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RESUMO
Neste trabalho, foram desenvolvidos MicroLaboratórios Autônomos (MLA), baseados
no conceito de MicrosSistemas de Análise Total (µTAS), que permitem a integração
das etapas associadas ao método analítico em único dispositivo. Os MLA foram
fabricados utilizando a tecnologia LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics), que
permitiu um alto grau de integração das plataformas químicas microfluídica e
eletrônica, utilizando o mesmo substrato. O MLA amperométrico foi construído de
forma a integrar canais, misturadores e eletrodos (auxiliar, de referência e de
trabalho (sendo o último facilmente removível, tornando o dispositivo mais versátil)).
Também, possui integrado em sua superfície um potenciostato, capaz de aplicar
potenciais constantes e registrar com precisão correntes na faixa de nA a µA. Com o
equipamento, foram realizadas medições de cianeto de ferro e cloro livre
confirmando a funcionalidade do MLA amperométrico. Para tal, foram testadas
concentrações de K4Fe(CN)6 variando de 0,1 – 3 mM, apresentando faixa linear de
0,1 a 0,75 mM com coeficiente de correlação linear de 0,997 e RSD de 1,91 %
(calculado para a amostra de 0,75 mM, n = 13). Cloro livre foi medido na faixa de
0,35 – 7,10 mM apresentando resposta linear com r2 = 0,998, o RSD obtido foi de
1,93 % (3,5 mM; n = 15). O cloro livre foi medido em amostra reais de piscinas na
faixa 0,4 a 1,1 mg L-1 e os resultados foram comparados com o método DPD (Ndietil-p-fenilenodiamina) apresentando resultados similares com r2 = 0,91. O MLA
fotométrico segue o mesmo princípio do amperométrico com canais, misturadores,
célula de fluxo, detector, arranjo de LEDs (420, 480, 515, 565, 590, 630 e 700 nm) e
eletrônica de controle integrados no mesmo substrato. O equipamento foi
desenvolvido permitindo dois modos de operação: espectrofotômetro e fotômetro.
No modo espectrofotométrico foi empregado na determinação qualitativa e
quantitativa de diversos corantes (alaranjado de metila, azul de metileno, verde de
bromocressol e vermelho de fenol). Já na opção fotométrico foi usado na
determinação de fósforo reativo em águas, por meio de um sistema completamente
automatizado. Neste caso, o controle de diversas válvulas e uma bomba peristáltica
permitiu a implementação de procedimentos de automatização como:
multicomutação, amostragem binária e parada de fluxo (stopped flow. A utilização
deste sistema automatizado permitiu a comparação entre dois métodos de
preparações de amostra: diluição on-line (utilizando as válvulas) e preparadas
manualmente. Para ambos os casos foram analisadas duas faixas de concentrações
(0,1 a 1 mg L-1 e 1,5 a 15 mg L-1). A primeira faixa apresentou-se linear para ambos
os métodos de preparação de amostra, apresentando limites de detecção para
fósforo reativo de 15,8 µg L-1 e 14,9 µg L-1. Por outro lado, foi observado que a
segunda faixa de concentração não obedece à lei de Beer. Na segunda faixa, a
curva analítica foi linear no intervalo de concentração de 1,5 a 7,5 mg L-1 de fósforo
reativo com r2 = 0,965 e RSD de 0,43 % (7,5 mg L-1, n = 3). A frequência de
medições analíticas foi de 30 determinações por hora, o que indica que a plataforma
proposta pode ser utilizada em monitoramente contínuo e de tempo real.
Palavras-chaves: Microlaboratórios, µ-TAS, LTCC, FIA, LEDs, eletrodos, fósforo
reativo, corantes, cloro, ferro.

