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Resumo 

O estudo e desenvolvimento de sensores tem sido incentivado por uma crescente 

necessidade de monitorização de substâncias em áreas como a medicina e a indústria química. 

Isto tem exigido equipamentos cada vez mais rápidos e capazes de detectar substâncias em 

quantidades cada vez menores. 

As técnicas de detecção electroquímica fornecem uma visão completa e detalhada das 

características eléctricas da interface eléctrodo-solução, informações estas que são de grande 

interesse na electroquímica. Estas técnicas apresentam diversas vantagens em relação a outros 

métodos de detecção tais como boa sensibilidade, ampla aplicabilidade e baixo custo de 

manutenção dos equipamentos. 

Nesta tese vão ser descritas as principais características das células electroquímicas tendo 

em conta os circuitos de condicionamento utilizados e técnicas de controlo. 

Será depois detalhado o processo de desenvolvimento de um equipamento portátil para 

efectuar medições electroquímicas. Os ensaios voltamétricos foram realizados utilizando 

voltametria cíclica e demonstraram resultados semelhantes aos obtidos com um equipamento 

comercial. Será também apresentada a aplicação implementada destacando as suas principais 

características. 
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Abstract 

The development and study of sensors as been stimulated due to a growing need of 

substance monitorization in areas as medicine and chemical industry, these needs demand faster 

equipments  and capable to function properly with less quantities of substance. 

The electrochemical detection techniques supply a complete and detailed vision of the 

electrical characteristics on the electrode-solution interface, this information is of great interest 

to electrochemestry. These techniques present several advantages regarding the methods of 

detection such as good sensibility, large spectrum of appliance and low cost in equipment 

maintenance. 

In this thesis the main characteristics of electrochemical cells will be discussed regarding 

the conditioning circuits and control techniques used. Here can also be found a detailed 

development processes of a portable equipment able to take electrochemical measurements. The 

voltametric tests were carried out using cyclic voltammetry and the results obtained were 

similar to the ones obtained with commercial equipment. The implemented software will also be 

presented point out its main characteristics.  
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo são apresentadas as motivações que levaram à realização deste projecto e 

estabelecem-se os objectivos principais do trabalho. É também realizada uma introdução à 

organização da tese. 

 

1.1. - Introdução 

A utilização de técnicas electroquímicas, nomeadamente de técnicas voltamétricas, tem 

vindo a aumentar em áreas como a medicina, bioquímica, biologia molecular, química 

ambiental com o objectivo de se obterem informações acerca de propriedades intrínsecas das 

substâncias. Estudos de processos de oxidação redução em vários meios, de absorção em 

superfícies e de mecanismos de transferência de electrões exemplificam algumas das aplicações 

destas técnicas. Mas uma das vantagens desta técnica prende-se ao facto de ser possível 

estabelecer relações directas entre concentrações de espécies com propriedades eléctricas como 

a corrente, potencial, resistência ou carga. Devido à facilidade de medir estas propriedades 

experimentalmente as técnicas electroquímicas são utilizadas na quantificação de espécies de 

interesse nas diversas áreas de estudo. Estas vantagens aliadas ao curto tempo de realização dos 

ensaios, baixo custo de instrumentação e dos materiais utilizados, quando comparadas às 

técnicas cromatográficas e espectroscópicas, fazem com que sejam cada vez mais utilizadas. 

Os potenciostatos são os circuitos normalmente utilizados para efectuar o varrimento de 

potencial numa célula electroquímica, enquanto efectuam a medição da corrente resultante da 

reacção.  

Os instrumentos electroquímicos comerciais que realizam ensaios utilizando as técnicas 

voltamétricas são caros e complicados em termos físicos e programáveis. O recente 

desenvolvimento no campo da instrumentação veio permitir a utilização de cartas de aquisição 

de dados multifuncionais para adquirir os dados directamente do circuito de condicionamento, 

desta forma qualquer computador equipado com uma carta de aquisição e software apropriado é 

capaz de executar uma vasta gama de ensaios.  
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Além da utilização das cartas de aquisição de dados multifuncionais tem-se observado a 

utilização de microcontroladores no desenvolvimento de interfaces dedicadas para 

potenciostatos. 

A utilização de um microcontrolador em conjunto com circuitos analógicos e digitais 

possibilita a geração dos diferentes sinais necessários ao controlo das células electroquímicas, a 

aquisição do sinal analógico resultante, variação dinâmica do ganho do circuito, interacção com 

o utilizador através de uma interface adequada e o processamento e exibição dos resultados 

obtidos. Estes equipamentos permitem não só a análise em laboratório mas também a sua 

utilização em análises de campo. 

 

1.2. - Motivação e objectivos 

As múltiplas aplicações de diferentes tipos de sensores incluem medidas de grandezas 

associadas aos fenómenos físicos até à análise qualitativa ou quantitativa associada a fenómenos 

químicos. 

O estudo e desenvolvimento de sensores químicos têm sido incentivados por uma crescente 

necessidade de monitorizar substâncias em diversas áreas tais como o meio ambiente, a 

medicina, a indústria química entre outras. Isto tem exigido equipamentos cada vez mais rápidos 

e capazes de detectar substâncias em quantidades cada vez menores e com limites bem definido 

de precisão e exactidão. Além disto a vasta gama de componentes químicos que se deseja 

detectar requer esforços no sentido de desenvolver sensores selectivos para cada composto. 

As técnicas de detecção electroquímica fornecem uma visão completa e detalhada das 

características eléctricas da interface eléctrodo-solução, informações estas que são de grande 

interesse na electroquímica aplicada ou básica. Estas técnicas apresentam diversas vantagens em 

relação a outros métodos de detecção tais como boa sensibilidade, ampla aplicabilidade e baixo 

custo de manutenção. 

Tendo em conta estes aspectos, esta dissertação tem com objectivo o estudo e 

desenvolvimento de uma plataforma de medição para sensores electroquímicos portátil com 

alimentação por USB. A versão final do projecto deverá ser capaz de realizar análises 

electroquímicas utilizando diferentes técnicas. 

No final deverá também ser elaborado um manual com toda a informação associada aos 

parâmetros de controlo e modos de funcionamento quer do circuito de condicionamento quer do 

software desenvolvido. 

Este trabalho foi proposto ao DEEC da FEUP pelo INESC, tendo sido realizado nas suas 

instalações entre Março e Junho de 2008 sob a orientação do Dr. Gerardo Aguilar. 
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1.3. - Estruturação do documento 

A tese encontra-se estruturada em seis capítulos. No segundo capítulo começa-se por 

realizar uma breve descrição sobre células electroquímicas, em seguida apresentam-se algumas 

formas para efectuar a instrumentação das células e no final descrevem-se as principais técnicas 

utilizadas para efectuar a voltametria. 

No terceiro capítulo faz-se uma análise acerca da arquitectura definida para o 

desenvolvimento do sistema. Faz-se também uma descrição quer do circuito digital quer do 

analógico e dos componentes escolhidos para cada um deles. 

O capítulo 4 é dedicado ao software desenvolvido no desenrolar deste projecto. Começa-se 

por apresentar a arquitectura do software e após isto apresenta-se o modo do funcionamento 

quer do software criado para o microcontrolador quer para o criado para a interface com o 

utilizador. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados que foram obtidos desde o inicio do 

projecto quer para o circuito digital quer para o analógico  

Finalmente no sexto e último capítulo serão apresentadas as principais conclusões acerca do 

trabalho realizado assim como algumas ideias para desenvolvimento futuro. 
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Capítulo 2 

Electroquímica 

Neste capítulo pretende-se efectuar uma abordagem à constituição e funcionamento das 

células electroquímicas. Descrevem-se os fenómenos químicos e eléctricos que resultam das 

reacções 

Faz-se ainda uma revisão sobre alguns dos circuitos já utilizados para condicionamento das 

células assim como do seu modo de funcionamento. Finalmente faz-se uma análise às diversas 

técnicas voltamétricas descrevendo os diversos parâmetros de configuração. 

Este capítulo foi desenvolvido com base nas referências bibliográficas desta tese de 

dissertação, e em sugestões de técnicos experientes nesta área. 

 

2.1. - Células electroquímicas 

As células electroquímicas são sistemas que geralmente são constituídos por 2 eléctrodos 

separados por um electrólito. O electrólito é o elemento através do qual se realiza a transferência 

de carga pelo movimento de iões, este pode ser uma solução líquida ou sais fundidos. Os 

eléctrodos são os elementos através dos quais se realiza a transferência de carga através do 

movimento de electrões. Os eléctrodos podem ser metais ou semicondutores, sólidos ou líquidos 

[1].  

