) foram comprados da Microchem Co 

(Newton, MA). O fotorresiste positivo (FRP) (Shipley 1811), utilizado para confecção dos 

eletrodos, e a solução reveladora (AZ developer) foram comprados da Clariant Co. 

(Sommerville, NJ). 

As brocas de ponta diamantada (para perfuração das placas de vidro para confecção 

dos contatos elétricos), os tubos de silicone (para formação de reservatórios para conexão no 

sistema de bombeamento) e as seringas descartáveis (BD Plastipak, Curitiba-PR) foram 

adquiridos na Cirúrgica Ortomed (São Carlos, SP). A resina epóxi condutora (CircuitWorks), 

utilizada para a confecção dos contatos elétricos, foi doada pelo grupo da Profa. Dra. Susan 

M. Lunte (Universidade do Kansas). 

Para os experimentos descritos neste Capítulo, os reagentes ácido N-morfolino-etano-

sulfônico (MES), ácido N-(2-hidróxi-etil)-piperazina-N'-2-etano-sulfônico (HEPES), ácido 2-

(N-ciclohexilamino)etano-sulfônico (CHES), 3-amino-propil-trietóxi-silano (APTES), avidina 

(obtida a partir de ovos brancos) e acetato de fotobiotina foram comprados da Sigma-

Aldrich Co. (St. Louis, MO). Para a etapa de silanização, utilizou-se álcool etílico absoluto 

(J.T. Baker, Phillipsburg, NJ) para o preparo da solução de APTES e lavagem da superfície 

nas etapas de imobilização. Os eletrólitos foram preparados diariamente em água deionizada 

(resistividade de 18 MΩ cm) e filtrados, antes do uso, em membranas descartáveis com 

diâmetro de poro de 0,45 µm. 
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4.2.2. Plataforma microfluídica 

De acordo com os resultados obtidos no Capítulo 2, a plataforma microfluídica 

composta de PDMS/vidro foi a escolhida para as aplicações biomoleculares. Especificamente 

para esta finalidade, os microcanais foram confeccionados em PDMS e os eletrodos para C4D 

foram fabricados em substratos de vidro, usando processo fotolitográfico e deposição metálica 

por sputtering. Os processos de fabricação destes dispositivos estão descritos a seguir. 

 

4.2.2.1. Configuração do detector e do sistema microfluídico 

A geometria idealizada do detector duplo foi composta de três eletrodos (ver 

Fig. 4.1A), os quais foram preparados com uma largura de 2 mm e um espaçamento de 1,5 

mm entre eles. O sistema microfluídico foi fabricado em PDMS em duas geometrias 

diferentes. Inicialmente, a geometria de um canal simples foi utilizada (protótipo 1), como 

apresentada na Figura 4.1B. Posteriormente, com a adaptação de um sistema para controle do 

fluxo hidrodinâmico, a geometria foi alterada para uma configuração em um formato de Y 

(protótipo 2), usando canais independentes para bombear tampão ou o analito de interesse. A 

Figura 4.1C apresenta a geometria no formato mencionado. A largura e a profundidade dos 

microcanais foram iguais a 250 µm e 50 µm, respectivamente. 

 

 
Figura 4.1. Representação da geometria dos eletrodos para detecção dupla (a) e dos formatos dos microcanais (b 
e c). Em (a), o eletrodo de excitação da cela de detecção esta indicado por e0, enquanto os dois eletrodos 
receptores estão representados por e1 e e2. Os círculos brancos na extremidade dos eletrodos indicam o local 
para fixação dos conectores elétricos. Em (b), os números 1 e 2 indicam os reservatórios para entrada e saída de 
soluções, respectivamente. Já na Figura (c), os números 1, 2 e 3 indicam os reservatórios para entrada de solução 
tampão, solução de amostra e descarte, respectivamente. 
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4.2.2.2. Fabricação dos eletrodos 

Os eletrodos foram fabricados a partir de um processo fotolitográfico combinado com 

uma etapa de deposição metálica por sputtering, como representado na Figura 4.2. 

Inicialmente, a superfície do substrato (I) foi revestida com uma camada (II) de FRP (Shipley 

1811 – S1811) usando a técnica de spin-coating. A camada deste FRP foi espalhada sobre a 

superfície do substrato numa velocidade de 4000 rpm durante 30 s. A espessura desta camada 

foi de aproximadamente 0,80 µm.  

Após o revestimento, uma máscara (impressa em fotolito‡) contendo a configuração 

dos eletrodos foi posicionada sobre o substrato. Como usou-se o FRP, o desenho dos 

eletrodos foi impresso em branco (ou imagem negativa), de modo a permitir a passagem da 

radiação (III) nessa região. Dessa maneira, a imagem dos eletrodos foi gravada no FRP sob a 

exposição à radiação (10 mW cm-2) por 20 s (IV). Após a revelação da geometria dos 

eletrodos (IV), em solução reveladora específica para este fotorresiste (AZ developer), os 

substratos foram fixados na câmara de sputtering para deposição do metal.  

Como mencionado anteriormente, a resposta da C4D é independente da composição do 

material do eletrodo. No entanto, para a integração de eletrodos nos microssistemas 

biomoleculares, além da aderência com o substrato de vidro, é desejável que o metal tenha 

compatibilidade com a camada dielétrica. Com esses dois requisitos básicos, optou-se pela 

deposição de uma camada de Au, usando uma camada de Ti para promover uma melhor 

aderência ao substrato. Devido aos problemas de aderência entre a camada de Au e a camada 

dielétrica, uma outra camada de Ti foi depositada sobre a camada de Au. Desse modo, os 

eletrodos para os ensaios biomoleculares foram constituídos de Ti/Au/Ti. A qualidade da 

aderência foi avaliada mediante testes de resistência mecânica. 

                                                 
‡ O fotolito foi impresso na empresa DGM Design Eletrônicos (http://www.dgmdesign.com.br/), localizado na 
cidade de Curitiba – PR. A resolução da impressão foi de 8000 dpi. 
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Figura 4.2. Etapa de fabricação dos eletrodos microfabricados para C4D. I, limpeza do substrato (placa de vidro) 
em solução piranha; II, recobrimento do substrato com uma camada de fotorresiste positivo (S1811) sob 4000 
rpm por 30 s; III, fotogravação da geometria dos eletrodos (impressa em fotolito) sobre a camada fotossensível 
(20 s); IV, revelação da imagem fotogravada usando solução reveladora do FRP S1811; V, deposição de uma 
camada metálica (Ti/Au/Ti) nanométrica sobre a superfície do substrato; VI, obtenção dos eletrodos 
microfabricados após lift-off da camada de fotorresiste usando acetona. 
 

 

4.2.2.3. Fabricação dos microcanais 

Os microcanais foram fabricados em PDMS exatamente como descrito no Capítulo 2. 

A única diferença foi a implementação de conectores poliméricos (silicone) para integração 

com o sistema de bombeamento do fluxo.  

Os tubos de silicone foram fixados sobre o molde de SU-8, como indicado na etapa (I) 

da Figura 4.3. Estes tubos foram fixados especificamente sobre os reservatórios para entrada e 

saída das soluções. A fixação foi feita com fita dupla-face (3M, Campinas-SP), mantendo a 

extremidade inferior do tubo devidamente selada (com a fita). Após a fixação, o pré-polímero 

(Sylgard 184) foi misturado com o agente de cura na proporção de 10:1 e 

adicionado/despejado sobre o molde (Fig. 4.3.(II)). Após a etapa de polimerização 

(70 °C/1 h), os canais foram desmoldados cuidadosamente, como indicado na etapa (III) da 

Fig. 4.3, para manter os tubos de silicone fixados no PDMS.  

Após a desmoldagem, a superfície do PDMS foi oxidada (Fig. 4.3.(IV)) para converter 

os grupos SiOCH3 da superfície em SiOH. A oxidação foi realizada durante 1 min, sob uma 
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potência de 70 W (rádiofreqüência aplicada ao sistema de plasma) e uma pressão de O2 igual 

a 120 mtorr (16Pa). Após a oxidação, os microcanais fabricados em PDMS foram colocados 

em contato com o substrato de vidro, contendo os eletrodos isolados e modificados 

quimicamente (ver itens 4.2.3 e 4.2.4), obtendo uma selagem irreversível (Fig. 4.3. (V)) 

devido à formação de uma ligação Si-O-Si. Para efeitos ilustrativos, os eletrodos não estão 

representados na Figura 4.3. O processo de isolamento elétrico dos eletrodos será descrito em 

detalhes no item 4.2.3. 

Para finalizar o processo de fabricação, conectores elétricos foram adaptados aos 

microssistemas biomoleculares. Para isso, orifícios foram confeccionados no substrato de 

vidro, na região dos contatos elétricos, com a ferramenta Dremel usando brocas com pontas 

diamantadas (diâmetro de 1 mm). Os conectores foram colados nestes orifícios usando cola 

condutora à base de resina epóxi. A Figura 4.4. apresenta duas micrografias ópticas destes 

microssistemas fabricados a partir do processo idealizado. 

 

 
Figura 4.3. Processo de fabricação dos microcanais em PDMS com conectores integrados e vedação 
irreversível. (I), fixação de tubos de silicone sobre o molde de SU-8; (II), mistura do pré-polímero (Sylgard 184) 
e catalisador na proporção de 10:1, adição sobre o molde e cura a 70 °C/1 h; (III), desmoldagem após etapa de 
cura; (IV), oxidação da superfície do PDMS via plasma de O2 (20 s); (V), vedação irreversível dos canais em 
PDMS contra a superfície do SiO2. Os tubos de poli(etileno) estão representados na etapa I pela letra a. 



Capítulo 4 – Interações Biomoleculares em Microssistemas 

Wendell K. T. Coltro 186 

 

Figura 4.4. Fotografias de dispositivos fabricados a partir de processos convencionais. As imagens (A) e (B) 
mostram os detalhes da integração dos canais em PDMS com a placa de vidro contendo os eletrodos fabricados 
e isolados com uma camada de SiO2. Os conectores elétricos e os tubos de silicone estão representados por a e 
b, respectivamente. 
 