ABSTRACT
In this work Autonomous MicroLabs (MLA) were developed based on the Micro Total
Analysis System (uTAS) concept which allows the integration of all steps related to
an analytical process in a single device. The developed MLAs were used to monitor
water quality. The MLAs were fabricated using the LTCC (Low Temperature Co-fired
Ceramics) technology which allows a high integration level between chemical,
microfluidics and electronics platforms on the same substrate. The amperometric
MLA was build in order to integrate channels, mixers and electrodes (reference,
auxiliary and work) being the last one easily removable making the device even more
versatile. It also has, integrated on its surface, a potentiostate capable of applying
constant voltages and precisely recording currents in the range from nA to µA. With
this equipment, measurements were conducted for free chlorine and iron, confirming
the functionality of the amperometric MLA. Concentrations from 0,1 to 3 mM of
K4Fe(CN)6 were evaluated obtaining a linear range from 0,1 to 0,75 mM with a linear
correlation coefficient of 0,997 and a RSD of 1,91 % (calculated for the 0,75 mM
sample with n = 13). Free chlorine was evaluated in the range from 0,35 to 7,10 mM
obtaining a linear response with a r2 = 0,998, the obtained RSD was 1,93 % (for 3,5
mM; n = 15). Free chlorine was also evaluated in real samples from swimming pools
in the range from 0,4 to 1,1 mg·L-1, comparing the results with those obtained by the
colorimetric DPD method, showing similar values with a r2 = 0,91. The photometric
MLA follows the same principle of the amperometric one, with channels, mixers, flow
cell, detector, LEDs array (420, 480, 515, 565, 590, 630 e 700 nm) and control
electronics, integrated in the same substrate. This equipment was developed for two
operation modes: spectrophotometric and photometric. The spectrophotometric
mode was used for qualitative and quantitative determination of different dyes
(methyl orange, methylene blue, bromocressol green and phenol red). The
photometric option was used for the determination of phosphate concentration in
water, by means of a fully automated system. In this case the control of several
valves and a peristaltic pump allowed the implementation or automated procedures
like multicommutation, binary sampling and stopped flow. The use of this automated
system allowed the comparison between two methods for sample preparation: online
dilution (with valves) and manual preparation. In both cases two concentration
ranges were evaluated (0,1 a 1 mg L-1 and 1,5 a 15 mg L-1). The first range linear for
both sample preparation methods, with detection limits of 15,8 µg L-1 e 14,9 µg L-1 for
orthophosphate. On the other side it was observed that in the second range of
concentrations it does not obey the Beer’s law. In the second range, the analytics
curve was linear in the interval from 1,5 to 7,5 mg L-1 of orthophosphate with a r2 =
0,965 and a RSD of 0,43 % (7,5 mg L-1, n = 3). The analytical frequency was about
30 determinations per hour, which indicates a good performance of the proposed
device for on-line and real time monitoring.
Keywords: Microlabs, µ-TAS, LTCC, FIA, LED, electrodes, orthophosphates, dye,
chlorine, iron.
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INTRODUÇÃO
Na natureza, a água é a espécie química mais abundante; ela está presente