As células electroquímicas podem ser classificadas como células galvânicas ou células 

electrolíticas. Nas células galvânicas as reacções dão-se espontaneamente nos eléctrodos quando 

estes estão externamente ligados através de um condutor, ou seja, estas células permitem 

converter a energia obtida numa reacção química em energia eléctrica. Se aplicarmos um 

potencial à célula superior ao seu potencial reversível, fornecemos electrões permitindo que a 

direcção das reacções nos eléctrodos seja alterada, podendo deste modo converter energia 

eléctrica em energia química, neste caso estamos perante uma célula electrolítica [1 e 2]. 

A electroquímica permite estudar os fenómenos redução (ganho de electrões) e de oxidação 

(perda de electrões), para isto acontecer é necessário fornecer um potencial que pode ser 

controlado externamente pois deste modo pode-se controlar o sentido da reacção nos eléctrodos 
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e a sua intensidade. Estas reacções de oxidação redução são normalmente conhecidas como 

reacções redox e fornecem informações acerca da concentração, termodinâmica, cinética, 

mecanismos da reacção entre outras. Informação semelhante pode ser obtida acerca da 

superfície dos eléctrodos [2]. 

A interface de dupla camada é um fenómeno que ocorre na superfície de um eléctrodo 

quando este é colocado num electrólito. O eléctrodo pode ser sólido, líquido ou poroso. A 

estrutura da dupla camada consiste em duas camadas de iões, uma das camadas positiva ou 

negativa, coincide com a superfície do eléctrodo, a outra camada, de igual quantidade mas de 

carga oposta, encontra-se na solução para neutralizar a carga do eléctrodo. Foi comprovado 

experimentalmente, que a interface eléctrodo-solução pode ser aproximada por uma capacidade, 

embora ao contrário dos condensadores reais este varia a sua capacidade em função do potencial 

ao qual se encontra. 

Quando se realiza a medida do potencial de um eléctrodo em relação a um eléctrodo de 

referência não polarizável, faz-se passar pelo circuito uma corrente que vai gerar uma queda de 

tensão igual a i.	
, que vai ser incluída na leitura efectuada. Esta resistência 	
 corresponde à 

resistência da solução entre os dois eléctrodos e pode-se considerar como ideal. O termo i.	
 

corresponde à queda óhmica na solução. Este efeito não deve ser considerado um sobrepotencial 

visto que é devido às características intrínsecas da solução e não da reacção dos eléctrodos. 

Estes efeitos podem ser minimizados através de um correcto desenho da célula [1 e 2]. 

Quando pretendemos efectuar medições nas quais os valores de corrente são muito baixos 

podemos utilizar uma célula de apenas dois eléctrodos, um eléctrodo de trabalho e um eléctrodo 

de referência não polarizável, para determinar a curva i-E. A diferença do potencial entre os 

dois eléctrodos, visto que a referência é constante, é apenas devido ao eléctrodo de trabalho que 

responde logaritmicamente à actividade de espécies em solução às quais é sensível.  

Em experiências nas quais a componente i.R possa ser elevada é preferível utilização de 

uma célula de três eléctrodos. Nesta configuração a corrente circula entre o eléctrodo de 

trabalho e o eléctrodo auxiliar. O eléctrodo auxiliar pode ser de qualquer tipo, desde que, as suas 

propriedades electroquímicas não afectem o eléctrodo de trabalho, por este motivo normalmente 

é escolhido um eléctrodo que não produza substâncias que se possam ligar ao eléctrodo de 

trabalho e causar interferências. O potencial do eléctrodo de trabalho é medido relativamente ao 

eléctrodo de referência e deve ser posicionado o mais próximo possível do eléctrodo de trabalho 

de modo a reduzir a resistência entre eles. O dispositivo para medir o potencial entre estes dois 

eléctrodos deve ter uma elevada impedância de entrada de forma a não permitir que o eléctrodo 

de referência seja atravessado por corrente para não alterar o seu potencial. Desta forma a 

contribuição de i.R é muito menor, esta é a principal razão pela qual esta célula electroquímica é 

utilizada na maior parte das experiências [1 e 2]. 
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2.2. - Instrumentação 

 

Os sistemas utilizados para efectuar medidas voltamétricas são os potenciostatos. A sua 

tarefa é a de controlar a tensão entre dois eléctrodos, o eléctrodo de trabalho e o de referência, e 

monitorizar a corrente resultante. É importante que o eléctrodo de referência não conduza 

corrente eléctrica pois desta forma iria alterar o seu potencial. 

Os potenciostatos actualmente são construídos a partir de amplificadores operacionais, 

devido às suas características de elevada impedância de entrada e baixa impedância de saída, e 

já incluem ADC’s, DAC’s e microprocessadores dedicados com memória. 

A maior parte das técnicas voltamétricas são dinâmicas, isto requer um controlo preciso e 

flexível do potencial aplicado por parte do potenciostato. Nos potenciostatos mais simples o 

sinal de entrada é aplicado através de um gerador de sinal externo. Nos instrumentos 

controlador por computador as propriedades de modulação e forma de onda são controlados por 

software e especificadas pelo utilizador. As formas de onda mais utilizadas são as de 

voltametria linear e de impulso. 

Um circuito de condicionamento possível encontra-se na Figura 2.1 e é constituído por três 

amplificadores.  

 

 

Figura 2.1 – Potenciostato para controlo do potencial do eléctrodo de trabalho [2] 

Nesta montagem o amplificador IC1 é responsável por manter o potencial entre os 

eléctrodos de referência e de trabalho o mais próximo possível do potencial de entrada, ajusta a 

sua saída de forma a controlar a corrente da célula para que esta igualdade seja satisfeita. O 

amplificador IC2 é um buffer e tem a sua entrada não inversora ligada ao eléctrodo de 

referência, isto é importante pois como a entrada do amplificador tem alta impedância, não 

permite que o eléctrodo de referência seja atravessado por corrente. O amplificador IC3 é um 

conversor corrente tensão para permitir que a corrente que atravessa a célula seja lida pelo 

ADC. Como a entrada não inversora do amplificador se encontra ligada à massa isto faz com 

que o eléctrodo de trabalho esteja ao potencial da massa o que permite que tanto a medida da 

corrente como da tensão de referência possa ser feita em relação à massa [1].  
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Amore, Maisonhaute e Simonneau [4] desenvolveram um potenciostato de três eléctrodos 

baseado no circuito da Figura 2.1 mas com realimentação positiva para compensar a queda 

óhmica. O esquema do circuito utilizado encontra-se na Figura 2.2. A principal diferença para o 

circuito representado na Figura 2.1 resulta do facto de o amplificador que controla o potencial 

de entrada �� se encontrar ligado à entrada do amplificador �. O buffer B de ganho unitário e 

impedância de entrada infinita é utilizado para evitar que o eléctrodo de referência seja 

atravessado por corrente. Os condensadores foram escolhidos de forma a serem suficientemente 

baixos para cortarem a componente DC entre os eléctrodos de referência e auxiliar mas 

suficientemente altos para actuarem como curto-circuito para o ruído de alta frequência. 

Finalmente a compensação da queda óhmica é realizada através do potenciómetro 	� que 

realimenta o potencial de entrada com uma percentagem do valor da saída [4]. 

 

 

Figura 2.2 – Potenciostato com compensação da queda óhmica [4] 

De referenciar também um último circuito que permite a comutação entre dois modos de 

funcionamento, funcionamento como potenciostato e como galvánostato. O circuito utilizado 

para este efeito encontra-se na Figura 2.3.  
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Figura 2.3 - Circuito que permite a comutação entre o modo de potenciostato e galvánostato 

No funcionamento como potenciostato o andar constituído pelos amplificadores PA e VA 

controlam o potencial aplicado ao eléctrodo auxiliar. Para medir a corrente foi introduzida uma 

resistência 	� entre o eléctrodo de trabalho e a massa. A corrente que atravessa a resistência 

produz uma queda de tensão logo o potencial medido entre o eléctrodo de referência e a massa 

já não corresponde ao potencial do eléctrodo de trabalho. Para obter isto, a queda de tensão aos 

terminais de 	� é medida em separado e aplicada à entrada inversora do amplificador PBUF, 

através do amplificador CBUF que mede e inverte a tensão. Devido a inversão esta queda vai 

ser subtraída à tensão total medida entre o eléctrodo de referência e a massa.  

No funcionamento como galvánostato, ao contrário do funcionamento como potenciostato, 

força-se uma corrente através do eléctrodo de trabalho e regista-se o valor de tensão entre os 

eléctrodos de referência e de trabalho [5].  

