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Introdução 

Com a necessidade e busca pela automação, 
praticidade e eficácia dos métodos de análise, pode-
se aliar a eletroquímica e conceitos de microfluídica 
para o desenvolvimento de um sistema Lab-on-a-
Chip (LOC) voltado para análises voltamétricas a 
partir de uma célula eletroquímica1 possibilitando a 
análise de um componente em movimento pelo 
interior da célula e a análise de mistura após um 
dado tempo pela vazão da amostra e caminho 
traçado no interior da célula. Dispositivos LOC 
podem ser feitos a partir de materiais simples e de 
baixo custo, possibilitando assim um melhor 
aproveitamento na confecção das peças2.  O 
material utilizado nestes sistemas depende da 
matriz da amostra utilizada. As primeiras matrizes 
utilizadas foram soluções aquosas, então a 
construção deste sistema LOC é feita com o 
polímero acrilonitrila butadieno estireno (ABS) 
moldado por impressão 3D. Além disso, foram 
utilizadas chapas de acrílico gravadas em fresadora 
como alternativa à impressão, a fim de explorar 
novas técnicas construtivas. Pode ser necessária o 
uso de materiais para fixação de componentes, 
como colas, resinas, ou até mesmo uma pasta feita 
com uso de acetona e ABS. Com isso, o trabalho 
tem como objetivo a modelagem, otimização e 
construção de sistemas LOC para seu posterior uso 
em testes voltamétricos. 

Resultados e Discussão 

A modelagem do dispositivo, com dimensões 
aproximadas de 2cmx5cm foi feita visando 
praticidade na sua construção. As duas técnicas 
empregadas foram efetivas na construção das 
placas projetadas. Sendo assim, a impressão em 
3D, por sua disponibilidade e possibilidade de 
construir caminhos complexos em uma única peça 
foi escolhida para uso no projeto. O fresamento de 
peças em acrílico será usado, a partir deste ponto, 
apenas para a produção de janelas transparentes 
para as células impressas. 
Por se tratar de uma célula eletroquímica, o 
dispositivo elaborado necessita de canais para 
fixação de eletrodos e canais para introdução e 
saída de amostra.  

Figura 1. Placa feita em 
acrílico com a utilização de 
uma fresadora. 
 

Figura 2. Corte da peça no   
programa on-line Tinkercad 
(www.tinkercad.com, de 
acesso gratuito) 
 
Figura 3. Base para célula 
eletroquímica impressa 
em 3D feita com o 
polímero ABS. 
 

A fixação dos componentes à célula eletroquímica 
foi realizada com a aplicação de colas, resinas, e 
pasta de ABS, No entanto, a pasta não aderiu como 
esperado aos fios, enquanto a resina se mostrou 
eficaz nesse sentido. Para determinar qual o melhor 
método de fixação a ser utilizado, foram realizadas 
voltametrias cíclicas com os chips pré-construídos e 
foi avaliado o perfil eletroquímico para cada 
metodologia utilizada. 

Figura 4. 
Voltametrias 
cíclicas 
utilizando um 
dos 
dispositivos 
construídos 
mostrando 
que sua 
utilização é 
viável. 
 

Além disso, no trabalho serão abordados os 
detalhes da fixação dos eletrodos ao chip e as 
voltametrias realizadas. 

Conclusões 

As peças confeccionadas até o momento estão 

aptas a serem utilizadas em análises voltamétricas. 

Entretanto, os métodos, bem como materiais 

utilizados estão em fase de otimização para que o 

sistema LOC possa ser finalizado. 
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