 

Como observado nas micrografias da Figura 4.4., os conectores elétricos (a) foram 

fixados na extremidade dos eletrodos usando cola condutora. Os dispositivos apresentados nas 

Figuras 4.4A e 4.4.B são exemplos de geometrias no formato de um microcanal simples 

formato de Y, respectivamente. Conforme visualizado na Figura 4.4.B, o dispositivo tem um 

tamanho aproximado de uma memória flash (flash-drive). 

 

4.2.3. Isolamento elétrico dos eletrodos  

O isolamento elétrico dos eletrodos foi obtido com a deposição de uma camada de 

SiO2 através do processo de PECVD. A deposição da camada dielétrica foi realizada no 

Laboratório de Filmes Finos do Laboratório Nacional de Luz Síncrontron (LNLS) usando um 

sistema de PECVD modelo PlasmaSystem (VacuTec). A Figura 4.5 apresenta o esquema de 

um reator para PECVD usado para depositar camadas dielétricas.  

De maneira bem simplificada, uma mistura gasosa constituída de óxido nitroso e 

silana foi introduzida no reator. O plasma gerado a partir de uma radiofreqüência com 

potência de 20 W promoveu a dissociação, a ionização e a excitação dos reagentes. A 

(B) (A) a 

a 

b 

b 

a 
a 

b 

PDMS 
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presença de N2 tem a  função de limpar a câmara reacional durante o plasma. Em outras 

palavras, quando os gases são inseridos no reator, há a formação dos radicais Si• e O•, a partir 

da dissociação da silana e do óxido nitroso, respectivamente, os quais se combinam 

originando o óxido de silício. As reações para a formação do SiO2, a partir dos gases SiH4 e 

N2O, estão demonstradas nas Equações 4.1, 4.2 e 4.3.  

 

 

 
Figura 4.5. Representação de um sistema de PECVD usado para deposição de materiais dielétricos. 

 

 

SiH4 → Si• + 4H• (Equação 4.1) 

N2O→ 2N• + O• (Equação 4.2) 

SiH4 + 2N2O → SiO2 + 2N2 + 2H2 (Equação 4.3) 
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A Tabela 4.1 apresenta as condições otimizadas para a formação de um filme de SiO2. 

O gás SiH4 foi diluído em hélio a 2% de modo a evitar a formação de ligações com baixa 

aderência à superfície devido a formação de buracos na superfície (defeitos no filme). Nesse 

caso, a vazão efetiva de silana no reator foi de aproximadamente 3 cm3 min-1, mantendo a 

proporção de N2O/SiH4 em aproximadamente 30, cujo valor é considerado ideal para a 

deposição de SiO2. O controle da vazão dos gases é extremamente importante, pois um ajuste 

inadequado pode acarretar a formação de filmes amarelados na superfície, característica do 

perfil de oxinitretos[25].  

Nas condições apresentadas, no final de 5 minutos obteve-se um filme com espessura 

igual a 50 nm. Nestas condições, a taxa de deposição foi de 10 ± 1 nm min-1. A taxa pode ser 

considerada baixa, no entanto, a uniformidade da camada obtida apresentou uma rugosidade 

de aproximadamente 1,5 nm. Uma taxa de deposição maior é viabilizada pelo aumento da 

vazão dos gases, bem como o uso de altas temperaturas. Por outro lado, a rugosidade 

aumentará na mesma proporção.  

 

 

Tabela 4.1. Parâmetros operacionais do sistema de PECVD. 

Vazão de SiH4 (cm
3 min-1) 150* 

Vazão de N2O (cm3 min-1) 80 

Pressão (mTorr) 1000 

Temperatura (°°°°C) 350 

Potência da RF (W) 20 

*Diluído em He na proporção de 2%. 
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4.2.4. Química de superfície  

Para os estudos de interação, a camada dielétrica foi modificada quimicamente de 

modo a imobilizar moléculas de biotina em sua superfície. Para esta finalidade, a camada 

dielétrica foi primeiramente modificada com APTES. Em seguida, as moléculas de biotina, 

contendo grupos fotossensíveis em sua estrutura, foram imobilizadas covalentemente com 

radiação UV. As duas etapas utilizadas estão descritas a seguir.  

 
4.2.4.1. Silanização 

Os substratos contendo os eletrodos isolados com uma camada de SiO2 foram 

previamente submetidos a uma etapa de limpeza, usando uma solução piranha (H2SO4:H2O2, 

3:1 (v:v)) durante 30 min. Após a limpeza, os substratos foram lavados com água desionizada, 

etanol e, em seguida, secos com N2.  

Para a etapa de silanização, a solução de APTES, numa concentração de 3% (v/v), foi 

preparada em um frasco volumétrico de 10 mL com diluição de 300 µL de APTES em etanol. 

Em seguida, os substratos recobertos com uma camada de 50 nm de SiO2 foram imersos na 

solução de APTES e mantidos durante 3 h. Após a remoção dos substratos da solução de 

aminossilano, os mesmos foram lavados com etanol absoluto para remover as moléculas 

adsorvidas (não ligadas covalentemente) à superfície dielétrica. Em seguida, os substratos 

foram lavados extensivamente com água desionizada e, finalmente, secos com N2. A 

Figura 4.6 apresenta um esquema da reação de silanização e formação de monocamadas de 

APTES sobre a superfície dielétrica. 
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Figura 4.6. Representação genérica do mecanismo de silanização da camada de SiO2 usando APTES. 
 
 
4.2.4.2. Imobilização de biotina 

Após a silanização, a superfície contendo grupos –NH2 foi funcionalizada com 

moléculas de biotina com auxílio de radiação UV, conforme ilustrado na Figura 4.7. 

Inicialmente, o substrato contendo os eletrodos isolados (e com camada dielétrica silanizada) 

(I) foi revestido com uma camada de FRP (S1811) (etapa II) e em seguida exposto a radiação 

UV para gravação da área a ser funcionalizada (III). Nesse ponto, optou-se por modificar a 

região da camada dielétrica sobre o eletrodo e2. Após a etapa de fotogravação, a região que 

recebeu radiação foi revelada (IV) e uma alíquota (10 µL) de fotobiotina (FB), preparada em 

água na concentração de 0,1 mg/mL, foi adicionada sobre essa região. Em seguida, a máscara 

foi posicionada sobre o substrato e submetido à radiação UV por 15 min (V). Ao final desta 

etapa, a camada de FRP foi removida com etanol e a superfície foi lavada com água. Após a 

lavagem, as moléculas de biotina ficaram imobilizadas na superfície, como representado na 

etapa VI da Figura 4.7. 

 
 

 

Figura 4.7. Processo de imobilização de moléculas de biotina usando radiação ultravioleta. 
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Após as etapas de silanização e funcionalização da superfície com biotina, os canais 

foram integrados ao substrato conforme descrito anteriormente (ver item 4.2.2.3). A 

imobilização das moléculas de biotina ocorre em função da formação de uma ligação amida 

entre o grupo –NH2 e a carbonila da uréia presente na estrutura da biotina. A Figura 4.8 

apresenta a estrutura química da fotobiotina, a qual é disponível comercialmente na forma de 

um sal de acetato (ver procedência no item 4.2.1).  

 

 

Figura 4.8. Estrutura química do acetato de fotobiotina. 
 
 
4.2.5. Transporte do fluido e software de controle 

Para os estudos biomoleculares, o fluido foi manuseado, inicialmente, com auxílio de 

uma bomba peristáltica. Como descrito no item 4.2.2.3, tubos poliméricos foram adaptados 

aos microssistemas de PDMS, durante a etapa de polimerização, facilitando a conexão com os 

tubos tygon
® utilizados no sistema de bombeamento. Para uma avaliação inicial, os 

experimentos foram realizados em microssistemas contendo um único microcanal 

(protótipo 1), conforme mostrado na Figura 4.1b. Posteriormente, com os avanços deste 

trabalho, o estudo cinético completo (associação, equilíbrio e dissociação) ficara prejudicado 

devido à dificuldade de controlar (ou alternar) a troca de soluções (de tampão e de amostra) 
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sem o uso de um sistema automatizado. Por esse motivo, a geometria do microcanal foi 

alterada para um formato em Y (protótipo 2), como demonstrado no item 4.2.1.2 (Fig. 4.1c). 

Com a implementação do sistema de bombeamento hidrodinâmico, o software descrito 

no Capítulo 3 foi adaptado de modo a controlar as etapas do transporte fluídico induzido por 

pressão. O diagrama de blocos da versão modificada do software, elucidando as diferenças, 

está anexado no apêndice D. Como a geometria no formato em Y foi utilizada, duas válvulas 

solenóides foram adaptadas ao sistema de modo a automatizar a etapa do transporte de 

soluções nos canais microfluídicos. A Figura 4.9 apresenta um esquema geral da 

instrumentação desenvolvida para os estudos biomoleculares nos microssistemas. As válvulas 

solenóides foram alimentadas com 12 V, e o circuito eletrônico desenvolvido para controle de 

ambas as válvulas estão apresentados no apêndice E. Embora duas válvulas tenham sido 

utilizadas, o circuito foi projetado de modo a permitir a implementação de outras duas 

válvulas, totalizando quatro. 

Como visualizado na Figura 4.9, um sinal de alta freqüência é aplicado ao eletrodo de 

excitação (e0) da cela de detecção e os sinais resultantes são registrados nos eletrodos 

receptores (e1 e e2). O transporte do fluido foi induzido, inicialmente, por uma bomba 

peristáltica usando duas válvulas solenóides (V1 e V2). A conexão entre as bombas e as 

válvulas (cor azul), válvulas e reservatório para descarte (cor verde) e válvulas e 

microssistema (cor vermelha) estão indicadas pelos pontos a, b e c, respectivamente. Estas 

conexões foram realizadas com auxílio de tubos de tygon
®, com diâmetro de 0,1 mm. 