  

2.3. - Voltametria 

2.3.1. - Introdução 

 

A voltametria é uma técnica analítica que permite obter informações quantitativas e 

qualitativas de uma espécie química. Estas informações são retiradas durante a electrólise dessa 

espécie numa célula electroquímica constituída por pelo menos dois eléctrodos, o eléctrodo de 

trabalho que geralmente tem uma superfície pequena para rapidamente atingir o potencial que 

lhe é imposto, e um eléctrodo de referência. Geralmente utiliza-se um terceiro eléctrodo 

chamado eléctrodo auxiliar cuja finalidade é conduzir a corrente vinda do eléctrodo de trabalho. 

O potencial é aplicado ao eléctrodo de trabalho e monitoriza-se a corrente que atravessa a 

célula. Em alguns casos aplica-se um potencial variável e monitoriza-se a corrente durante um 

período de tempo. O potencial e a corrente são registados em simultâneo e os resultados são 

geralmente apresentados sob a forma de um traçado i-E.   
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O eléctrodo de trabalho pode ser sólido, ouro, platina ou carbono vítreo ou liquido formado 

por uma ponta capilar de queda de mercúrio, o eléctrodo auxiliar pode ser de qualquer tipo 

desde que não interfira com as reacções na solução e seja bom condutor. Quanto ao eléctrodo de 

referência é mais complexo do que os outros dois, podemos observar na tabela 2.1 algumas das 

combinações possíveis. 

 

Tabela 2.1 – Meias reacções para eléctrodos de referência baseados em sais moderadamente solúveis na água [2] 

 ��/� 

���� +  �� �  �� + ��� 0,071 

���� +  �� �  �� +  ��� 0,222 

���� +  2��  �  2�� + 2��� 0,268 

��� + � � + 2��  �  �� + 2��� 0,098 

����� +  2��  �  2�� + ���� 0,613 

 ��� +  ��  �   � !��" +  ��� -0,557 

 

O ramo da electroquímica ao qual chamamos de voltametria foi desenvolvido a partir da 

descoberta da polarografia em 1922 pelo químico checoslovaco Jaroslav Heyrovsky. A 

polarografia é uma subclasse da voltametria onde o eléctrodo de trabalho é DME. Heyrovsky 

apercebeu-se que medindo a corrente que atravessava o eléctrodo enquanto variava o seu 

potencial, podia obter informação acerca da natureza das espécies da solução que era reduzida 

pela queda do mercúrio. Seguindo esta descoberta trabalhou numa teoria para o processo que 

ocorria durante a electrólise no DME. Os primeiros traçados i-E foram realizados manualmente 

aplicando o potencial através de um potenciómetro e medindo o valor da corrente utilizando um 

galvanómetro. Este não era um processo muito prático o que levou a que esta técnica não fosse 

utilizada habitualmente. Entre a década de 60 e 70 assistiu-se a um avanço significativo na área 

da voltametria, desenvolveram-se novos métodos e novas formas de instrumentação que 

permitiram aumentar a sensibilidade das leituras e a facilidade de utilização. 

Numa experiência electroquímica podem-se medir os seguintes parâmetros, potencial, 

corrente, carga e o tempo. A resposta do sistema varia em função do parâmetro que se quer 

medir e do sinal que é utilizado na entrada. Cruzando os diferentes parâmetros pode-se derivar 

diferentes tipos de informação. 

Na voltametria os efeitos do potencial aplicado e o comportamento da corrente redox são 

descritos por leis bem conhecidas. O potencial aplicado controla a concentração das espécies 

redox na superfície do eléctrodo e a velocidade da reacção são descritas pelas equações de Nerst 

e Butler-Volmer. Quando a transferência de massa é essencialmente realizada através de 

difusão, a corrente que resulta do processo redox, também conhecida como corrente de Faraday, 

está relacionada como o fluxo de material na interface eléctrodo-solução e é descrita pela lei de 

Flick.  
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Uma reacção electroquímica reversível pode ser descrita por � + #�� $  	 , onde O e R 

são as espécies oxidadas e reduzidas respectivamente, nestas reacções a cinética de reacção do 

eléctrodo é muito superior à do transporte, o que leva a que as espécies oxidadas e reduzidas 

envolvidas na reacção se encontrem em equilíbrio. Perante estas reacções a aplicação de um 

potencial E força as concentrações de O e R na superfície do eléctrodo, ou seja  %&�  � %'� , a um 

quociente de acordo com a equação de Nerst 

 

 

� =  �� − 	 
)* ∗ ln %'�

%&�
 

( 2.1) 

 

Onde R é a constante dos gases (8,31451 3 4��56���), T é a temperatura absoluta, z 

representa o número de electrões transferido pela reacção da célula, F é a constante de Faraday 

(9,6485 ∗ 10� � 56���) e �� é o potencial standard de redução para o par redox da célula 

medido relativamente ao eléctrodo de hidrogénio. Se o potencial aplicado ao eléctrodo for 

alterado o quociente 
:;<
:=<

 também sofre alteração de modo a satisfazer a equação. Se o potencial 

for mais negativo, o quociente aumenta, ou seja O é reduzido, e analogamente se o potencial for 

mais positivo o quociente diminui, R é oxidado. 

Em alguns casos quando tem interesse relacionar variáveis como a corrente, potencial e 

concentração estas grandezas encontram-se todas relacionadas através da equação de Butler-

Volmer 

 

 
>

)*� = ?�@%&��ABC−DEF − %'��ABC!1 − D"EFG ( 2.2 ) 

 

 

Onde E = HI!J�J<"
'K , ?� é a constante de velocidade padrão, α é o coeficiente de transferência 

e A é a área do eléctrodo. 

Finalmente o fluxo de corrente depende directamente ao fluxo de material em torno da 

interface do eléctrodo, este movimento natural das espécies chama-se difusão. A velocidade de 

difusão depende directamente dos gradientes de concentração, isto é descrito pela lei de Flick, 

que demonstra que o fluxo das espécies é directamente proporcional ao gradiente da 

concentração  

 

 ∅ = −�MN  O%�
OA  ( 2.3 ) 

 

Onde M� é o coeficiente de difusão e  
P:<
PQ  o gradiente de concentração na direcção x, 

supondo uma superfície plana [2 e 7]. 
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As vantagens da utilização das diferentes técnicas voltamétricas incluem excelente 

sensibilidade num grande intervalo de concentrações e temperaturas tanto para espécies 

orgânicas e não orgânicas, tempos rápidos de análise (segundos), possibilidade de determinar 

parâmetros mecânicos e cinéticos e uma boa sustentação teórica que permite estimar valores de 

parâmetros não conhecidos. O uso destas técnicas é a base para a compreensão de leis que 

regem fenómenos electroquímicos e tem uma elevada importância em diversos campos 

tecnológicos tais como: 

• Investigação de materiais à prova de corrosão 

• Investigação de novos processos para a indústria electroquímica 

• Produção de novos tipos de baterias que possam armazenar rapidamente grandes 

quantidades de energia [6] 

 

2.3.2. - Técnicas voltamétricas 

 
2.3.2.1. - Voltametria de varrimento linear 

A técnica mais simples e provavelmente a mais utilizada para estudo de eléctrodos são as 

técnicas de varrimento de potencial. Esta técnica é normalmente utilizada para diagnosticar 

mecanismos de reacções electroquímicas, para a identificação das espécies presentes na solução 

e para análise da cinética de reacções. A voltametria por varrimento linear consiste em aplicar 

um potencial em rampa ao eléctrodo de trabalho, com velocidades de varrimento desde 40mV/s 

até 1kV/s. Neste ensaio normalmente regista-se o valor da corrente em função do potencial 

aplicado. Uma curva típica pode ser observada na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 - Voltanograma de varrimento linear [2] 
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Quando se inicia o varrimento, aplica-se ao eléctrodo de trabalho um potencial negativo. 

Quando o valor deste potencial atinge ��, o eléctrodo torna-se altamente redutor e a corrente 

catódica aumenta rapidamente até que a concentração de iões não reduzidos diminui 

drasticamente formando o pico. A corrente então diminui devido presença de uma grande 

concentração de iões reduzidos nas imediações do eléctrodo que não permite a circulação de 

iões reduzidos dificultando a difusão [1]. 

 
2.3.2.2. - Voltametria cíclica 

A voltametria cíclica tornou-se numa ferramenta electro-analítica importante em várias 

áreas da electroquímica. Fornece informações acerca dos estados redox assim como informação 

qualitativa acerca da estabilidade dos estados de oxidação e a cinética de transferência de 

electrões. 