em inúmeros processos bioquímicos, os quais são indispensáveis para a
manutenção da vida. Além disso, a água possui um papel fundamental nos mais
diversos setores econômicos. Está presente nas hidrelétricas, nas modernas
técnicas de irrigação, nas indústrias, no lazer, no turismo, sendo um recurso
estratégico para o desenvolvimento econômico.
A água participa dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, permitindo
estabelecer o equilíbrio entre os ecossistemas. Também, pode-se considerá-la como
um bem social, tornando-se essencial para a qualidade de vida das populações.
Nesse sentido, destaca-se a importância ecológica, econômica e social deste bem.
O Brasil possui aproximadamente 12 % das reservas de água doce do mundo
que o coloca em uma posição privilegiada no cenário internacional. Contudo, apesar
dessa quantidade de água doce, o país enfrenta escassez de água potável em
algumas regiões e prevê um racionamento de água para o próximo século,
ocasionado, principalmente pelo aumento do consumo e pela deterioração da
qualidade das águas dos mananciais. A falta de políticas públicas de distribuição de
água somada à poluição das fontes naturais, especialmente em locais de maior
densidade populacional, contribui para a escassez progressiva desse recurso
natural.
A poluição representa um dos mais sérios problemas ambientais do século
XXI. Sabe-se que as principais fontes poluidoras das águas são os esgotos
domésticos, efluentes industriais, resíduo sólido urbano e o uso de fertilizantes na
agricultura. Diante disso, o tratamento e o condicionamento da água, bem como a
proteção do meio-ambiente são formas de preservação desse bem natural, o qual
passa a ser um objetivo de grande relevância nas sociedades industriais modernas.
Portanto, garantir a qualidade da água deve ser uma meta de fundamental
importância para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Isso se justifica
pelo fato da água desempenhar um papel primário diante às necessidades
humanas, consequentemente, uma água de qualidade reflete uma boa saúde do
indivíduo.
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Diversas portarias e resoluções foram publicadas no intuito de classificar os
corpos d’agua e estabelecer padrões de emissão e potabilidade da água. No âmbito
das mais importantes, pode-se citar a Portaria 518 [ 1] de 25 de março de 2004 do
Ministério da Saúde que estabelece os procedimentos e as responsabilidades
relativos ao controle e vigilância da qualidade da água; a Resolução N ° 357 [ 2], de
17 de março de 2005 – CONAMA e a Resolução N° 397 [ 3], de 03 de abril de 2008 CONAMA que determinam a classificação dos corpos d’água e estabelecem as
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, as condições e padrões
de lançamento de efluentes. Além do Decreto Estadual 8468 de 08 de setembro de
1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.
A fim de averiguar o cumprimento da legislação vigente, os órgãos de controle
ambiental, responsáveis pela fiscalização, necessitam de equipamentos que
permitam a realização do monitoramento da qualidade da água. Desta forma, os
resultados obtidos podem ser usados para prevenir e/ou evitar eventuais danos à
saúde humana, causados por corpos d’água contaminados.
Nesse sentido, o monitoramento da qualidade da água desempenha um
importante

papel

na

gestão

ambiental.

Ele

consiste,

basicamente,

no

acompanhamento sistemático dos aspectos qualitativos da água, visando à
produção de informações relevantes à comunidade científica, ao público em geral e,
principalmente, às diversas instâncias fiscalizadoras que contribuem para novas
políticas públicas. Portanto, o monitoramento da água propicia uma percepção
sistemática e integrada da realidade ambiental permitindo o manejo de reservatórios
e uma melhor compreensão dos fenômenos bioquímicos de maneira que ações
preventivas possam ser tomadas evitando casos graves de contaminações.
O monitoramento, realizado de forma contínua, ou em tempo real, seja nas
águas de rios, de lagos ou de reservatórios, é uma prática que vem sendo
introduzida em muitos países que convivem com problemas de qualidade de água
[4]. Esse tipo de monitoramento permite aumentar significativamente a eficiência dos
sistemas de vigilância e, em consequência, reduz os riscos sanitários, quando a
água é utilizada para abastecimento, ou riscos ambientais, nos casos generalizados.
Essa crescente demanda pela informação ambiental em tempo real [5], com o
propósito de gerir e controlar adequadamente os recursos hídricos tem promovido o
desenvolvimento de instrumentações analíticas capazes de realizar medições
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água
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on-line de diversas espécies químicas presentes na água. A principal área de
investigação em plena expansão está relacionada com o desenvolvimento de
analisadores robustos, que trabalhem em regime de fluxo contínuo. Esses são
amplamente empregados no monitoramento da qualidade da água aplicado a
análise de poluentes.
A parte negativa do uso desses equipamentos está em seu custo de
manutenção, problemas operacionais e consumo excessivo de reagentes. Portanto,
miniaturizar esses equipamentos proporciona melhorias operacionais significativas;
incluindo tempos reduzidos de análises, consumo minimizado de amostras e
reagentes, além de menores custos de fabricação e manutenção. Somam-se,
também, as novas funcionalidades, tais como: alta portabilidade e integração e baixo
consumo de energia, tornando possível a sua aplicação em novos campos, como
por exemplo, o monitoramento in-situ controlado à distância (plataforma via rádio ou
satélite) [6], [7], [8].
Atualmente, a miniaturização destes instrumentos analíticos tem avançado
graças à tecnologia de microfabricação, permitindo diversas aplicações de interesse
da química analítica. O conceito de Microssistemas de Análise Total (MicroTotal
Analysis Systems (μ-TAS)), também conhecido como Laboratório em um Chip
(Lab-on-a-chip), visa o desenvolvimento de microssistemas analíticos integrados. A
obtenção de um μTAS completo envolve a integração da maioria das etapas
associadas ao processo analítico (pré-concentração, sistema de detecção, fluídica,
eletrônica, entre outros) [7], [8], [9]. Esses microssistemas, por sua vez, tornam-se
ainda mais complexos quando o objetivo é integrar todas as etapas do procedimento
analítico em um mesmo substrato.
Algumas tecnologias de microfabricação bem conhecidas, utilizando substrato
de silício, vidro e/ou polímeros são empregadas em trabalhos cujo objetivo é
promover a integração entre eletrônica e fluídica em um mesmo substrato, a fim de
obter microanalisadores completos em um mesmo chip. Todas essas tecnologias
apresentam processos de fabricação bem estabelecidos que oferecem alta precisão
e confiabilidade.
Contudo, integrar as diferentes plataformas indissociavelmente requer um
amplo estudo e superar as limitações presentes em cada tecnologia e integrá-las
modularmente é um grande desafio. Na abordagem modular, os elementos do
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água
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sistema são fabricados separadamente e posteriormente unidos dando origem a um
dispositivo híbrido.
Existem