O sinal resultante é registrado pelos eletrodos receptores (e1 e e2), enviado para a 

interface analógica/digital do módulo de aquisição de dados (como descrito no Capítulo 3) e 

monitorado, em tempo real, na tela principal do software de aquisição, cuja tela principal está 

apresentada em detalhes na Figura 4.10. Como visualizado, o tempo de cada etapa envolvida 

(introdução da amostra ou do tampão) pode ser controlado pela interface gráfica 
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disponibilizada no programa. O acionamento dos canais pode ser monitorado em tempo real 

pela indicação do led na interface. Mesmo com a implementação do sistema de bombeamento 

hidrodinâmico, o uso de potenciais elétricos pode ser, alternativamente, empregado para a 

mesma finalidade. 

 

 

Figura 4.9. Representação genérica da instrumentação desenvolvida para os experimentos de BIA-C4D. Os 
pontos a, b e c indicam tubos de tygon utilizados para conexões entre a bomba e as válvulas (a), válvulas e um 
reservatório para descarte de soluções (b) e válvulas e microssistema (c). O ponto d indica a conexão elétrica 
entre os eletrodos do microssistema e a interface de aquisição, enquanto o ponto e representa a conexão entre a 
placa de aquisição e o computador, através de comunicação USB. As válvulas para acionamento dos canais da 
amostra e do tampão estão representadas por V1 e V2, respectivamente. 

 
 

 
Figura 4.10. Ilustração da interface gráfica do software de controle e aquisição de dados do sistema de BIA-
C4D. Como visualizado, o fluido pode se transportado através do controle eletrocinético ou hidrodinâmico. 
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4.2.5.1 Bombas seringas 

Embora uma bomba peristáltica tenha sido utilizada para os primeiros experimentos de 

BIA-C4D, este acessório foi substituído por duas bombas seringas na etapa final do projeto. 

As bombas (modelo NE-300) foram adquiridas junto a New Era Pump Systems Inc (Boston, 

MA). Informações técnicas sobre as bombas seringas podem ser obtidas no link: 

http://www.syringepump.com. 

A vazão do fluxo gerado pelas bombas foi calibrado através de um método 

gravimétrico similar ao método recentemente utilizado para calibração de uma bomba para 

cromatografia líquida capilar[26]. Para a calibração, usou-se seringas descartáveis de 1, 3 e 5 

mL. Comparado aos valores teóricos, a vazão experimental apresentou um erro superior a 

10% para seringas com volume de 1 mL. Para as seringas de 3 e 5 mL, o erro foi inferior a 

5%. Para os experimentos de BIA-C4D, seringas descartáveis de 5 mL foram utilizadas. Os 

gráficos referentes à calibração da vazão estão apresentados no apêndice F. 

 

4.2.6 Técnicas de caracterização 

4.2.6.1. Espectroscopia de fotoelétrons por raios-X  

As superfícies modificadas quimicamente foram caracterizadas por espectroscopia de 

fotoelétrons por raios-X (XPS). As análises de XPS foram realizadas gentilmente pelo Dr. 

Fábio Roberto Zambello, do laboratório de filmes finos do LNLS usando um espectrômetro 

hemisférico modelo PHOIBOS150 HSA3500, marca SPECS. Esse espectrômetro contém 

nove canais e uma fonte de raios-X com um ânodo de Al (λν = 1486,6 eV). Os espectros 

foram registrados sob a aplicação de 12 kV e uma corrente de 17 mA. As energias de ligação 

foram referenciadas à linha do C 1s em 285,1 eV da fita de dupla face. 
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4.2.6.2. Microscopia de força atômica 

A morfologia das superfícies modificadas foi caracterizada pela técnica de 

microscopia de força atômica (AFM). Estas análises foram realizadas no Laboratório de 

Microscopia e Tunelamento do LNLS, usando um microscópio modelo MultiModeTM SPM 

(Digital Instruments) com resolução máxima de 512×512 pixels. As imagens foram obtidas 

através do modo sem contato, evitando a contaminação e o desgaste das ponteiras de AFM.  

 

4.2.6.3. Análise eletroquímica 

 A caracterização eletroquímica dos eletrodos isolados foi avaliada a partir 

experimentos de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e voltametria cíclica 

(VC). Estas análises foram realizadas no grupo de Eletroquímica Interfacial do Instituto de 

Química de São Carlos em colaboração com o Dr. Rodrigo de Santis Neves. Para ambas as 

técnicas foi utilizado um potenciostato da marca AutoLab (modelo PGSTAT30). Para os 

experimentos de EIE e VC, utilizou-se uma célula eletroquímica constituída de três eletrodos. 

Um eletrodo de calomelano saturado e um eletrodo de platina foram utilizados como eletrodo 

de referência e eletrodo auxiliar, respectivamente. Os voltamogramas foram registrados numa 

velocidade de 50 mV s-1. 
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1. Caracterização das superfícies modificadas 

 As superfícies de SiO2, antes e após as sucessivas etapas de modificação química, 

foram caracterizadas por XPS, AFM, VC e EIE. Para esta finalidade, os substratos foram 

preparados de acordo com as limitações de cada técnica. Para VC e EIE, os eletrodos foram 

fabricados com dimensões similares àquelas utilizadas para C4D. A técnica de perfilometria 

também foi utilizada para avaliar a espessura da camada dielétrica. 

 

4.3.1.1. Espectroscopia de fotoelétrons por raios-X (XPS) 

A técnica de XPS é uma das técnicas mais indicadas para a análise de superfícies, na 

qual o raio incidente atinge apenas 30-50 Ǻ de profundidade (em geometria de coleta de 

elétrons de 90°). Em decorrência dessa especificidade, a técnica apresenta-se adequada para a 

caracterização de filmes finos[27], permitindo a extração de informações sobre o estado de 

oxidação dos elementos químicos a partir da intensidade da energia de ligação das espécies. A 

varredura espectral da superfície contendo SiO2 (sem qualquer modificação) apresentou um 

perfil conforme apresentado no apêndice G. Os valores para energia de ligação foram obtidos 

a partir da subtração de 1486,6 eV da energia cinética emitida pela espectrômetro.  

A região de interesse para a caracterização da modificação química fica na faixa 

abaixo de 500 eV, região que agrega os estados de oxidação do C 1s, N 1s e Si 2p. A Figura 

4.11 mostra uma série de espectros obtidos para as superfícies modificadas. As Figuras 

4.11.A-C, 4.11.C-F e 4.11.G-I representam, respectivamente, os espectros obtidos para as 

superfícies contendo SiO2, SiO2 + APTES e SiO2+APTES+Biotina. Já as colunas indicam os 

espectros obtidos na região do Si 2p (coluna à esquerda), C 1s (coluna central) e N 1s (coluna 

à direita). Comparado com a superfície contendo somente SiO2 (Fig. 4.11.A-C), a etapa de 

silanização foi confirmada pela presença do pico do N 1s (Fig. 4.11.F) e um aumento 
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significativo na intensidade dos picos do C 1s (Fig. 4.11.E) e também Si 2p (Fig. 4.11.D). 

Esse aumento deve-se à presença das monocamadas de APTES depositadas sobre o SiO2.  

A região do N 1s é a região que permite diferenciar as diferentes modificações. 

Enquanto a silanização é confirmada na Figura 4.11.F (comparado com a Fig. 4.11.C), a 

Figura 4.11.I apresenta um pico ligeiramente mais intenso, porém, mais largo. O pico do N 1s, 

na Figura 4.11.C, engloba a contribuição dos grupos –NH e –NH2 presentes na extremidade 

da cadeia de APTES. Se não houvesse uma modificação, o espectro apresentado na 

Figura 4.11.I deveria apresentar o mesmo perfil. No entanto, como houve uma modificação 

química com a molécula de biotina, formando uma ligação amida, o pico apresentado na 

Figura 4.11.I tem a contribuição adicional do N ligado à carbonila. Uma melhor resolução do 

sistema de aquisição de dados do equipamento poderia fornecer uma melhor definição dos 

picos. 
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Figura 4.11. Espectros de XPS para a superfície da camada de SiO2 (A-C), SiO2 modificada com APTES (D-F) 
e SiO2 funcionalizada com fotobiotina. As regiões do Si (2p), C (1s) e N (1s) estão apresentadas nas colunas da 
esquerda, centro e direita, respectivamente. 
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A identificação dos picos, de acordo com os valores da energia de ligação, foi 

realizada com auxílio de um software disponível no site http://www.lasurface.com. Na região 

do C 1s, os picos resultantes nos espectros correspondem aos átomos de carbono ligados ao 

hidrogênio, especificamente os sinais das ligações C-H e –CH2. Na região do N 1s, o sinal 

apresentado nos espectros deve-se à ligação entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio ou 

também entre nitrogênio e carbono. Finalmente, os sinais na região do Si 2p resultam da 

presença de Si ligado a átomos de oxigênio. Sendo assim, o que justificaria o sinal visto na 

Figura 4.11.B? Esse espectro (região do C 1s) foi obtido para uma superfície contendo apenas 

SiO2. Obviamente, isso é uma prova qualitativa da presença de alguma interferência do meio, 

muito provavelmente com CO2 ou até mesmo da fita dupla face, cujo material é o carbono. 

4.3.1.2. Microscopia de força atômica (AFM) 

A topografia da superfície do substrato contendo SiO2, SiO2 + APTES e SiO2 + 

APTES + biotina foi avaliada por AFM, no modo sem contato. As imagens obtidas estão 

apresentadas na Figura 4.12. As superfícies contendo APTES e biotina (fotobiotina) estão 

representadas por R-NH2 e R-FB, respectivamente. Uma placa de 8 × 8 mm foi metalizada e 

uma camada de SiO2 foi depositada sobre ela. Uma imagem de AFM foi obtida e está 

apresentada na Figura 4.12A. Em seguida, a superfície foi silanizada com APTES e uma 

máscara, protegendo 50% da área (4 × 4 mm), foi usada para definir a região a ser biotinilada.  