Esta técnica é um caso particular da voltametria de varrimento linear mas neste caso o 

potencial aplicado é eléctrodo de trabalho nos dois sentidos, ou seja, sob a forma de uma onda 

triangular, enquanto se monitoriza a corrente. A Figura 2.5 mostra um voltanograma típico na 

qual se encontra os quatro pontos essenciais que se podem retirar deste traçado, a corrente 

catódica de pico (RS:), a corrente anódica de pico (RST), o potencial catódico de pico (�S:) e o 

potencial anódico de pico (�ST) [6]. 

 

 

Figura 2.5 - Voltanograma cíclico para um sistema reversível [2]  

Se o processo de transferência de electrões for rápida comparada com outros processos tais 

como a difusão, a reacção é reversível e a separação dos picos é dada por 
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 ∆�V =  W�ST − �S:W = 2,303 	 
#* ( 2.4 ) 

  

O potencial de redução �� para um par reversível e dado por  

 

 �� = �S:  + �ST
2  ( 2.5 ) 

  

Numa reacção reversível a concentração encontra-se relacionada pela corrente de pico pela 

equação de Randles-Sevcik (a 25º) 

 

 >S = 2,686 ∗  10X ∗ #Y
 ∗  � ∗ %� ∗ M�

 ∗ Z�
 ( 2.6 ) 

  

Onde >S é a corrente de pico em Ampere, A é a área do eléctrodo em %5, D é o coeficiente 

de difusão (c5���), %� é a concentração em 56� %5�Y e v é a velocidade de varrimento em 

���� [7]. 

 
2.3.2.3. - Voltametria de degrau e impulso 

De forma a aumentar a velocidade e sensibilidade, novas formas de modulação do potencial 

aplicado foram sendo tentados.  

Um degrau de potencial ou corrente aplicado representa uma alteração instantânea no 

sistema electroquímico. Esta técnica permite um aumento de sensibilidade pois permite evitar a 

maior parte da corrente de carga devido ao efeito da dupla camada, além de carregar a dupla 

camada mais rapidamente apenas se efectua o registo da corrente perto do fim do impulso. 

No entanto existe uma corrente devido ao efeito da dupla camada que não é possível 

eliminar. Na Figura 2.6 podemos observar o traçado I-t de um eléctrodo estacionário a um 

degrau de potencial, onde R[ é a corrente de Faraday, ou seja uma corrente que só é deviada à 

transferência de electrões, e R: é a corrente capacitiva devido a dupla camada. Utilizando 

potenciostatos de boa qualidade a corrente R: decai para zero em menos de 50µs. Como se pode 

observar após aplicarmos um impulso, a corrente capacitiva diminui mais rápido do que a 

corrente de Faraday, logo a medida da corrente for efectuada no final do impulso será menos 

influenciada pela corrente capacitiva R: [2 e 7]. 
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Figura 2.6 - Evolução das correntes capacitiva (��) e de Faraday (��) após aplicação de um degrau de potencial [2] 

 

2.3.2.4. - Voltametria de impulso 

Esta técnica consiste na aplicação de impulsos de amplitude crescente. A leitura da corrente 

é efectuada perto do fim do impulso de forma a aumentar a sensibilidade diminuído o efeito da 

corrente de carga da capacidade da dupla camada. 

A duração dos impulsos normalmente variam entre 1 a 100ms e o intervalo entre os 

impulsos varia tipicamente entre 100ms a 5s. Na Figura 2.7 encontra-se um exemplo de 

aplicação desta técnica e a respectiva resposta [7]. 

 

Figura 2.7 - Voltametria de impulso. a) Esquema de aplicação de impulso, b) Traçado i-E [2] 
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2.3.2.5. - Voltametria de pulso diferencial 

Esta técnica é semelhante a voltametria de impulso no aspecto de que o potencial aplicado 

também consiste numa série de impulsos. No entanto, a amplitude de cada degrau de potencial é 

fixo, e de baixa amplitude (10 a 100mV), e é sobreposto sobre um potencial em rampa. O valor 

da corrente é medido em dois pontos por cada impulso, o primeiro antes de ser aplicado o 

impulso e o segundo após a aplicação do impulso. Estes pontos de amostragem são 

seleccionados para permitirem a queda das correntes de carga da dupla camada. A diferença 

entre as medidas das correntes nestes pontos para cada impulso é determinada e registada em 

função do potencial.  

 

 

Figura 2.8 - Voltametria de impulso diferencial. a) Potencial aplicado; b) Traçado i-E [2] 

O potencial de pico �V é uma característica da espécie que se encontra a sofrer electrólise. 

Para sistemas reversíveis está demonstrado que 

 

 ��TQ =  �� ⁄  ±  ∆�
2  ( 2.7 ) 

 

Onde ∆� é a amplitude do impulso. A corrente de pico obtém-se através de 
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 |!_>"�TQ| =  #*�M&
� ⁄ %`

a� ⁄  !b − b′"� ⁄ d1 − e
1 + ef ( 2.8 ) 

 

b � b′ encontram-se na Figura 2.8 e σ é dado por 

 

 e = exp !#*
	 

∆�
2 " ( 2.9 ) 

  

De referenciar que com a utilização de eléctrodos sólidos a resposta obtida com voltametria 

de pulso diferencial é melhor do que utilizando voltametria de impulso especialmente 

envolvendo composto orgânicos, pois como estes conduzem frequentemente à absorção no 

eléctrodo, é possível que utilizando uma técnica diferencial estes efeitos sejam discriminados 

uma vez que se mantêm mais o menos constante antes e depois da aplicação dos impulsos [2 e 

7]. 

 

2.3.2.6. - Voltametria de onda quadrada 

A forma de onda consiste na sobreposição de uma onda quadrada de amplitude �Q com uma 

onda em escada com amplitude ∆�, onde o período da onda quadrada coincide com a duração 

de um degrau. A corrente é obtida através da diferença entre a corrente no sentido ascendente e 

descendente. A altura do pico da onda de resposta é directamente proporcional às concentrações 

das espécies electroactivas. Como se realiza a amostragem da corrente nos dois sentidos é 

possível obter no mesmo ensaio informações relativas à oxidação ou à redução das espécies 

electroactivas na superfície do eléctrodo. 

A voltametria de onda quadrada tem diversas vantagens tais como maior velocidade o que 

permite que os ensaios sejam realizados repetitivamente aumentando o SNR, menor consumo de 

espécies electroactivas relativamente à voltametria por pulso diferencial e problemas reduzidos 

com o bloqueamento da superfície do eléctrodo [2 e 7] 
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Figura 2.9 - Voltametria onda quadrada. a) Potencial aplicado na entrada; b) Traçado i-E [2] 
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Capítulo 3 

Hardware 

Neste capítulo pretende-se descrever todo o trabalho que foi desenvolvido a nível de 

hardware, desde o seu planeamento até à implementação final. Faz-se uma abordagem à 

arquitectura definida para o desenvolvimento do projecto e também ao modo de funcionamento 

dos componentes escolhidos. 

 

3.1. - Arquitectura do Sistema 

Com a evolução dos microcontroladores e a integração de um cada vez maior número de 

periféricos num único circuito integrado faz com que seja possível desenvolver sistemas cada 

vez mais complexos e de baixo custo. A arquitectura utilizada para o controlo da célula 

electroquímica encontra-se ilustrada na Figura 3.1. O utilizador através da aplicação criada 

selecciona os parâmetros desejados para o ensaio. Estes são enviados pelo computador via USB 

para o microcontrolador que recebe os parâmetros e gera a onda necessária. Em simultâneo o 

microprocessador vai recebendo os dados da análise vindos do circuito de condicionamento da 

célula processa-os e transmite-os para o computador. 

Como se pode observar na Figura 3.1 o sistema foi dividido em dois circuitos distintos, o 

circuito digital, que apenas inclui o microcontrolador e o conversor USB e o circuito analógico 

que é constituído pelo circuito de condicionamento da célula e pela alimentação. Esta separação 

física torna o sistema modular e permite a utilização da placa desenvolvida para o 

microcontrolador noutras aplicações.  
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Figura 3.1 – Arquitectura do sistema 

 

3.2. - Circuito Digital 

O circuito digital é constituído pelo microcontrolador, pelo módulo USB e pelos conectores 

de entradas e saídas.   

