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Introdução 

 O crescimento microssistemas analíticos 
teve início da década de 90, quando Manz e 
colaboradores propuseram um conceito de 
microssistema para análises totais (µTAS). O 
desenvolvimento desses µTAS possibilitou integrar 
diversas etapas de análises em um único 
dispositivo.
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Visando essa integração das diversas etapas de 
análises em um único dispositivo, essa pesquisa 
teve como proposta a microfabricação de baixo 
custo de chips com superfície modificada para a 
pré-concentração de espécies de interesse. 

O TEOS (Ortossilicato de Etila) foi utilizado como 
agente selante e como preenchimento dos canais 
para a retenção das espécies de interesse 

Resultados e Discussão 

Foi desenvolvido de um layout capaz de fornecer 

a melhor eficiência para a pré-concentração. (Figura 

1). 

 
  Figura 1. Layout desenvolvido para a 

construção do pré-concentrador utilizando partículas 

de toner para confecção da máscara.
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Para a corrosão do substrato foi utilizado uma 
solução Tampão 5M de HF/NH4F. 

 
 
Figura 2. Taxa da média das corrosões dos 
substratos com HF/NH4F para estudo da 
profundidade dos canais obtidos. A medida da 
profundidade se deu através de um micrômetro; a 
diferença de corrosão sobre a superfície protegida e 
desprotegida da máscara determinou a 
profundidade do canal formado. 

 

A figura 3 demonstra o fluxograma das etapas 

para a construção do pré-concentrador e as 

soluções utilizadas em cada etapa após a corrosão. 

 
Figura 3. Fluxograma para a construção do pré-
concentrador com TEOS.  

A utilização do TEOS como agente selante é 
devido à de polimerização sol-gel por catálise ácida. 

A Figura 4 ilustra o pré-concentrador após a 
corrosão e selagem com TEOS por catálise ácida. 

 
Figura 4. Pré-concentradora após a corrosão e 

selagem com TEOS. 

Conclusões 

O processo de selagem com TEOS proporcionou 

a formação de canais pelo qual pode haver 

passagem de um uma amostra.  

Estudos para modificação do TEOS e a eficiência 

do pré-concentrador serão realizados em pesquisas 

futuras. 
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