Em seguida, uma alíquota de 10 µL de biotina foi adicionada à superfície e exposta à 

radiação UV, como descrito na parte experimental. Nesse caso metade da placa contém uma 

superfície apenas silanizada enquanto a outra metade contém a superfície biotinilada. Uma 

micrografia obtida na interface dessa região está apresentada na Figura 4.12B. O degrau 

obtido na Figura 4.12B tem uma espessura de aproximadamente 5 nm. Esse degrau refere-se à 

espessura da camada de biotina. 
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Figura 4.12. Imagens de microscopia de força atômica mostrando a topografia da superfície de SiO2 antes (A) e 
depois (B) das etapas de silanização (R-NH2) e funcionalização com moléculas de biotina (R-FB).   
 
 
 
4.3.1.3. Perfilometria 

Além da identificação quantitativa da presença da camada de SiO2, houve uma 

preocupação em garantir o isolamento dos eletrodos de modo a evitar qualquer problema no 

circuito eletrônico ou uma possível transferência de carga devido à existência de defeitos na 

superfície dielétrica. Para confirmar esse isolamento, testes qualitativos de condutividade na 

superfície foram realizados usando um multímetro, através dos quais verificou-se um 

isolamento eficiente. A análise eletroquímica dos eletrodos isolados será discutida mais 

adiante, de modo a comprovar a inexistência de transferência de carga. A Figura 4.13A 

mostra uma micrografia óptica, na qual a camada de SiO2 e a camada metálica podem ser 

facilmente diferenciadas pela coloração.  

Nesse ponto, a espessura da camada dielétrica foi medida quantitativamente em um 

perfilômetro digital. O perfil do degrau formado, após corrosão de uma área para realizar o 

contato elétrico, está apresentado na Figura 4.13B. Pelo perfilograma, pode-se confirmar que 

a espessura da camada dielétrica resultante da deposição por PECVD foi de aproximadamente 

50 nm. A distância percorrida pela agulha do perfilômetro foi igual a 500 µm, sob uma força 

de 0,10 N.  
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Figura 4.13. Perfil da camada de SiO2 sobre o eletrodo microfabricado. (A), micrografia óptica mostrando a 
diferença na coloração entre a camada de SiO2 e o metal, e; (B), perfilograma do degrau formado na superfície 
após a corrosão da camada de SiO2 para realizar os contatos elétricos. O degrau corresponde à espessura da 
camada isolante. 
 

4.3.1.4. Voltametria cíclica (VC) 

A técnica de VC foi utilizada de modo a verificar a uniformidade do isolamento 

elétrico dos eletrodos. Especificamente, esta técnica foi explorada para analisar a existência 

de imperfeições (buracos) na camada dielétrica. O perfil voltamétrico dos eletrodos isolados 

com uma camada de SiO2 estão apresentados na Figura 4.14.A e 4.14.B, cujos voltamogramas 

foram obtidos na ausência e na presença da espécie eletroativa K3[Fe(CN)6], respectivamente. 

Como esperado, os voltamogramas mostrados nas duas Figuras são idênticos, mostrando que 

a camada de SiO2 bloqueia eficientemente a transferência de carga na superfície do metal.  

De modo a mostrar o perfil voltamétrico clássico para os eletrodos metálicos em 

contato com a solução, a camada de SiO2 foi removida com exposição à uma solução de ácido 

fluorídrico (HF) 1% durante 10 s. Com o ataque ácido, a camada de titânio também foi 

removida. Dessa maneira, o eletrodo foi composto apenas de Ti/Au. O eletrodo foi então 

inserido na célula eletroquímica e o perfil voltamétrico foi avaliado. O resultado obtido está 

apresentado na Figura 4.14.C. Como visualizado, neste caso, o voltamograma apresentou os 

picos de oxidação e de redução da espécie eletroativa. 

(B) (A) 
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Figura 4.14. Voltamogramas cíclicos obtidos para os eletrodos planares com (A e B) e sem (C) isolamento 
dielétrico. As Figuras (A) e (B) mostram o perfil voltamétrico dos eletrodos de Ti/Au/Ti/SiO2 sem e com a 
adição de solução de K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1, respectivamente. A Figura (C) apresenta o perfil voltamétrico do 
eletrodo sem a camada isolante na presença de espécie eletroativa. Todos os voltamogramas foram obtidos em 
eletrólito MES 50 mmol L-1, pH 5,0. Velocidade de varredura: 50 mV s-1. 

 

 

Em resumo, os experimentos voltamétricos mostraram que a camada de SiO2, 

depositada por PECVD, promoveu um isolamento elétrico eficiente dos eletrodos além de 

apresentar uma boa uniformidade em sua superfície. Estes aspectos são atrativos, não só para 

o sistema de detecção, mas principalmente para o processo de funcionalização com as 

biomoléculas de interesse.  
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4.3.1.5. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 

 A técnica de EIE é utilizada para medir a corrente que flui na interface do eletrodo em 

resposta à aplicação de um sinal ac de baixa amplitude (tipicamente, da ordem de mV)[28,29]. 

A corrente tem componentes que estão em fase e também componentes fora de fase com o 

potencial aplicado. As propriedades elétricas são tipicamente representadas em função da 

impedância, Z = V/I, a qual é descrita na forma de um número complexo, representado por 

Z = Zreal + iZimag. De maneira genérica, a componente em fase (denominada de parte real), 

Zreal, reflete a resistência da interface, enquanto a componente fora de fase (denominada de 

parte imaginária), Zimag, está associada com a capacitância[4,28-30]. A representação gráfica da 

parte imaginária (Zimag) em função da parte real (Zreal) é denominada de diagrama de 

Nyquist[4,28-30]. 

 Os dados obtidos por EIE também podem ser representados na forma de curvas de 

Bode, os quais mostram os valores do log Ze o ângulo de fase em função da freqüência. As 

representações dos gráficos de Bode fornecem informações complementares às obtidas no 

diagrama de Nyquist[28-30]. A obtenção de informações a partir dos dados de impedância 

eletroquímica pode ser conduzida mediante a utilização de diferentes modelos de medida, 

como circuitos equivalentes ou modelos matemáticos. A aplicação de circuitos equivalentes 

tem como fundamento as similaridades entre o comportamento da célula eletroquímica e um 

circuito elétrico formado por resistores, capacitores e indutores[28-30]. 

 A técnica de EIE foi utilizada para avaliar as características resistivas e capacitivas dos 

eletrodos planares fabricados em superfície de vidro. Para os experimentos de EIE, a área do 

eletrodo exposta à solução foi igual a 12,56 mm2. Essa área foi delimitada por uma máscara 

de fotorresiste, definida por exposição à radiação UV. Além dos eletrodos isolados com a 

camada de SiO2, silanizados com APTES e funcionalizados com biotina, eletrodos sem a 

camada isolante (removida com exposição à solução de HF) também foram avaliados. 
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 A Figura 4.15 apresenta os espectros de impedância obtidos para os eletrodos com a 

camada de SiO2 antes e depois da modificação química (com APTES e biotina) realizada 

conforme descrito na secção experimental. Assim como nos experimentos voltamétricos, a 

camada de SiO2 foi removida e o comportamento do eletrodo sem a camada isolante também 

foi avaliado. Os espectros de impedância foram obtidos usando tampão fosfato 20 mmol L-1, 

pH 7,0, como eletrólito suporte sem a adição de espécie eletroativa.  

Na Figura 4.15, os resultados estão apresentados na forma de gráficos de Bode 

demonstrando o ângulo de fase (Fig. 4.15.A) e a magnitude (4.15.B) dos dados de 

impedância. A partir dos gráficos de Bode, pode-se concluir que o isolamento dos eletrodos 

com a camada de SiO2 e uma posterior silanização com APTES (formando monocamadas 

auto-montadas, SAM) fornece respostas com propriedades capacitivas (ângulo de fase igual a 

aproximadamente 90°) em valores de freqüência inferiores a 10 Hz. Para a modificação com 

biotina, as propriedades capacitivas[31] são mais pronunciadas na faixa de freqüência 

compreendida entre 100 Hz e 10 kHz. Estas informações são confirmadas com as respostas de 

log (Z) em função do log (f) onde, nas faixas mencionadas, a curva da impedância tem um 

coeficiente angular constante e com valor igual a -1. 
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Figura 4.15. Espectros de impedância do eletrodo sem a camada de SiO2, com a camada de SiO2, com a camada 
de SiO2 silanizada e com a superfície funcionalizada com biotina representados como gráficos de Bode (A, B). 
Eletrólito: tampão fosfato 20 mM, pH 7,0. 
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O circuito equivalente foi modelado e está apresentado na Figura 4.16. Os dados 

simulados com este modelo e a sobreposição com os dados experimentais estão apresentados 

no apêndice H. A partir do circuito equivalente, os valores da capacitância e da resistência do 

filme (CF e RF, respectivamente) foram extraídos e estão inseridos na Tabela 4.2. 

Como esperado, com o aumento da espessura da camada modificada observou-se um 

decréscimo nos valores da capacitância e um aumento na resistência do filme. Este raciocínio 

é sustentado pela Equação 4.4, onde a capacitância, C, é inversamente proporcional à 

espessura do filme, d. Estas alterações nas capacitâncias sugerem que o valor da constante 

dielétrica da superfície, ε, sofra uma redução com as modificações químicas realizadas, uma 

vez que a C é diretamente proporcional à constante dielétrica[28]. Esta conclusão está de 

acordo com os dados apresentados por Delaney e colaboradores[31], os quais descreveram a 

construção se sensores químicos, com resposta capacitiva, a partir da modificação de 

polímeros impressos molecularmente (MIP, molecularly imprinted polymer). 

 

d

A
C oεε
=    Equação 4.4 

 

 

Figura 4.16. Circuito equivalente proposto para os eletrodos de Ti/Au/Ti isolados com camada de SiO2 e 
modificados quimicamente com monocamadas auto-montadas (SAM) de APTES e biotina. Os termos CF, RF, 
CDL e RS representam, respectivamente, a capacitância do filme, a resistência do filme, a capacitância da dupla 
camada elétrica e a resistência da solução. 
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Tabela 4.2. Parâmetros extraídos do circuito equivalente. 