O primeiro passo para o desenvolvimento da placa digital foi a escolha do microcontrolador 

a utilizar. Devido aos requisitos do sistema decidiu-se optar por um microcontrolador de baixo 

consumo de energia e com o maior número de periféricos já integrado para diminuir o tamanho 

do equipamento. Seguindo esta linha de pensamento foi decidido optar por um dos 

microcontroladores da Texas Instruments da família MSP430. As características destes 

microcontroladores tornam-nos ideais para sistemas de medição de baixo consumo. Utilizam 

uma arquitectura RISC de 16 bit que reduz o tamanho do código e permite um melhor 

processamento de sinal do que se obteria utilizando um microcontrolador de 8 bit. Outra das 

grandes vantagens desta família é o facto de possuir emulação embebida no próprio chip, ou 

seja, permite desenvolver e realizar debug de software no próprio micro com a possibilidade de 

introduzir breakpoints ou de correr instrução a instrução. Isto é realizado através de uma porta 

JTAG standard. O acesso à porta JTAG pode ser permanente desabilitado através de um fuse 

bit. 

Tendo em conta os periféricos que iriam ser necessários para a realização do trabalho, a 

escolha caiu sobre o MSP430FG439, este integrado possui cinco modos de poupança de 

energia, comunicação via USART ou SPI, 2 DAC, 16 ADC, 60KB+256b de memória FLASH, 

2 KB de RAM [8]. 
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Figura 3.2 - Diagrama de blocos MSP430FG439 [8] 

 

Os diferentes modos de poupança de energia do microcontrolador diferem entre si pelo 

número de periféricos e fontes de relógio que vão sendo desactivadas, no modo maior poupança 

de energia o micro desactiva o CPU e todas as fontes de relógio respondendo apenas a 

interrupções externas. O tempo de estabilização do oscilador interno após sair do modo de 

standby é inferior a 6µs. 

O ADC suporta conversão analógica/digital de 12 bit até 200ksps. O módulo permite 

configurar por software qual a fonte de relógio a utilizar, o número de amostras, a origem da 

tensão de referência que pode ser interna ou externa, o valor da tensão de referência interna para 

1,5 ou 2,5V e inclui ainda um sensor de temperatura. O conversor permite quatro modos de 

conversão diferentes 

 

• Conversão de um canal 

• Conversão de uma sequência de canais 

• Conversão cíclica de um canal 

• Conversão cíclica de vários canais 
 

O DAC é um conversor digital/analógico que pode ser configurado para 8 ou 12 bit. Suporta 

auto-calibração que deve ser efectuada no inicio do programa. Os dois conversores podem ser 

agrupados para actualização síncrona.  

De referir ainda o controlador DMA que controla a transferência de dados entre registos sem 

a intervenção do CPU, isto aumenta o desempenho dos periféricos e diminui o consumo de 

energia.  

Para realizar a interface USB UART o chip escolhido foi o FT232R da FTDI. Este integrado 

possui várias características interessantes mas a principal razão da escolha foi a facilidade de 

utilização. É compatível com USB 2.0, suporta o modo de suspensão e resume, e permite 
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transferências de dados desde 300 baud a 1 Mega baud. O protocolo USB é completamente 

gerido pelo integrado gerando uma porta série virtual no computador. O facto de já ter integrado 

uma EEPROM e o cristal diminui a quantidade de componentes necessários facilitando também 

o desenho da PCB. A EEPROM permite armazenar USB VID, PID e vem pré-programada de 

fábrica com um número de série único que pode ser útil no caso de software proprietário no qual 

é necessário gerir licenças. Tem ainda a possibilidade de gerar frequências de relógio que 

podem ser utilizadas externamente por exemplo em microcontroladores ou FPGA. Todo o 

software necessário para acesso à EEPROM e drivers necessários podem ser encontrados na 

página do fabricante [9]. 

Quanto as alimentações para os integrados são realizadas via USB como havia sido 

determinado. O andar de alimentação foi implementado na placa analógica e será descrito mais 

tarde. 

O esquemático do circuito digital encontra-se no anexo A. 

 

3.3. - Circuito Analógico 

3.3.1. - Andar de alimentação 

 

A placa é alimentada por USB o que condiciona desde logo o circuito a um consumo 

máximo de 500mA. Isto pode ser um problema pois não há forma de saber qual irá ser o 

consumo de corrente pela célula electroquímica pois este depende da solução, da velocidade de 

varrimento e da própria onda aplicada. Por este motivo foi necessário introduzir um componente 

capaz de medir a corrente consumida pelo circuito e prevenir que esta atingisse valores muito 

elevados. O componente escolhido para efectuar a medição da corrente foi o INA138NA. Este é 

um chip de baixo consumo e de alta precisão com um erro inferior a 2%. A fórmula de cálculo 

da corrente é dada por 

 

 �& = R
 	
 	j
5?  ( 3.1) 

 

Onde 	
 é a resistência de medida e 	j é a resistência de carga. Para uma melhor medição é 

aconselhável a utilização de resistências de precisão.  

Para definir o valor destas duas resistências optou-se por limitar o valor de corrente a 

400mA e fixar o valor de 	j  em 5?k, desta forma o valor de �& fica apenas dependente do 

valor da resistência 	
 e o valor da corrente de consumo do circuito R
. Se fixarmos a tensão que 

queremos obter para os 400mA em 2V, para adaptar à entrada do ADC, podemos calcular o 

valor de 	
. 

 

 �& =  	
R
  $ 	
 =  �&
R


 $ 	
 = 2
0,4 = 5k ( 3.2) 
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Para efectuar a alimentação foram necessários dois integrados, um regulador de tensão para 

3,3V (LM3940) para alimentar o microcontrolador, e devido à necessidade de tensões 

diferenciais para alimentar os amplificadores operacionais foi incluído um conversor CC-CC da 

Traco Power (TMH0512D), este integrado é alimentado a 5V e disponibiliza na saída + −⁄ 12�. 

O esquema do andar de alimentação encontra-se na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Esquema eléctrico do circuito de alimentação 

 

3.3.2. - Andar de condicionamento 

 

O circuito utilizado para condicionamento da célula electroquímica encontra-se na Figura 

3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Circuito de condicionamento da célula 
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Nesta montagem o amplificador U2 é responsável aplicar o potencial do sinal de entrada à 

célula electroquímica. O amplificador U4 é um amplificador de instrumentação de ganho 

unitário e efectua a medição do potencial do eléctrodo de trabalho em relação ao eléctrodo de 

referência. Finalmente o amplificador U3 mede a corrente que atravessa o eléctrodo de trabalho. 

Uma das razões que levaram a utilização deste circuito em detrimento do circuito da Figura 2.1 

foi o facto de no circuito da Figura 2.1 o eléctrodo de trabalho se encontrar ligado à massa 

virtualmente, ou seja, o potencial é imposto pelo amplificador IC3. Isto pode ser um problema 

no caso de IC3 entrar em sobrecarga e deixar de conseguir manter as suas entradas ao mesmo 

potencial, pois devido às medidas efectuadas serem erradas pode levar ao potencial de controlo 

aumentar em demasia levando à possível destruição dos eléctrodos e ou solução. Com a 

configuração utilizada no esquema da Figura 3.4, isto não acontece pois o valor da tensão do 

eléctrodo de trabalho é medido directamente em relação à referência. 

Os ensaios de voltametria exigem tensões diferenciais para o seu funcionamento, por esta 

razão foi necessário desenvolver hardware para realizar adaptação do sinal. O sinal gerado pelo 

DAC do microcontrolador gera 2,5V, visto que os ensaios necessitam de uma variação de 

potencial de -2,5V a 2,5V vai ser necessário amplificar por dois o sinal gerado, e aplicar um 

offset de 2,5V ao sinal gerado. O amplificador U5 gera -2,5V para ser somado ao sinal 

amplificado por um factor dois pelo amplificador U20. 

 Os valores de saída do potenciostato também vão ter de ser adaptados para poderem ser 

aplicado ao ADC. Para isto o amplificador U12 aplica uma referência de 2,5V ao amplificador 

U14 para ser somada ao sinal obtido pelo amplificador U8, desta forma é removido o offset 

introduzido e o sinal já pode ser aplicado ao ADC do microcontrolador. Para regular a 

sensibilidade foi utilizado um multiplexer (SN74LV4051AN), desta forma é possível adaptar o 

ganho do sistema ao valor de corrente que se encontra a ser medido.  

O esquemático completo do circuito analógico encontra-se no Anexo A. 

 

3.4. - Desenho das placas 

Após todos os componentes estarem escolhidos, passou-se ao desenho do esquemático de 

cada uma das placas, isto foi realizado utilizando o ORCAD. Este software permite tanto o 

desenho esquemático como o posterior desenho da PCB baseada nesse esquemático. O desenho 

do esquemático é realizado no ORCAD capture que é um editor de esquemático comum, após 

isto é necessário associar a cada componente o respectivo footprint para ser possível passar para 

a concepção da PCB. Isto é realizado utilizando outra ferramenta do ORCAD, o Layout Plus. 

