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Introdução 

O poli(dimetilsiloxano) (PDMS) tem sido o 
polímero mais utilizado na fabricação de 
microssistemas eletroforéticos (MSE), por 
apresentar inúmeras vantagens como baixo custo, 
biocompatibilidade, capacidade de auto-selagem e 
facilidade de fabricação

1
. Os MSE podem ser 

fabricados através de tecnologias convencionais, as 
quais demandam sala limpa e instrumentação de 
alto custo ou tecnologias alternativas baseadas no 
uso do toner. Nesse sentido, este trabalho 
demonstra a fabricação rápida, simples e barata de 
moldes impressos em filmes de poliéster para 
prototipagem de MSE em PDMS. Os moldes e os 
dispositivos resultantes foram caracterizados por 
perfilometria e a viabilidade analítica dos MSE foi 
avaliada com separações eletroforéticas.  

Os moldes foram produzidos a partir do processo 
de impressão direta

2
. Os MSE de PDMS foram 

fabricados por litografia suave (Fig. 1A) e selados 
contra uma lamínula de vidro previamente recoberta 
com uma fina camada de PDMS. A detecção 
oscilométrica foi realizada integrando o dispositivo a 
uma placa de circuito impresso contendo dois 
eletrodos posicionados na orientação anti-paralela 
com largura de 2 mm e espaçamento de 1 mm. 

Resultados e Discussão 

Na fabricação dos moldes, os canais foram 
impressos com larguras entre 50 e 300 µm sobre 
um filme de poliéster nas orientações vertical e 
horizontal. Observou-se que os microcanais com 
largura maior que 200 µm apresentaram erro 
dimensional menor que 30% (Fig. 1B). Além disso, a 
impressão horizontal produziu linhas mais 
uniformes, enquanto que a impressão vertical 
produziu linhas com distribuição irregular de toner. 
As estruturas dos moldes e dos microcanais 
replicados foram caracterizadas através de imagens 
tridimensionais (3D) obtidas por perfilometria. A 
Figura 1C mostra a imagem ilustrando a intersecção 
dos canais de injeção e separação definidos no 
molde e, consequentemente, no PDMS. Os canais 

foram projetados com largura de 250 m. A altura 
da espessura do microcanal definido no molde e a 
profundidade da réplica em PDMS apresentaram 
valores um e altura de 9,8 ± 0,1 µm e 9,5 ± 0,2 µm, 
respectivamente. Para as larguras de 50 a 300 µm, 
a fidelidade da replicação variou de 96 a 100%. 

Figura 1. (A) Processo de fabricação do molde e prototipagem 
em PDMS. (B) Comparação entre as medidas reais e medidas 
nominais dos microcanais. (C) Representação em 3-D do 
microcanal e do molde de toner e (D) eletroferograma mostrando 
a repetibilidade na separação de uma mistura equimolar de K

+
, 

Na
+
 e Li

+
. Em (D), a detecção oscilométrica foi realizada sob 

aplicação de uma onda senoidal com frequência de 420 kHz e 
amplitude de 4 Vpp.  

Como apresentado na Figura 1D, o dispositivo 
de PDMS produzido com moldes descartáveis 
apresentou separações eletroforéticas (de uma 

mistura equimolar de K
+
, Na

+
 e Li

+
  300 µM cada) 

com boa repetibilidade e resolução, eficiência entre 
8.000 a 20.000 pratos/m e curto tempo de análise 
(120 s). As separacões foram realizadas utilizando-
se uma solução tampão constituída de ácido 2-
morfolinoetanosulfónico e histidina (20 mM cada), 
pH 6,1. O volume de amostra introduzido (1 kV/10 s) 
no canal de separação foi de aproximadamente 
500 pL. A separação foi realizada sob aplicação de 
um potencial de 2 kV (360 V/cm).  

Conclusões 

O dispositivo fabricado a partir do molde de toner 

mostrou potencialidade para ser utilizado em 

análises eletroforéticas. Além disso, a tecnologia 

avaliada mostrou-se bastante adequada para ser 

implementada em grupos de pesquisa com recursos 

limitados. O custo de cada molde fabricado 

apresentou valor inferior a R$ 0,05. 
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