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Introdução 

A eletroanalítica engloba um conjunto de técnicas 

que permite a detecção e quantificação de espécies 

que possam ser oxidadas ou reduzidas em uma 

superfície eletródica. A grande variedade de 

técnicas e parâmetros que podem ser alterados nas 

análises permite o desenvolvimento de uma vasta 

gama de metodologias com diferentes 

características. As técnicas eletroanalíticas 

permitirem a obtenção de resultados analíticos de 

maneira rápida e simples, e apresentam diversas 

características favoráveis como: portabilidade; 

facilidade de automação; possibilidade de 

miniaturização; baixo custo; viabilidade de medições 

em campo, regiões remotas ou pouco acessíveis; e 

obtenção de dados em tempo real. Os sensores 

eletroquímicos podem ainda ser miniaturizados e o 

custo da técnica é muito inferior quando comparado 

com técnicas mais tradicionais.  

Como a parte de amostragem é tão importante 

quanto a parte de análise, a análise da amostra na 

hora de sua coleta eliminaria possíveis fontes de 

erro, como coletor mal cuidado ou vedado, ou até 

mesmo erro de operador ao ser negligente, imperito 

ou imprudente. Contudo, a mobilização de tais 

equipamentos para o mesmo local da amostragem 

pode necessitar de uma logística dispendiosa.  

Este trabalho tem como principal objetivo a 

construção de um potenciostato portátil que possua 

um valor mais em conta do que similares no 

mercado e o desenvolvimento de uma metodologia 

que torne o mesmo viável, incluindo a validação da 

mesma através de um potenciostato de bancada da 

Metrohm, modelo PGSTAT128N. 

Resultados e Discussão 

O potenciostato foi construído baseado no modelo 
JUAMI1 (Joint Undertaking for an African Materials 
Institute), seguindo o hardware recomendado pelo 
mesmo. 

O primeiro passo foi imprimir o circuito elétrico do 
equipamento em papel couchê. Esta impressão foi 
colocada sobre uma placa de cobre previamente 
polida. No topo, colocou-se um ferro de passar 
roupa enquanto aplicava-se uma leve pressão 
durante 2 minutos. A placa aquecida de cobre foi 
deixada em água para resfriar por 15 minutos. O 
papel couchê foi então removido, sendo a placa 
mergulhada em um solução de FeCl3. A observação 

atenta se fez necessária para garantir que todo o 
cobre da placa não coberto pela impressão seja 
removido.  

A placa então foi limpa e furada utilizando uma 
micro retífica Dremel, para que todos os 
componentes pudessem ser soldados. Essa placa é 
a parte operacional do equipamento, que 
juntamente com uma placa Arduino Uno formam a 
eletrônica do potenciostato.  

Foram soldados três pinos com garra tipo jacaré 
para servirem como eletrodo de referência (azul), 
trabalho (vermelho) e contra-eletrodo (preto). 

 

 
 
Figura 1. Foto da montagem do potenciostato 
portátil, com a placa filha à esquerda e o Arduino 
UNO à direita. 

A medição e as operações das análises são 
controlados por um software oferecido pela própria 
JUAMI através de uma conexão com o LabView 
(https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html).  

Como proteção a todo o sistema uma capa feita 
utilizando-se uma impressora 3D também faz parte 
do projeto.  

Conclusões 

A construção é simples e barata, sendo uma 

opção bastante viável para análises que 

necessitariam de um potenciostato convencional de 

bancada.  

Agradecimentos 

Labitan, CNPq 

____________________ 
1J. Chem. Educ.20189591658-1661 Publication Date:July 17, 2018 

 