Aqui posicionam-se os componentes e faz-se o routing das pistas.  

Durante o desenvolvimento das placas foi necessário criar alguns componentes que não 

existiam nas bibliotecas do ORCAD, para isto a ferramenta utilizada foi o Layout Plus que 

permite desenhar os footprints dos componentes. 
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Ambas as placas têm a mesma dimensão (85x61mm) e a mesma localização dos conectores, 

isto foi assim definido pois torna a integração das placas mais fácil. 

Na placa do circuito do microcontrolador tanto as alimentações como as massas digitas e 

analógicas foram separadas em pistas diferentes, estas foram posteriormente conectadas na 

placa analógica próximas do rectificador para diminuição do ruído. Por esta razão o routing 

destas pistas teve de ser realizado manualmente. Também foi necessário realizar o routing 

manual de componentes com espaçamento entre pinos pequeno, o resto das ligações foram 

realizadas utilizando o routing automático do software. 

As PCB’s desenvolvidas encontram-se no Anexo B 
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Capítulo 4 

Software 

Neste capítulo vai ser realizada uma apresentação da arquitectura do software desenvolvido. 

Em seguida vai ser descrita com maior detalhe o funcionamento do software criado quer para o 

microcontrolador quer para a interface gráfica. 

 

4.1. - Arquitectura do Software 

O software desenvolvido neste trabalho tem como função realizar o controlo da célula 

electroquímica. Os parâmetros de controlo são definidos pelo utilizador na interface gráfica e 

são posteriormente transmitidos ao microcontrolador. Este processa a informação recebida e 

aplica-a à célula. A aplicação é constituída por três módulos: 

• Uma interface para o utilizador intuitiva e de fácil utilização; 

• O módulo de comunicações responsável por definir as tramas de comunicação;  

• O módulo responsável pelo controlo da célula e pelas medidas efectuadas.  

Na Figura 4.1 encontra-se uma ilustração da arquitectura utilizada. Nos subcapítulos 4.2 e 

4.3 vão ser detalhados com mais pormenor as características do software. 

 

 

Figura 4.1 – Arquitectura base do software 
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4.2. - Programação microcontrolador 

4.2.1. - Software de controlo 

 

O microcontrolador foi programado em linguagem C pois embora não seja tão eficiente em 

termos de código como o Assembly é bastante mais simples para programar. O código foi todo 

desenvolvido, compilado e testado utilizando o IAR Embedded Workbench IDE. Para efectuar a 

programação do MSP430 foi utilizado o MSP-FET430. 

 

 

Figura 4.2 – Kit de desenvolvimento para o MSP430FG439 [10] 

 

Ao iniciar o programa o código começa por configurar os registos referentes ao ADC, DAC 

e relógio interno e realiza a auto-calibração do DAC. Depois entra em modo de espera até 

receber um interrupção vinda da USART, os dados recebidos indicam o tipo de análise 

electroquímica que irá ser realizada e os parâmetros do ensaio. Depois de definido o tipo de 

análise o programa configura o potencial inicial no DAC e aguarda o tempo de espera antes de 

iniciar o varrimento, ver Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Diagrama de blocos das configurações iniciais 

 

Após ter o tempo de espera ter finalizado inicia-se o varrimento de potencial no sentido e 

com os valores definidos pelo utilizador. Ao fim de cada ciclo é verificado se o potencial já 

atingiu o seu valor máximo ou mínimo, se isto acontecer verifica-se se o número de ciclos 

definido pelo utilizador já foi concluído. No caso do número de ciclos estar completo desactiva-

se o circuito analógico e é enviada uma trama a indicar que a análise está concluída, se o 

número de ciclos ainda não estiver completo é lido o valor do ADC. Após a leitura é efectuada a 

verificação da sensibilidade do sistema, se estiver em modo automático o software ajusta 

dinamicamente a tensão lida à tensão de escala do ADC.  

Os valores medidos pelo ADC e o respectivo valor da resistência de ganho são enviados 

pela USART para o PC durante a análise. O tratamento dos dados é realizado exclusivamente 

pela aplicação no computador. O ensaio pode ser interrompido de duas formas, ou pelo 

utilizador através da interface gráfica ou no caso do valor do consumo da corrente subir acima 

dos 400mA. Neste caso é chamada uma rotina no microcontrolador que coloca o valor do DAC 

a 0. O diagrama de blocos do funcionamento do sistema encontra-se na Figura 4.4. 
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Figura 4.4- Diagrama de blocos do sistema 
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4.2.2. - Comunicações 

 

Para permitir a troca de informação entre o sistema desenvolvido e o computador, foi 

necessário desenvolver um protocolo de comunicações. O protocolo é simples e consiste em 

duas tramas distintas, uma para a recepção de dados e outra para o envio. Neste subcapítulo será 

abordada a trama de dados enviada pelo microcontrolador para a aplicação criada para o 

computador, a outra trama será abordada mais tarde. 

As comunicações serão feitas a uma velocidade fixa e predefinida de 38400 bps, não serão 

necessárias velocidades maiores visto que o tráfego de informação não o exige. 

A trama de dados enviada pelo microcontrolador é composta por 8 bytes. Dois bytes são 

dedicados para o valor da tensão de referência, dois bytes para a amplitude da corrente, um byte 

para o valor da sensibilidade e um byte que indica fim da análise. Na Tabela 4.1 pode-se 

observar o esquema da construção da trama. 

 

Tabela 4.1- Descrição da trama de comunicação gerada no MSP430 

Trama Tamanho 

< 1 Byte 

Corrente 2 Bytes 

Tensão 2 Bytes 

Sensibilidade 1 Byte 

Fim análise 1 Byte 

> 1 Byte 

 

 

4.3. - Interface com o utilizador 

4.3.1. - Interface gráfica 

 

O programa utilizado para a aquisição e processamento dos dados vindos do 

microprocessador foi o Lazarus. O Lazarus está inserido no género de programas GUI e permite 

gerar executáveis com as funcionalidades pretendidas pelo utilizador. O Lazarus é freeware e 

cross plataform ou seja pode ser compilado de modo a gerar um executável em diversos 

sistemas operativos, por exemplo Windows, Linux ou MacOS. A linguagem suportada pelo 

Lazarus é o Object Pascal que é uma linguagem de programação orientada a objectos.  

Para controlar o módulo do potenciostato foi necessário desenvolver uma interface para o 

utilizador na qual as informações necessárias para a análise electroquímica são introduzidas e os 

dados obtidos são representados. Também vai ser esta aplicação que se vai encarregar de 

receber os dados do microcontrolador assim como realizar todos os cálculos necessários ao 
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processamento dos dados obtidos. A aplicação desenvolvida tem diversas opções e modos de 

funcionamento.  

A janela de opções da Figura 4.5 mostra algumas configurações necessárias ao 

funcionamento do sistema. No separador relativo à porta série é necessário configurar a porta na 

qual o sistema se encontra ligado e o baudrate, embora neste caso o sistema tenha sido limitado 

à velocidade de 38400 bps. A aplicação permite a escolha de diferentes velocidades pois no caso 

de se desejar aumentar ou diminuir a velocidade de comunicação apenas será necessário alterar 

o programa do microcontrolador. No separador de ganho é possível predefinir a sensibilidade do 

ganho do sistema ou então deixar em modo automático, neste caso o microcontrolador 

encarrega-se de ir alterando o seu valor dinamicamente. 

 

 

Figura 4.5 – Janela de opções 

A janela referente aos ensaios voltamétricos que se podem realizar encontra-se na Figura 

4.6, aqui é necessário configurar diversos parâmetros dependendo do tipo de ensaio. Os valores 

limites desses parâmetros encontram-se na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Valores máximos dos parâmetros para os ensaios de voltametria 

Parâmetros Valores máximos 

Tensão inicial -2500 a 2500mV 

Tensão final -2500 a 2500mV 

Tempo de espera 0 a 256s 

Número de ciclos 0 a 256 

Velocidade de varrimento 1 a 10005���� 
Duração do impulso 1 a 100ms 



Software  

33 

 

Intervalo entre impulsos 100ms a 5s 

Amplitude impulso 10 a 100mV 

 

 

 

Figura 4.6 – Janela de configuração dos ensaios 

 

 Esta aplicação ainda permite a visualização em tempo real do ensaio na janela ilustrada 

na Figura 4.7. Nesta janela existem várias opções, é possível abrir ficheiros com ensaios 

anteriores e visualizar a sua resposta. 

