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Introdução 
A fabricação de dispositivos microfluídicos com um 
arranjo de microcanais retos e paralelos é muito 
desafiadora usando processos de microfabricação 
convencionais. A natureza é única na criação de 
arquiteturas hierárquicas complexas, que oferecem 
a possibilidade de adicionar novas funções aos 
modelos biológicos, necessários para o 
desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e 
biológicos “verdes”.1 É importante compreender a 
complexidade dos sistemas vegetais, suas 
arquiteturas hierárquicas, suas estruturas 
anisotrópicas, bem como a possibilidade de 
incorporar íons metálicos,2 estrutura metal-orgânica 
(MOF), polímeros orgânicos condutores e 
nanomateriais para aumentar ou adicionar novas 
funcionalidades às plantas e gerar novos 
dispositivos bio-nanotecnologicos a partir da sua 
estrutura biológica usada como biotemplate. 

Resultados e Discussão 
Desenvolvemos pela primeira vez um método de 
prototipagem rápida em temperatura ambiente para 
fabricar um arranjo de microcanais condutores 
usando a estrutura anatômica do bambu como 
biotemplate. Nosso método consiste em escoar tinta 
de prata através dos microcanais do bambu 
Dendrocalamus Giganteus e remover o excesso de 
tinta escoando nitrogênio. Conseguimos um 
revestimento regiosseletivo dos feixes vasculares de 
bambu com uma condutividade de 9,3 (± 4,0) × 105 
S m-1, que é o valor mais alto relatado até agora 
para materiais derivados de madeira (Figura 1). 
Além disso, os canais condutores ocos permitiram a 
fabricação de dispositivos eletrônicos e 
eletroquímicos lignocelulósico à base de bambu 
(Figura 2). 

Conclusões 
Como prova de conceito, apresentaremos circuitos 
elétricos 3D, aquecedor microfluídico multicanal e 
célula eletroquímica que integra o eletrodo de 
trabalho, o contra eletrodo e o eletrodo de 
referencia. Considerando sua elevada abundancia e 
rápido crescimento, a biomassa de bambu é o 
melhor candidato a ser explorado como recurso 
natural de biopolimeros lignocelulósicos para uma 
produção escalável de uma nova geração de 

biodispositivos eletrônicos e eletroquímicos 
portáteis, ecológicos, sustentáveis e de baixo custo  
definidos “Bambootronics”. 
 

 
Figura 1. a) Imagem ótica da seção transversal da 
estrutura anatômica do bamboo, barra 500 µm; b) 
esquema de revestimento metálico dos feixes 
vasculares; c) Imagem MEV de um microcanal 
antes e depois do revestimento, barra 20 µm; (e-f) 
Imagem MEV e analise EDS do revestimento 
interno num feixe vascular, barra 100 µm; g-h) 
Imagens 3D de microtomografia de raios-X (µCT) de 
bambu antes e depois da metalização, barra 500 
µm; i) µCT-2D de uma deposição com espessura 
10.3 ± 2.2 µm, barra 100 µm. 

  
Figura 2. (Esquerda) O aquecedor microfluídico 
lignocelulósico com revestimento metálico explora o 
efeito joule para um controle fino da temperatura de 
um fluido em escoamento num ambiente 
micrométrico. (Dereita) Realização do sensor 
eletroquímico lignocelulósico com microeletrodos 
integrados na matriz vegetal do bambu.  
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