Eletrodo/Modificação CF (nF cm
-2) RF (kΩΩΩΩ cm-2) 

Ti/Au 2200 0,041 

Ti/Au/Ti/SiO2 1090 4,065 

Ti/Au/Ti/SiO2/SAM 990 6,550 

Ti/Au/Ti/SiO2/SAM/Biotina 161 310 

 

 

4.3.2. Seleção do eletrodo para funcionalização 

Conforme resultados extraídos do Capítulo 2, a geometria ideal para o sistema de 

detecção dupla foi composta de três eletrodos, sendo um responsável pela excitação da cela 

(e0) e os outros dois (e1 e e2) pelo registro do sinal resultante. A Figura 4.17A mostra uma 

micrografia da geometria de três eletrodos projetada para os ensaios biomoleculares. A partir 

da seleção desta configuração, decidiu-se usar o primeiro eletrodo receptor (e1) para fazer a 

leitura de referência (ou de controle) e o segundo eletrodo receptor (e2) para registrar o sinal 

das interações específicas.  

Sendo assim, o eletrodo e1 dará uma resposta referente ao fluxo que estiver passando 

pelo detector, incluindo a condutividade do eletrólito e também do ligante de interesse, a 

avidina. Uma linha de base constante não é esperada, pois a condutividade da avidina poderá 

promover um deslocamento no sinal. Já o eletrodo do e2 dará uma resposta global, incluindo a 

resposta do fluxo mais o sinal relacionado com a possível interação biomolecular.  

A Figura 4.17 apresenta três micrografias ópticas nas quais a geometria dos eletrodos 

do sistema duplo (A) e a região delimitada (em diferentes magnitudes) para modificação 

química (B e C) podem ser visualizadas. Nessas imagens é possível observar que apenas a 

extremidade do eletrodo e2 foi delimitada para modificação.  



Capítulo 4 – Interações Biomoleculares em Microssistemas 

Wendell K. T. Coltro 206 

 

4.3.3. Avaliação do microssistema biomolecular – protótipo 1  

Após realizada toda a caracterização química e morfológica das superfícies 

modificadas, o desempenho analítico dos microssistemas biomoleculares foi avaliado. A 

Figura 4.18 mostra a estabilidade do sinal registrado nos dois eletrodos durante 10 minutos. O 

sinal apresentado refere-se apenas ao sinal eletrônico dos dois circuitos com o 

microdispositivo conectado. Logo, os sinais refletem o ruído eletrônico deste sistema de 

detecção dupla. A magnitude deste ruído é de aproximadamente 20-25 mV. O dispositivo 

utilizado, denominado de protótipo 1, foi aquele constituído de um microcanal simples. 

Com o protótipo 1, o transporte fluídico com auxílio da eletrosmose foi avaliado, 

porém, não se obteve nenhum resultado satisfatório. A possibilidade de interferência elétrica 

do controle eletrocinético não foi considerada inicialmente. Como a espessura da camada 

dielétrica é muito pequena (50 nm), um nível de ruído elevado (∼ 500 mV) foi observado sob 

um campo elétrico da ordem de 100 V cm-1 (tampão MES 25 mM) (dados não apresentados). 

Uma alternativa direta ao controle eletrocinético do fluido nos microcanais é o controle 

induzido por pressão, o qual foi então adaptado para os microssistemas. 

 

 

 
Figura 4.17. Micrografias ópticas mostrando (A) a geometria dos eletrodos do sensor oscilométrico e a região 
delimitada sobre a superfície do SiO2 delimitada para modificação química com magnificação de (A) 25 × e (B) 
100 ×, respectivamente. 
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Figura 4.18. Estabilidade do sinal elétrico do sistema oscilométrico duplo em função do tempo. Parâmetros de 
detecção: onda senoidal, freqüência de 300 kHz e amplitude de 2 Vpp.  

 

Uma vez adaptado o sistema de bombeamento hidrodinâmico nos microcanais (ainda 

sem o controle via válvulas), conforme descrito no item 4.2.5, foram realizados os primeiros 

ensaios do monitoramento de interações. O comportamento deste dispositivo foi testado 

inicialmente sem qualquer modificação química na superfície dielétrica. Como mencionado, 

os canais confeccionados em PDMS foram integrados à placa de vidro contendo os eletrodos 

para C4D devidamente isolados com a camada de SiO2. Nesses estudos, a geometria dos 

eletrodos ainda não encontrava-se otimizada. A largura e o espaçamento entre os eletrodos foi 

igual a 1 mm. Para testar o comportamento deste protótipo, usou-se apenas tampão MES 

preparado na concentração igual a 50 mmol L-1. Uma solução estoque de avidina foi 

preparada em água na concentração de 5 mg mL-1. Para os primeiros ensaios, a avidina foi 

diluída para 1 mg mL-1 em água. 

O conector de silicone, implementado no dispositivo durante a polimerização, foi 

interligado a uma bomba peristáltica com auxílio de um tubo de tygon
 (d.i. = 100 µm). Na 

menor velocidade da bomba, um fluxo com vazão da ordem de 10 µL min-1 foi obtido. Um 

tubo ependorff contendo solução de MES e outro contendo avidina foram preparados. O 

microcanal foi então preenchido com a solução tampão e um fluxo foi mantido por 
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aproximadamente 10 min. Em seguida, o tubo contendo solução tampão foi substituído pelo 

tubo com solução de avidina por apenas 30 s, retornando logo em seguida o tubo com tampão.  

Os sinais nos dois eletrodos foram monitorados e a resposta está apresentada na 

Figura 4.19A. A exemplo dos resultados obtidos pelos sistemas de SPR, os resultados obtidos 

com o detector condutométrico serão denominados de sensorgramas de condutividade. 

Conforme visualizado na Figura 4.19A, a linha de base sofreu uma variação de 

aproximadamente 400-500 mV após 30-40 s da injeção do analito. Essa variação reflete à 

presença de um plug excessivo de avidina dentro do canal. Como não houve nenhuma 

modificação nos eletrodos, a resposta em ambos foi praticamente idêntica, assim como 

previsto nos experimentos eletroforéticos (ver Capítulo 3). 

Após realizar os experimentos com um protótipo sem modificação bioquímica, um 

segundo protótipo contendo biotina imobilizada à superfície do eletrodo e2 foi avaliado. As 

conexões foram feitas exatamente como descrito anteriormente, assim como o preparo e o 

bombeamento das soluções através de uma bomba peristáltica. Os sensorgramas obtidos estão 

inseridos na Figura 4.19B, na qual observou-se uma variação significativa do sinal registrado 

no eletrodo 2 (modificado). A mudança na resposta em termos de condutividade ocorreu por 

volta de 30 s após a injeção do analito. A diferença de tempo, observada nos dois exemplos de 

sensorgramas, é atribuída aos erros não sistemático do controle manual da introdução das 

soluções.  

É importante mencionar que a variação observada no eletrodo 2 reflete não só a 

condutividade da interação da avidina com biotina, mas também do fluxo gerado no 

microcanal, ou seja, do tampão MES e outras perturbações. Com a utilização do eletrodo de 

controle, ou de referência, o sinal referente à associação biomolecular pode ser obtido pela 

subtração dos sinais. A inserção desse eletrodo de referência no sistema desenvolvido foi de 

grande importância, para discriminar os resultados obtidos neste detector universal. 
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Figura 4.19. Resposta do sensor oscilométrico para a introdução de avidina 1 mg mL-1 em dispositivos (A) sem 
modificação e (B) com superfície funcionalizada. 

 

Analisando os resultados apresentados na Fig. 4.19B pode-se concluir, em primeiro 

lugar, que a resposta no eletrodo modificado apresentou uma intensidade de aproximadamente 

4 vezes a intensidade do sinal no eletrodo sem modificação. Além disso, o método de 

imobilização da biotina mostrou-se bastante eficaz, possibilitando a obtenção de uma resposta 

seletiva por meio de um método de detecção universal. A diferença observada na intensidade 

dos dois eletrodos receptores do sistema duplo é explicada pelos experimentos de EIE, 

discutidos no item 4.3.1.5, cujos resultados permitiram afirmar que a constante dielétrica da 

superfície é alterada com a imobilização da biotina. Nos sistemas de SPR, por exemplo, os 

sensorgramas mostram uma variação do índice de refração em função da alteração do ângulo 

de incidência gerada pelo campo evanescente[32].  

Embora tenha sido detectado um sinal analítico, referente à associação entre avidina e 

biotina, não conseguiu-se monitorar a fase de dissociação do complexo formado utilizando o 

protótipo 1. Este aspecto pode estar relacionado com o tipo de geometria do sistema 

microfluídico e também ao sistema de controle do bombeamento. Visando a solução deste 

problema, a geometria de um canal simples foi substituída por uma configuração no formato 

de Y e um sistema para controle automatizado do bombeamento fluídico foi implementado 

usando duas válvulas solenóides para distribuição das soluções. Adicionalmente, a 
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composição do eletrólito utilizado também foi avaliada visando a escolha de um eletrólito de 

baixa condutividade. 

 

4.3.4. Escolha do eletrólito  

 A escolha do eletrólito é uma etapa bastante importante em qualquer experimento 

envolvendo detecção condutométrica (com ou sem contato). Este tipo de detecção fornece 

uma resposta relacionada à diferença de condutividade entre as espécies analisadas e o 

eletrólito em uso. Se  uma amostra contém analitos catiônicos de alta mobilidade, é 

recomendado usar  eletrólitos contendo cátions com baixa mobilidade. Em geral, um contra-

íon de baixa mobilidade é selecionado de modo a reduzir a condutividade do eletrólito 

utilizado. A seleção adequada do tipo de eletrólito melhora a estabilidade da linha de base e, 

conseqüentemente, a razão sinal/ruído[33,34]. Os compostos biológicos, ou bioquímicos, são 

adquiridos freqüentemente na forma de um sal, o qual contém contra-íons de alta mobilidade, 

como o Na+ e Cl-. Por essa razão, decidiu-se optar por trabalhar com eletrólitos de baixa 

condutividade.  

