
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

Fabricação de moldes metálicos para prototipagem de microcanais em 

poli(dimetilsiloxano) 

Eulício de Oliveira Lobo Júnior
1,
* (IC), Laura Eulália de Paula Braga

1 
(PG), Lucas da Costa 

Duarte
1 
(IC), Ângelo Luiz Gobbi

2
 (PQ) e Wendell Karlos Tomazelli Coltro

1
 (PQ) 

1
Grupo de Métodos Eletroforéticos, Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO, Brasil. 

2
Laboratório de Microfabricação, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Campinas/SP, Brasil. 

*eulicio_lobo@hotmail.com 

Palavras-Chave: Detecção Condutométrica sem Contato (C
4
D), Microfluídica, Microfabricação. 

Introdução 

As técnicas convencionais empregadas na 

fabricação de moldes (fotolitografia, estereolitografia 

e ablação a laser) propiciam a formação de 

microestruturas com excelente definição e 

resolução. No entanto, o custo de implementação 

de um laboratório é extremamente alto, uma vez 

que exige instrumentação sofisticada e 

especializada. Para contornar esses problemas, 

métodos alternativos e economicamente viáveis têm 

sido desenvolvidos
1,2

. Dessa forma, o presente 

trabalho relata a fabricação rápida, simples e barata 

de moldes em substrato metálico para prototipagem 

de microcanais em poli(dimetilsiloxano) (PDMS). 

Para a fabricação do molde, inicialmente 

desenhou-se a configuração dos microcanais 

(largura = 80 µm e comprimento total = 5,5 cm) em 

um software gráfico e imprimiu-se sobre papel 

vegetal. O toner depositado sobre o papel foi 

transferido para uma placa de cobre por 

aquecimento, utilizando-se uma plastificadora. Em 

seguida, a placa foi submetida a corrosão por 10 

minutos em solução de percloreto de ferro. A 

corrosão é parcial e suficiente para deixar em alto 

relevo a região coberta pelo toner. Os dispositivos 

foram fabricados pelo método de litografia suave 

(Fig. 1A) e selados contra uma lamínula de vidro 

previamente recoberta com uma fina camada de 

PDMS. O dispositivo foi acoplado a uma placa de 

circuito impresso com eletrodos na orientação anti-

paralela (largura de 2 mm e gap de 1 mm) para 

monitoramento de separações eletroforéticas com 

detecção condutométrica sem contato.  

Resultados e Discussão 

O dispositivo obtido foi caracterizado por 
microscopia eletrônica de varredura e perfilometria, 
como mostrado pelas Figuras 1B e 1C. O 
microcanal apresentou forma trapezoidal (Fig. 1B), 
sendo a largura medida na parte superior de 165 µm 
e a largura da parte inferior de 300 µm. Esse perfil é 
atribuído a natureza isotrópica do processo de 
corrosão química. Além disso, imagens 3-D obtidas 
por perfilometria (Fig. 1C) mostraram o perfil do 
molde e do microcanal. O molde e a réplica de 
PDMS apresentaram valores altura e profundidade 
iguais a 70 ± 10 µm e 69 ± 12 µm, respectivamente. 
A fidelidade de replicação foi maior que 93% (para 
larguras entre 50 e 300 µm).  

 

Figura 1.  A) Esquema de fabricação do molde em substrato de 
cobre.  B) Seção transversal do canal (MEV), C) PerfiL do molde 
e do canal replicado em PDMS. D) Eletroferograma mostrando a 
separação de uma mistura equimolar de K

+
, Na

+
 e Li

+
 utilizando 

em (I) tempo de injeção de 2s e em (II) tempo de injeção de 5s. 
 
O desempenho eletroforético dos dispositivos foi 

avaliado na separação de uma mistura equimolar de 
K

+
, Na

+
 e Li

+
 (300 µM cada), utilizando como 

eletrólito uma solução constituída de MES/Histidina 
20 mM, pH 6,1 (Figura 1D). A amostra foi injetada 
eletrocineticamente sob aplicação de um potencial 
de 0,2 kV durante 5s e 2s. A separação foi realizada 
sob aplicação de um potencial de 0,7 kV (130 
V/cm). Para a detecção aplicou-se uma onda 
senoidal com freqüência de 420 kHz e amplitude de 
3 Vpp. O dispositivo exibiu boa resolução (>1), 
eficiência de separação entre (10.000 – 38.000 
pratos/m) e curto tempo de análise (120 s). 

Conclusões 

O processo de fabricação se mostrou simples e 

adequado para ser implementado em locais com 

recursos limitados. O dispositivo fabricado a partir 

do molde apresentou desempenho eletroforético 

satisfatório, com separações rápidas e eficientes 

dos cátions analisados. Devido à robustez 

mecânica, os moldes metálicos apresentam ainda 

capacidade de serem usados na prototipagem de 

dispositivos via estampagem a quente. 
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