 O gráfico permite que seja efectuado zoom para uma melhor visualização de áreas 

específicas, nomeadamente os picos de oxidação e redução, permite alterar a cor do traçado de 

modo a ficar ao gosto do utilizador. É possível ainda ter várias séries de gráficos na mesma 

aplicação se houver necessidade de efectuar comparações entre ensaios.  

Antes de iniciar o ensaio é necessário activar a porta série, esta é desactivada 

automaticamente quando a aplicação é fechada.  

Após o ensaio ser concluído existe a possibilidade de guardar os resultados num ficheiro de 

texto que pode ser posteriormente aberto por esta aplicação ou por qualquer outra aplicação que 

suporte a abertura de ficheiros para tratamento de dados. 
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Figura 4.7 – Janela de visualização dos resultados 

 

4.3.2. - Comunicações 

 

Ao contrário da trama que o microcontrolador envia, a trama enviada pelo computador para 

o microcontrolador é de tamanho variável. Isto prende-se ao facto de os diversos ensaios 

necessitarem de parâmetros diferentes. Na Tabela 4.3 encontram-se os diferentes parâmetros 

dos ensaios assim como o espaço reservado para cada variável.  

 

Tabela 4.3 – Descrição de uma trama de comunicação 

Trama Tamanho 

< 1 Byte 

Tipo de onda 1 Byte 

Sensibilidade 1 Byte 

Tensão inicial 2 Bytes 

Tensão final 2 Bytes 

Tempo de espera 1 Byte 

Velocidade de varrimento 2 Bytes 

Número de ciclos 1 Byte 

Duração do impulso 1 Byte 

Intervalo entre impulsos 2 Bytes 

Amplitude Impulso 1 Byte 

> 1 Byte 
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4.3.3. - Software de controlo 

 

O diagrama de blocos do funcionamento do software encontra-se ilustrado na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 – Diagrama de blocos da aplicação gráfica 

 

Esta aplicação inicia a sua execução assim que é aberta embora o inicio da análise seja 

definida pelo utilizador após a introdução dos parâmetros desejados para o ensaio, o ensaio 

inicia-se quando o utilizador pressiona o botão Scan que se encontra na janela da Figura 4.7. Os 

parâmetros são então convertidos para hexadecimal e enviados para o microcontrolador. O 

ensaio pode ser parado em qualquer instante através do botão de Stop, os dados adquiridos até 

esse instante podem ser guardados num ficheiro. 

Ao longo do decorrer do ensaio a aplicação vai recebendo a informação relativa as medidas 

retiradas pelo microcontrolador, esta informação é então processada se for necessário e exibida 

num gráfico i-E. No final da análise existe a possibilidade de guardar os dados recolhidos num 

ficheiro de texto. 
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Capítulo 5 

Resultados 

Para comprovar o funcionamento do sistema implementado foram realizados testes ao 

hardware/software em diversas circunstâncias. Neste capítulo apresentam-se os testes 

efectuados e uma análise dos resultados obtidos discutindo-se a validade dos mesmos. 

 

5.1. - Microcontrolador 

Para efectuar a verificação dos sinais gerados pelo microcontrolador, visto que ainda não 

existia um protótipo construído, foi utilizado o kit de desenvolvimento da Texas Instruments 

Figura 4.1, e para efectuar as medidas foi utilizado um osciloscópio digital. 

Fizeram-se ensaios para os três tipos de ondas principais geradas, a onda triangular utilizada 

para a análise por voltametria cíclica, o pulso diferencial e a onda quadrada. O resultado obtido 

para a onda triangular encontra-se na Figura 5.1. Os parâmetros utilizados para o teste foram, 

tensão inicial 0V, tensão final 2V e velocidade de varrimento de 1 ����. Utilizando esta 

velocidade de varrimento é de esperar que o sinal atinja a tensão máxima em 2s, fazendo com 

que o período seja de 4s. 

 

 

Figura 5.1 – Potencial medido na saída no DAC do microcontrolador para realizar voltametria cíclica a 1 ���� 
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Observado o aspecto do gráfico obtido pode-se verificar que a onda é bastante linear 

apresentado um pequeno ruído que se deve ao conversor. Os valores de tensão ficaram dentro 

do esperado assim como o período da onda o que significa que o tempo de varrimento se 

encontra bem definido. 

A segunda onda a ser testada foi o pulso diferencial, Figura 5.2. Para este ensaio os 

parâmetros definidos foram tensão inicial 0V, tensão final 2V, velocidade de varrimento de 

1 ����, período da onda 300ms e amplitude de 100mV. Mais uma vez o período esperado para 

onda será de 4s. 

 

Figura 5.2 – a) Potencial utilizado para realizar voltametria por pulso diferencial 1 ����. b) Detalhe da variação de 

potencial 

 

Mais uma vez o período ficou próximo do esperado, a razão pela qual não é exactamente de 

4s deve-se ao facto de com o decorrer dos períodos a onda quadrada sofrer deslocamentos não 

ocupando sempre a mesma posição.  

Na Figura 5.2 b) pode-se medir o período e a amplitude da onda quadrada. Tanto a 

amplitude como o período encontram-se muito próximas do valor esperado, a existência de mais 

ruído é devida ao aparelho pois o factor de escala foi alterado após amostragem ter sido 

efectuada. 

Finalmente a última onda testada foi a onda quadrada, os parâmetros usados para realizar o 

teste foram os mesmos que os anteriores sendo tensão inicial 0V, tensão final 2V, velocidade de 

varrimento 1 ���� e amplitude dos impulsos 100 mV. Os resultados obtidos encontram-se na 

Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – a) Onda utilizada para efectuar voltametria por onda quadrada. b) Detalhe da variação do potencial. 

 

Mais uma vez obtiveram-se bons resultados, o período da onda é igual ao esperado e a 

amplitude dos impulsos é muito próxima de 100mV. 

Realizados todos os processos de verificação das ondas pode-se considerar que o 

equipamento se encontra apto para a realização de ensaios voltamétricos. 

 

5.2. - Circuito condicionamento 

Os ensaios que foram realizados não utilizaram o microcontrolador como gerador de sinal, 

para este efeito foi utilizada uma fonte programável (Kepco ABC 60-2DM) com comunicação 

por GPIB. Para efectuar as leituras dos valores de tensão foram utilizados dois multímetros 

digitais (HP 34401A) também eles programáveis e com comunicação por GPIB, os aparelhos 

utilizados encontram-se na Figura 5.4. A razão pela qual foram utilizados estes instrumentos 

para gerar e realizar a aquisição do sinal, foi para possibilitar validar o circuito de 

condicionamento de forma independente ao sistema desenvolvido com o microcontrolador. 
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Figura 5.4 – Instrumentos utilizados para controlo da célula electroquímica 

 

As análises foram todas efectuadas utilizando voltametria cíclica, por este motivo foi 

necessário desenvolver software que permitisse gerar uma onda triangular com parâmetros que 

pudessem ser definidos pelo utilizador e ao mesmo tempo desse ordem aos multímetros para 

registar os valores de tensão respectivos. Os valores medidos são guardados automaticamente 

num ficheiro de texto. 

Os eléctrodos utilizados nos ensaios como eléctrodo auxiliar e de trabalho eram de carbono 

vítreo, enquanto que o eléctrodo de referência era de prata em cloreto de prata (Ag/AgCl). 

Os primeiros ensaios foram realizados utilizando um circuito baseado na Figura 2.1. Estes 

primeiros ensaios serviram para obter uma melhor compreensão acerca do funcionamento da 

célula electroquímica e para testar o software produzido. O circuito utilizado nos primeiros 

ensaios encontra-se ilustrado na Figura 5.5, o seu modo de funcionamento já foi descrito na 

secção 2.2. 

 

 

Figura 5.5 – Esquemático do circuito utilizado no primeiro ensaio 



 

Após o circuito de condicionamento se encontrar concluído foram realizados 

utilizando ferroferricianuro de potássio

completamente reversível.

As análises de voltametria cíclica da solução de ferroferricianuro de potássio foram 

realizadas utilizando três velocidades

se na Figura 5.6.  

 

Figura 5.6 – Voltanogramas cíclicos obtidos para a solução de ferroferricianuro de potássio

de condicionamento 

 

Os resultados obtidos com este circuito foram bastante satisfatórios, podem

clareza os picos de oxidação e redução esperados para esta espécie electroquímica. O único 

problema prende-se com o facto de os valores dos picos se encontrarem ligeir

da sua posição, inicialmente pensou

possibilidade de realizar testes com um aparelho profissional nesta altura do trabalho. 