Dentre os eletrólitos de baixa condutividade mais utilizados, destacam-se o MES, o 

CHES e o HEPES. A condutividade destes eletrólitos foi calculada para diferentes 

concentrações (1-100 mM) com auxílio do software PeakMaster versão 5.1 

(http://www.natur.cuni.cz/~gas/). Os resultados estão apresentados na Figura 4.20. Como 

observado, o tampão CHES apresenta a menor condutividade entre os três eletrólitos 

selecionados em uma ampla faixa de concentração. Logo, este eletrólito foi selecionado para 

os experimentos biomoleculares. A concentração escolhida foi 50 mM. 
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Figura 4.20. Curvas para a condutividade de diferentes eletrólitos em função da concentração. Dados simulados 
usando o software PeakMaster versão 5.1.. 
 

 

4.3.5. Avaliação do microssistema biomolecular – protótipo 2  

 Como mencionado no item 4.3.3., usando o protótipo 1 não conseguiu-se monitorar as 

três fases relacionadas à BIA, ou seja, fases de associação, equilíbrio e dissociação. Por esse 

motivo, adotou-se a configuração no formato de Y e implementou-se duas válvulas solenóides 

para controle da distribuição das soluções nos canais microfluídicos, conforme descrito nos 

itens 4.2.2.1 e 4.2.5, respectivamente. Para a avaliação inicial do protótipo 2, a solução foi 

introduzida com uma bomba peristáltica e o acionamento das válvulas solenóides foi 

realizado manualmente usando um sistema de chaveamento. 

 A Figura 4.21 apresenta os sensorgramas obtidos no protótipo 2 usando tampão CHES 

e o sistema de válvulas para controlar a distribuição das soluções. Os pontos de acionamento 

da válvula 1 (para introduzir tampão) ou da válvula 2 (para introduzir amostra) estão 

indicados pelas linhas pontilhadas na Figura 4.21A. Como observado na Figura 4.21A, com a 

implementação das válvulas, as fases de associação (fase 1), equilíbrio (fase 2) e dissociação 

(fase 3) foram monitoradas em tempo real no sistema de detecção dupla.  
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 A exemplo dos equipamentos de SPR com dois canais, a resposta da interação 

biomolecular no sistema de BIA-C4D (SBIA-C4D) pode ser extraída pela diferença entre os 

sinais registrados no eletrodo modificado (Se2) e no eletrodo de controle (Se1), como 

representado pela Equação 4.5. O resultado da subtração entre os sinais está inserido na 

Figura 4.21B, a qual foi realizada no software Microcal™ Origin™ versão 7.0. Futuramente, 

no aperfeiçoamento deste equipamento, esta subtração poderá ser feita eletronicamente, antes 

do estágio de amplificação.  

 

124 eeDCBIA SSS −=−    Equação 4.5 

 

0 100 200 300 400

0

2

  SR = e2 - e1

S
in
a
l 
C

4 D
 (
V
)

Tempo (s)

0 100 200 300 400

-2

0

2

CHES

(B)

 Detector 1 (e1)

 Detector 2 (e2)Fase 2

Fase 3

S
in
a
l 
C

4 D
 (
V
)

Fase 1

(A)

Avidina 1 mg mL-1CHES

 
Figura 4.21. Sensorgramas de condutividade obtidos com o protótipo 2, sob um fluxo induzido por uma 
bomba peristáltica à vazão de 10 µL min-1. Condições experimentais: tampão CHES 50 mM. Concentração da 
avidina: 1 mg/mL. Detecção: 300 kHz, 2 Vpp. 
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 Como visualizado na Figura 4.21, os primeiros resultados de uma BIA completa foram 

monitorados com C4D. No entanto, o acionamento manual das válvulas 1 e 2, 

respectivamente, comprometeu a repetibilidade dos resultados apresentados devido à 

dependência da habilidade técnica do usuário. Além disso, observou-se uma oscilação 

randômica na linha de base dos sensorgramas.  

Para solucionar o problema do acionamento manual das válvulas, o software em 

LabVIEW foi alterado de modo a permitir o controle automático, escolhendo-se apenas os 

tempos para distribuição das soluções, os quais são relacionados às fases de uma BIA. 

Adicionalmente, a interface gráfica do software foi alterada de modo a permitir a visualização 

do acionamento das válvulas com auxílio de dois leds (ver Figura 4.10).  

 Com relação à oscilação da linha base, o motivo responsável pela observação deste 

fenômeno não é precisamente conhecido. No entanto, a variação da temperatura ambiente e 

também as turbulências geradas pelo bombeamento através da bomba peristáltica podem ter 

sido os fatores que provocaram essa oscilação. Neste ponto, a bomba peristáltica foi 

substituída por duas bombas seringas, as quais permitem a introdução e a manipulação precisa 

de fluidos sob vazão da ordem de nL min-1.  

 Com o uso das bombas seringas, testou-se o sistema de controle automatizado das 

válvulas. Para demonstrar a eficácia do sistema, os canais do protótipo 2 foram conectados às 

duas bombas seringas contendo apenas solução tampão (CHES 50 mM). Devido às dimensões 

do canal microfluídico (250 µm × 50 µm), a vazão do fluxo foi estabelecida em 5 µL min-1 

utilizando seringas descartáveis com volume de 5 mL. Nas dimensões mencionadas, o volume 

total para preenchimento do microcanal é da ordem de 500 nL.  

A Figura 4.22 apresenta o registro da linha de base na introdução de solução tampão 

(CHES 50 mM) através do acionamento da válvula 1 (V1) ou da válvula 2 (V2). Os pontos de 

acionamento das válvulas V2 e V1 estão indicados pelas linhas pontilhadas em 60 e 240 s, 
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respectivamente. Como esperado, a linha de base não sofreu nenhuma alteração uma vez que 

as soluções introduzidas apresentaram a mesma composição e, conseqüentemente, a mesma 

condutividade. Como visualizado na Figura 4.22, não observou-se a oscilação da linha de 

base como apresentado nos resultados com uso da bomba peristáltica. O procedimento de 

introdução do tampão foi utilizado para a limpeza dos canais expandindo os tempos de 

acionamentos das válvulas para 15 min. 

De modo a mostrar uma variação de condutividade com o sistema implementado, um 

dos canais (conectado à bomba 2) foi preenchido com água. Comparado à condutividade do 

eletrólito (CHES 50 mM), a água ultrapura (MilliQ) apresenta uma condutividade igual à 

aproximadamente 5,5 µS/m. Logo, ao introduzir água no microcanal observou-se uma 

redução na linha de base, como apresentado na Figura 4.23. Assim como nos exemplos 

anteriores, os pontos de acionamento das válvulas V2 e V1 estão indicados pelas linhas 

pontilhadas em 60 e 180 s, respectivamente. Estes experimentos foram realizados em um 

dispositivo sem modificação química. Devido à similaridade da resposta registrada nos dois 

eletrodos receptores, apenas um dos sinais está apresentado. 
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Figura 4.22. Sensorgrama registrado sob fluxo induzido por duas bombas seringas com sistema automatizado 
para distribuição das soluções. Detecção: 200 kHz, 2,5 Vpp. Vazão do fluxo: 5 µL min-1. 
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Figura 4.23. Sensorgrama mostrando a variação de condutividade devido à introdução de água no 
microcanal. Condições: ver Figura 4.22. 

 

Além da seleção do eletrólito (descrita no item anterior), o meio de preparo da amostra 

também foi avaliado buscando-se os melhores níveis de detectabilidade. Ao contrário dos 

sistemas eletroforéticos, o preparo da amostra em tampão propiciou um ganho na intensidade 

do sinal analítico em um fator de aproximadamente 2 quando comparado com a amostra 

preparada em água.  

A Figura 4.24 mostra dois sensorgramas obtidos em um microssistema sem 

modificação química. A Figura 4.24A apresenta um sensorgrama para a introdução de uma 

solução de avidina, preparada em água, na concentração de 40 µg mL-1. Já a Figura 4.24B 

exibe um sensorgrama para a introdução de avidina, preparada em tampão, na concentração 

de 20 µg mL-1. Como observado, ambos os sensorgramas apresentam intensidades similares. 

No entanto, a concentração da amostra preparada em água foi igual a duas vezes a 

concentração da amostra preparada em tampão. Por esse motivo, as etapas seguintes desta tese 

foram conduzidas com a amostra sendo preparada em tampão CHES 50 mM. 
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Figura 4.24. Sensorgramas mostrando o efeito do preparo da amostra em tampão (A) e em água (B). Condições: 
ver Figuras 4.22 e 4.23. 

 

 

Como discutido no Capítulo 3, a freqüência de operação é uma das variáveis que tem 

maior contribuição na intensidade da resposta analítica de um detector oscilométrico. A 

Figura 4.25 apresenta os resultados em termos de intensidade do sinal do detector e também 

em função da razão sinal/ruído (S/R) para valores de freqüência iguais a 100, 150 e 200 kHz 

sob a aplicação de um sinal senoidal com amplitude igual a 2,5 Vpp. Assim como demonstrado 

no Capítulo 3, as respostas mais intensas foram observadas na faixa de freqüência 

mencionada (100 – 200 kHz) e, por esse motivo, os resultados obtidos em valores de 

freqüência maiores que 200 kHz não estão apresentados.  

Nos valores de freqüência mencionados, o ajuste da linha de base (via potenciômetro) 

não foi alterado. Portanto, as variações do ruído proveniente deste componente mecânico 

foram desprezados. Conforme mostrado na Figura 4.25, a freqüência de 100 kHz forneceu os 

sinais mais intensos, porém, a melhor razão S/R foi obtida em 150 kHz. Logo, essa freqüência 

foi escolhida para os demais experimentos. 
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A amplitude de 2,5 Vpp foi escolhida com base nos resultados inseridos na Figura 4.26, 

a qual apresenta sensorgramas registrados na freqüência de 150 kHz sob valores de 

amplitudes diferentes (2,0, 2,5 e 5,0 Vpp). De acordo com os sensorgramas obtidos, pode-se 

visualizar que o mudança da amplitude de 2,0 para 2,5 Vpp provoca um aumento 

(aproximadamente 25%) na intensidade do sinal analítico. Por outro lado, a mesma tendência 

não foi observada ao aumentar a amplitude para 5,0 Vpp. Na amplitude de 5,0 Vpp, a redução 

na intensidade do sinal pode ser atribuída ao deslocamento do valor ideal da freqüência de 

trabalho ou à região de saturação do detector, conforme discutido no Capítulo 3. 
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Figura 4.25. Resultados em termos da intensidade do sinal e razão S/R em função da freqüência. Tampão CHES 
50 mM. Amplitude: 2,5 Vpp. Outras condições: ver Figura 4.22. 
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Figura 4.26. Efeito da tensão de excitação nos sensorgramas registrados com C4D. Freqüência: 150 kHz. 
Concentração da avidina: 20 µg mL-1. Vazão do fluxo: 5 µL min-1. 
 