Após estas análises iniciais terem sido efectuadas com algum s

circuito de condicionamento da célula. Desta vez foi utilizado o circuito

 

 

Após o circuito de condicionamento se encontrar concluído foram realizados 

ferroferricianuro de potássio, esta foi a solução utilizada nos ensaios

completamente reversível. 

As análises de voltametria cíclica da solução de ferroferricianuro de potássio foram 

velocidades de varrimento diferentes, os resultados obtidos encontram

cíclicos obtidos para a solução de ferroferricianuro de potássio

resultados obtidos com este circuito foram bastante satisfatórios, podem

clareza os picos de oxidação e redução esperados para esta espécie electroquímica. O único 

se com o facto de os valores dos picos se encontrarem ligeir

da sua posição, inicialmente pensou-se que fosse um problema do circuito mas não houve 

possibilidade de realizar testes com um aparelho profissional nesta altura do trabalho. 

Após estas análises iniciais terem sido efectuadas com algum sucesso decidiu

circuito de condicionamento da célula. Desta vez foi utilizado o circuito da 
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Após o circuito de condicionamento se encontrar concluído foram realizados ensaios 

nos ensaios por ser 

As análises de voltametria cíclica da solução de ferroferricianuro de potássio foram 

imento diferentes, os resultados obtidos encontram-

cíclicos obtidos para a solução de ferroferricianuro de potássio com o primeiro circuito 

resultados obtidos com este circuito foram bastante satisfatórios, podem-se observar com 

clareza os picos de oxidação e redução esperados para esta espécie electroquímica. O único 

se com o facto de os valores dos picos se encontrarem ligeiramente deslocados 

se que fosse um problema do circuito mas não houve 

possibilidade de realizar testes com um aparelho profissional nesta altura do trabalho.  

ucesso decidiu-se alterar o 

da Figura 5.7.  
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Figura 5.7 -

Mais uma vez os eléctrodos utilizados nos ensaios como eléctrodo auxiliar e de trabalho 

eram de carbono vítreo, enquanto

(Ag/AgCl).  

Realizaram-se dois ensaios uti

varrimento a uma solução de ferroferricianuro de potássio

na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Voltanogramas cíclicos obtidos para a solução de ferroferricianuro de potássio com o 

de condicionamento 

Mais uma vez obtiveram-se bons resultados, melhores do que com o primeiro circuito 

testado, visto que o valor dos picos de oxidação redução se encontra muito

valores esperados. Na altura na qual este ensaio foi realizado já foi possível r

utilizando um aparelho profissional. O aparelho disponibilizado era o 

- Esquemático do circuito utilizado no segundo ensaio 

 

Mais uma vez os eléctrodos utilizados nos ensaios como eléctrodo auxiliar e de trabalho 

enquanto o eléctrodo de referência era de prata em cloret

ensaios utilizando voltametria cíclica com diferentes velocidades de 

varrimento a uma solução de ferroferricianuro de potássio, os resultados obtidos encontram

Voltanogramas cíclicos obtidos para a solução de ferroferricianuro de potássio com o 

 

se bons resultados, melhores do que com o primeiro circuito 

o valor dos picos de oxidação redução se encontra muito mais próximos dos 

valores esperados. Na altura na qual este ensaio foi realizado já foi possível realizar uma análise 

utilizando um aparelho profissional. O aparelho disponibilizado era o Reference 600 da Gamry 

 

Mais uma vez os eléctrodos utilizados nos ensaios como eléctrodo auxiliar e de trabalho 

o eléctrodo de referência era de prata em cloreto de prata 

velocidades de 

resultados obtidos encontram-se 

Voltanogramas cíclicos obtidos para a solução de ferroferricianuro de potássio com o segundo circuito 

se bons resultados, melhores do que com o primeiro circuito 

mais próximos dos 

ealizar uma análise 

eference 600 da Gamry 



 

Instruments, ver Figura 5.

com o aparelho profissional 

voltanograma resultante encontra

 

Figura 5.10 – Voltanogramas

condicionamento desenvolvido. 

 

Como é possível verificar os resultantes são bastante próximos

esquerda não se encontrar completo deve

A pequena diferença verificada pode ser atribuída ao processo de estabilização do

, ver Figura 5.9. Para poder estabelecer uma comparação foi realizado 

com o aparelho profissional à mesma solução a uma velocidade de varrimento de 

voltanograma resultante encontra-se na Figura 5.10. 

 

Figura 5.9 – Gamry Reference 600 

s obtidos com o potenciostato profissional da Gamry e com o circuito de 

 

Como é possível verificar os resultantes são bastante próximos, o facto de o bico da 

esquerda não se encontrar completo deve-se ao facto de não se ter iniciado a análise a

A pequena diferença verificada pode ser atribuída ao processo de estabilização do
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. Para poder estabelecer uma comparação foi realizado um ensaio 

locidade de varrimento de 505����. O 

 

com o potenciostato profissional da Gamry e com o circuito de 

, o facto de o bico da 

ciado a análise a �2505�. 

A pequena diferença verificada pode ser atribuída ao processo de estabilização dos eléctrodos 
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durante as análises. Esta comparação serviu para validar o circuito da Figura 5.8 como circuito 

de condicionamento para a célula pois apresentou resultados comparáveis ao de um 

equipamento profissional. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Este capítulo conclui a tese com a apresentação de todo o trabalho que foi realizado ao 

longo deste projecto. No final deixa algumas perspectivas de desenvolvimento. 

 

6.1. - Trabalho realizado 

Neste projecto foi descrito o processo de desenvolvimento de um equipamento portátil para 

efectuar medidas electroquímicas.  

Inicialmente começou-se pelo desenvolvimento do circuito de condicionamento para a 

célula electroquímica. Os resultados obtidos com este, utilizando técnicas de voltametria cíclica, 

demonstraram ser comparáveis aos obtidos com o equipamento comercial que foi 

disponibilizado. 

De forma a tornar o sistema de medição realmente portátil foi desenvolvido um sistema 

dedicado de aquisição de dados baseado num microcontrolador. Este foi programado de forma a 

ser capaz de realizar análises químicas utilizando técnicas de varrimento linear, voltametria 

cíclica, de impulso, de impulso diferencial e de onda quadrada. A comunicação entre o 

microcontrolador é realizada através da porta USB, isto é realizado por um controlador USB 

que cria uma porta série virtual no sistema operativo.  

Os resultados apresentados foram apenas parciais, não tendo sido possível até esta data 

realizar testes com todos os módulos agregados. Todas as medidas foram realizadas através de 

uma interface no computador que comunicava via GPIB com os aparelhos de medida e que 

permitia guardar as medidas no final do ensaio. 

Foi ainda desenvolvida uma interface para o utilizador onde são definidos os parâmetros 

desejados para os ensaios electroquímicos, é também possível observar o decorrer do ensaio em 

tempo real através de uma interface gráfica e no final da análise guardar os dados da mesma. 
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6.2. - Trabalho futuro 

As perspectivas de desenvolvimento futuro passam pela conclusão do protótipo, validando-o 

na sua totalidade pois até este momento apenas foi possível efectuar a validação dos diferentes 

módulos. 

Adicionar ao circuito a capacidade de utilizar novas técnicas electroquímicas como a 

galvanometria e a electroscopia. A utilização destas técnicas aliadas à adição de novos sensores 

permitirá a detecção de um maior número de parâmetros de espécies químicas. 

Seria interessante incluir no sistema a capacidade de realizar a compensação da queda 

óhmica, para isto será necessário um desenvolvimento quer do software quer do hardware. Para 

a estimação do valor da queda óhmica já existem métodos eficazes para o realizar, a sua 

compensação passa por realimentar o sinal de entrada com uma percentagem do sinal de saída. 

Uma solução interessante seria a de tornar o equipamento completamente portátil, 

alimentado por bateria e com capacidade de comunicação por RF ou bluetooth. Desta forma 

seria possível criar uma rede de sensores o que permitiria de uma forma simples a 

monitorização de áreas de estudo. 

Quanto ao software desenvolvido para o computador pode ser melhorado através da 

introdução de métodos de tratamento de dados, tais como regressão linear dos segmentos do 

varrimento de potencial e interpolação polinomial. 
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Figura A.1 – Esquemático circuito digital 

 

 

Figura A.2 – Esquemático circuito analógico 
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Anexo B 
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Figura B.1 – Camada superior PCB circuito digital 

 

 

Figura B.2 – Camada inferior PCB circuito digital 
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Figura B.3 – Camada superior PCB circuito analógico 

 

 

Figura B.4 – Camada inferior PCB circuito analógico 