 
 

4.3.6. Repetibilidade, linearidade e limite de detecção 

Com o sistema de controle automatizado do transporte fluídico, foi possível estudar a 

repetibilidade dos ensaios de interações, bem como a linearidade do sistema proposto. A 

Figura 4.27 apresenta uma seqüência de 5 sensorgramas registrados sob as mesmas condições, 

mostrando a repetibilidade dos resultados obtidos. Com o sistema de bombeamento induzido 

pela bomba peristáltica, a repetibilidade não foi satisfatória. Além disso, com a substituição 

da bomba peristáltica pelas duas bombas seringas a perturbação provocada, provavelmente, 

pela pulsação da bomba peristáltica, não foi mais observada. 

A resposta em função da concentração também foi investigada e os resultados estão 

apresentados na Figura 4.28, cujos sensorgramas foram registrados nas concentrações de 5, 

10, 20, 30 e 60 µg mL-1. 
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Figura 4.27. Exemplos da repetibilidade dos sensorgramas de condutividade registrados sob as mesmas 
condições.  Detecção: 150 kHz, 2,5 Vpp. Concentração da avidina: 10 µg mL-1. Vazão do fluxo: 5 µL min-1. 
 
 

 

 

Como observado, a intensidade da resposta aumenta proporcionalmente à 

concentração. O ponto em que a resposta atinge um valor máximo foi medido e graficado em 

função da concentração, numa faixa de 5 a 300 µg mL-1. Os valores obtidos estão inseridos na 

Figura 4.29, mostrando que a partir de 100 µg mL-1 ocorre um desvio da linearidade (Fig. 

4.29A). A Figura 4.29B mostra os valores da curva de calibração na faixa de concentração em 

0 100 200 300 400

0,0

0,2

0,4

0,6
  5 µg/mL
 10 µg/mL
 20 µg/mL
 30 µg/mL
 60 µg/mL

S
in
a
l C

4
D
 (
V
)

Tempo (s)  
Figura 4.28. Sensorgramas registrados em uma faixa de concentração variando de 5 – 60 µg mL-1. Detecção: 
150 kHz, 2,5 Vpp. Vazão do fluxo: 5 µL min-1. 
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que a resposta é linear, ou seja, entre 5 e 100 µg mL-1. O coeficiente de correlação para estes 

dados foi igual a 0,9857. O limite de detecção para a interação entre avidina-biotina foi igual 

a 5 µg mL-1. Esse valor foi obtido com base na razão S/R igual a 3. Considerando que a 

molécula de avidina tem uma massa de aproximadamente 66 kDa, o limite de detecção foi 

igual a 7,5 × 10-8 mol L-1, ou 75 nM.  

Como observado na Figura 4.29A, a resposta do detector oscilométrico apresentou um 

desvio da linearidade para valores de concentração superiores a 100 µm mL-1. Deve-se 

mencionar que a superfície da camada dielétrica foi funcionalizada com uma alíquota de 

10 µL de biotina preparada na concentração de 0,1 mg mL-1, como descrito no item 4.2.4.2. A 

alíquota utilizada para imobilização equivale à uma massa de 1 µg, ou aproximadamente 

1,7 µmoles de biotina. Admitindo que o complexo formado pela interação entre avidina e 

biotina seja estabelecido pela estequimetria de 1:1, pode-se atribuir o desvio da linearidade à 

saturação dos sítios ativos da quantidade de moléculas imobilizadas para interação com a 

avidina. 
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Figura 4.29. Curva de calibração da interação entre avidina-biotina para concentrações na faixa entre 5-300 (A) 
e 5-100 µg mL-1 (B). Condições experimentais: ver Figura 4.28. 
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4.3.7. Estudo cinético das interações 

O estudo cinético foi realizado com o objetivo de determinar os valores das constantes 

de associação, dissociação e equilíbrio. O modelo matemático utilizado foi o mesmo 

empregado nos sistemas de SPR, sem qualquer modificação[10,35-37]. Para extração das 

constantes, os dados obtidos no sistema de BIAC4D foram analisados com auxílio do software 

Microcal™ Origin™ versão 7.0. Para os estudos de cinética da interação entre avidina e 

biotina considerou-se o seguinte modelo: 

 

 
(Equação 4.6) 

 

sendo que A e B simbolizam as moléculas de avidina e biotina, respectivamente. As 

constantes k1 e k-1 representam as constantes de associação, ka, e dissociação, kd, 

respectivamente[35,36]. Idealmente, a interação do tipo 1:1 pode ser descrita como uma equação 

de crescimento exponencial de primeira ordem, como exemplificado na Equação 4.7. 

 

)1(max
tk

t
obseABAB

−−=  (Equação 4.7) 

 

Na Equação 4.7, ABt é a quantidade de produto do complexo em um determinado 

tempo, t, ABmax é a quantidade máxima de produto formado (ponto de equilíbrio) e kobs é a 

constante de formação observada para cada condição experimental.  

 Os valores de kobs  foram obtidos a partir das curvas de associação, as quais estão 

apresentadas na Figura 4.30. Comparado com os sensorgramas apresentados na Figura 4.28, a 

parte inicial dos dados (< 75 s) foi subtraída para permitir o ajuste do modelo matemático. A 

partir das curvas, usou-se a expressão matemática y = a(1-e-bx) para gerar os dados simulados 
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e extrair os coeficientes de interesse. As curvas simuladas (linhas vermelhas), para cada 

concentração, estão inseridas na Figura 4.30. Analogamente à Equação 4.7, os coeficientes a e 

b representam ABmax e kobs, respectivamente.  
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Figura 4.30. Curvas de associação de avidina sobre superfície funcionalizada com biotina em uma faixa de 
concentração variando de 10 a 100 µg/mL. Condições experimentais: ver Figura 4.28. 

 

 

O valor de kobs é dependente da concentração[35,36] e está correlacionado com k1, 

conforme demonstrado na Equação 4.8. Logo, para extrair a magnitude de k1, os valores de 

kobs (obtidos a partir das curvas de associação) foram graficados em função da concentração 

de avidina, em unidades de µmol L-1, e estão apresentados na Figura 4.31. 

 

11 ][ −+= kAkkobs  (Equação 4.8) 
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Figura 4.31. Representação dos valores da constante de formação observada (kobs) em função da concentração de 
avidina. Os valores de kobs foram obtidos a partir de um modelo do tipo y = a(1-e-bx), onde o coeficiente b 
equivale ao valor de kobs. Os dados são valores médios obtidos entre 5 curvas para cada concentração. 

 

 

Através da equação da reta obtida com os dados inseridos na Figura 4.31, os valores 

de ka (k1) e kd (k-1) foram 1,1 × 105 M-1 s-1 e 3,2 × 10-1 s-1, respectivamente. A razão entre os 

valores de ka e kd resulta em um valor igual a 3,4 × 105 M, cujo valor expressa a constante de 

afinidade, K, entre as biomoléculas avidina e biotina. Como mencionado na introdução, a 

constante de afinidade entre as biomoléculas estudadas é da ordem de 1015 M-1 [18-22,36]. Com 

relação às constantes de associação e dissociação entre avidina e biotina, vários grupos 

encontraram os valores da ordem de 107 para ka e, entre 10-8 a 10-7 para kd.[18-23,36].  

Os valores das constantes encontradas neste trabalho são inferiores àqueles descritos 

na literatura e a diferença observada pode ser atribuída ao modelo matemático empregado 

para extrair kobs ou aos processos de química de superfície envolvidos na funcionalização das 

superfícies de SiO2.  

Com relação ao modelo matemático utilizado, os valores de ka e kd foram extraídos a 

partir de uma expressão linear[35-37], descrita na Equação 4.8. Embora este método tenha 
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apresentado certa simplicidade, os erros deste modelo linear podem refletir diretamente em 

erros nas informações químicas da cinética de reação[37]. Recentemente, Srisa-Art e 

colaboradores[36] descreveram a utilização de um modelo bi-exponencial para explicar a 

cinética de interação entre biomoléculas contendo múltiplos sítios para ligação. No método 

proposto, os autores descreveram que as etapas de associação e dissociação ocorrem em duas 

fases pelo fato da possibilidade da molécula de biotina ligar-se em diferentes sítios da 

molécula de avidina, gerando, conseqüentemente, diferentes afinidades[36]. 

O grau de recobrimento pode, efetivamente, ter contribuído para as discrepâncias nos 

valores das constantes encontradas. Embora a fase de associação entre avidina e biotina seja 

um processo relativamente rápido, a fase de dissociação é lenta, com kd ∼ 7,5 ×10-8 s-1[21,36]. 

Pelo valor de kd encontrado experimentalmente, nota-se que essa fase foi substancialmente 

mais rápida no sistema proposto neste trabalho, fator que está, muito provavelmente, 

relacionado ao baixo grau de recobrimento da funcionalização da superfície de SiO2. Por esse 

motivo, acredita-se que um estudo cinético da formação das SAM’s de APTES poderia 

viabilizar uma melhor uniformidade da superfície e, conseqüentemente, permitir a 

funcionalização de uma área superficial maior. 
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4.4. CONCLUSÕES 

 Os resultados descritos neste capítulo mostraram, de forma inédita, que a detecção 

oscilométrica dupla pode ser considerada uma nova ferramenta para monitorar eventos de 

interação entre biomoléculas. Obviamente, os resultados podem ser melhorados a partir de 

otimizações pontuais e até mesmo na inovação geométrica do sistema microfluídico. Diante 

dos obstáculos encontrados, o sistema de transporte fluídico talvez seja o mais crítico 

podendo ser substancialmente melhorado com a incorporação de válvulas microfabricadas, 

por exemplo. 

 Dos experimentos de caracterização, aqueles realizados por EIE foram os mais 

importantes permitindo um melhor entendimento da diferença na intensidade do sinal 

registrado nos dois eletrodos do detector duplo. Com base nos dados obtidos, mostrou-se que 

as sucessivas modificações químicas provocam uma diminuição na capacitância do filme 

formado sobre a camada dielétrica. Estas informações sugerem que a constante dielétrica 

sofre uma redução, na mesma proporção, propiciando assim uma discriminação das repostas 

obtidas nos dois eletrodos receptores. 

 Com relação aos microssistemas biomoleculares, a integração dos eletrodos isolados 

por uma camada dielétrica com os microcanais fabricados em PDMS forneceu resultados 

satisfatórios. A espessura da camada dielétrica não foi avaliada, assim como a cinética de 

formação das monocamadas de APTES e o tempo de imobilização da biotina via radiação 

UV. Acredita-se que a otimização destas três etapas permitirá a obtenção de melhores níveis 

de detectabilidade. Além disso, um estudo sistemático sobre a cinética de funcionalização da 

superfície dielétrica poderá contribuir substancialmente para a extração de valores das 

constantes com menor discrepância com os valores da literatura. 

 Embora apenas o modelo entre avidina e biotina tenha sido demonstrado nesta tese, 

este sistema pode ser estendido para outros modelos, como antígeno-anticorpo ou proteína-
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metal. Apesar de não ter inserido resultados adicionais nesta tese, dispositivos contendo 

superfície funcionalizada para detectar proteínas com cauda de histidina foram projetados. No 

entanto, os processos envolvidos na química de superfície, como a modificação com ácido 

nitrilo triacético (NTA, nitrile triacetic acid) e a complexação com metais de transição (Ni2+, 

por exemplo) não apresentaram resultados satisfatórios devido a falta de especificidade na 

etapa de imobilização do NTA. Sem dúvidas, essa será uma das aplicações a serem 

desenvolvidas futuramente, pois as possibilidades de aplicação em biotecnologia são enormes. 
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5.1. CONCLUSÕES GERAIS 
 
 

Com os resultados descritos neste trabalho, pode-se concluir que a miniaturização é 

uma tendência em todas as ramificações científicas referentes à Química Analítica. Embora os 

microssistemas eletroforéticos encontram-se em um estágio de desenvolvimento mais 

avançado, mostrou-se nesse trabalho que superfícies biossensoras podem ser incorporadas em 

sistemas microfluídicos. Além disso, com o estudo dos aspectos fundamentais que cada 

substrato apresenta para aplicação em microfluídica, mostrou-se que eletrodos podem ser 

fabricados e integrados com microcanais em um único dispositivo a partir de processos 

simples e economicamente viáveis.  

Com essa integração, a transdução do sinal resultante à alteração de uma propriedade 

físico-química da superfície do sensor pode ser monitorada com um detector condutométrico 

sem contato. Em outras palavras, os resultados descritos neste trabalho demonstram o 

verdadeiro estado da arte da ciência da miniaturização, onde etapas desenvolvidas 

normalmente em escala macroscópica podem ser integradas em um único microssistema, 

explorando todas as vantagens que a miniaturização oferece. 

Além da miniaturização de sistemas analíticos, a utilização do método de detecção 

condutométrica sem contato é outra tendência em expansão plena. A implementação de um 

sistema de detecção dupla permitiu discriminar a resposta analítica referente às interações 

biomoleculares através deste sistema universal. A otimização das dimensões dos eletrodos de 

detecção usando ferramentas quimiométricas permitiu a obtenção de um limite de detecção de 

75 nmol L-1 para a interação entre avidina e biotina. No entanto, os processos relacionados à 

química de superfície bem como o modelo matemático utilizado para extrair os valores das 

constantes de associação, equilíbrio e dissociação são os pontos que precisam ser melhorados 

no sistema desenvolvido. Estes ajustes pontuais conferirão maior aplicabilidade à essa nova 

ferramenta analítica para monitoramento de interações biomoleculares. 
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Assim como os microssistemas, a evolução instrumental tem possibilidado a 

implementação de eletrodos em substratos microfluídicos usando processos convencionais e 

alternativos. Todos estes aspectos fazem parte da linha de pesquisa que o autor pretende não 

só dar continuidade mas, principalmente, contribuir para a expansão e a consolidação desta 

ramificação científica no país.  

Como observado no grande volume de informações, esta tese pode ser classificada 

como um trabalho multidisciplinar, o qual envolveu aspectos relacionados à Química 

Inorgânica, Físico-Química, Química de Materiais, Engenharia de Automação, Eletrônica e 

Química Analítica. A realização deste trabalho não seria viabilizada sem as colaborações 

estabelecidas com grupos de pesquisa nacionais e internacionais.  

  

5.2. PERSPECTIVAS 

As perspectivas desta nova linha de pesquisa vislumbram à inserção desta técnica no 

campo de análises de diagnósticos clínicos, setor que tem um mercado abrangente. 

Adicionalmente, como mencionado no prefácio, com a redução do escalonamento, vários 

canais podem ser fabricados em paralelos, permitindo a obtenção de informações múltiplas 

em um curto intervalo de tempo. Os dois tópicos mencionados, estão inseridos dentro do 

projeto de pós-doutorado que o autor desenvolverá a partir de novembro de 2008. 

Especificamente, o projeto visará a construção de um multi-detector oscilométrico para 

detecção de doenças negligenciadas, como a doença de Chagas e a leishmaniose, e o 

monitoramento dos níveis de ácido úrico e glicose em amostras de soro sangüíneo. Além 

disso, esta técnica será aplicada para a detecção de células neoplásicas, em um projeto de 

mestrado do grupo BioMicS, que está sendo idealizado para início no primeiro semestre de 

2009. 
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APÊNDICE A – Espectros de fluorescência dos materiais utilizados na fabricação de 

microssistemas analíticos 

 

 

A Figura S1 apresenta os espectros de fluorescência de cada material utilizado na 

confecção dos microssistemas analíticos. Para a obtenção dos espectros, a emissão foi realizada à 

442 nm, mesmo comprimento de onda do laser de He-Cd utilizado nos experimentos descritos 

no Capítulo 2.  

A Figura S1 contêm três espectros sobrepostos para cada material, os quais equivalem a 

três dispositivos diferentes.   
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Figura S1. Espectros de fluorescência dos materiais utilizados para fabricação de 
microssistemas. 
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APÊNDICE B – Circuitos do detector condutométrico sem contato 
 
 
 
 

 

Figura S2. Circuito do detector oscilométrico – Módulo 1. Adaptado da ref. 31, Capítulo 3. 
 
 
 

 

Figura S3. Circuito do detector oscilométrico – Módulo 2. Adaptado da ref. 31, Capítulo 3, com 
alterações.  
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APÊNDICE E – Sistema para controle das válvulas 
 
 

 

 
Figura S9. Sistema ilustrativo das duas faces da placa contendo o circuito construído para 
controle das válvulas solenóides implementadas na etapa de bombeamento hidrodinâmico.   
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APÊNDICE F – Calibração das bombas usando seringas de 1, 3 e 5 mL 
 
 
 

A vazão do fluxo das bombas seringas foi calibrada a partir de um método gravimétrico. 

Nesta metodologia, tubos ependorfes foram usados para coletar o volume de água despejado pela 

bomba. Os tubos foram pesados antes e depois dos experimentos. Dessa maneira, considerando 

a densidade da água igual a 1 mg mL-1 (temperatura ambiente), o volume foi calculado pela 

diferença entre as valores obtidos nas etapas de pesagem. Os experimentos foram realizados 

similarmente para seringas de 1, 3 e 5 mL. Os gráficos estão apresentados nas Figuras abaixo. 
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Figura S10. Curvas de calibração para a vazão do fluxo gerado nas bombas seringas. 
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APÊNDICE G – Espectros de XPS dos eletrodos isolados e silanizados 
 
 

As Figuras S11 mostra o espectro completo de XPS obtido para a superfície contendo 

somente SiO2, destacando na parte superior os picos do Si2s (108 eV), Si2p (159 eV) e C1s 

(290 eV). A Figura S12 apresenta os espectros de XPS obtidos antes (A) e depois (B) da 

reação com APTES. 
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Figura S11. Espectro completo da fotoemissão por raios-X da camada de SiO2 depositado sobre 
substrato de vidro via PECVD. 
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Figura S12. Espectros de XPS registrados em uma superfície de SiO2 antes (A) e depois (B) de 
ser funcionalizada com 3-amino-propil-trietóxi-silano (APTES).  
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APÊNDICE I – Perfil do molde e do canal moldado em PDMS 
 

 

A Figura S6 exibe um perfil do molde definido em SU-8 (A) e o perfil do microcanal 

moldado em PDMS. O molde foi projetado com largura de 500 µm e altura de 60 µm. O perfil 

apresentado na Figura S6(B) apresenta alguns defeitos na parede do canal. No entanto, essas 

irregularidades são atribuídas ao contato da agulha (ou ponta) do perfilômetro com a parede do 

canal. Nesse caso, como o PDMS é elastomérico, o contato da agulha durante o deslocamento 

provoca uma distorção resultando em um perfil quase semi-circular. O perfil visualizado na 

Figura S6(B) foi obtido com a aplicação de uma força igual a 1 mg cm-2 na agulha. Apesar das 

irregularidades na parede do canal, a Figura S13 mostra que a profundidade do canal obtido por 

moldagem apresenta dimensões similares à altura do molde definido em SU-8.  
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Figura S14. Perfil do molde fabricado em SU-8 (A) e da micro-estrutura replicada em 
PDMS (B). 
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