muitos

microanalisadores

baseados

nas

tecnologias

de

microfabricação [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]. No entanto, para resolver um
problema específico de análise, muitas vezes são necessários microssistemas
dedicados, projetados para cumprir exigências específicas. Neste caso, a tecnologia
de produção em pequena escala pode ser a melhor escolha ao invés da produção
em massa, a fim de reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento.
A tecnologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) tem sido
amplamente empregada na produção de circuitos eletrônicos multicamadas devido
às excelentes propriedades elétricas, mecânicas e térmicas [17], [18]. Também,
pode-se destacar a compatibilidade dessa tecnologia com a técnica de serigrafia,
permitindo a produção de circuitos eletrônicos multicamadas, resultando em placas
(blocos cerâmicos) de elevada complexidade, alta densidade de componentes e
tamanho reduzido.
Nas últimas décadas, a tecnologia LTCC estendeu a sua gama de aplicações
para o desenvolvimento de complexos microssistemas tridimensionais que envolvem
microfluídica, óptica, eletrônica e/ou mecânica. A integração da microfluídica,
sistemas de detecção e eletrônica no mesmo substrato permite o estudo,
desenvolvimento e aplicação de dispositivos autônomos capazes não só de detectar
diferentes analitos, mas também de realizar a aquisição dos dados e o
processamento digital dos sinais, tudo isto utilizando um mesmo dispositivo.
Trabalhos desenvolvidos no LSI-PSI-EPUSP apresentam e evidenciam
grande experiência na fabricação de analisadores químicos miniaturizados baseados
na tecnologia LTCC. Esses incluem microfluídica, sistema de detecção e/ou
eletrônica no mesmo substrato. A maioria das aplicações são direcionadas ao
monitoramento ambiental e estão baseadas em sistemas de análise eletroquímica e
óptica. Neste trabalho de doutorado, será apresentado o desenvolvimento e a
aplicação de diversos MicroLaboratórios Autônomos (MLA) baseados na tecnologia
LTCC para o monitoramento de alguns parâmetros de qualidade da água.
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1.1 REVISÃO DA LITERATURA

Na sequência deste capítulo algumas dos principais conceitos utilizados neste
trabalho serão detalhados.

1.1.1 ANÁLISES POR INJEÇÃO EM FLUXO (FIA)
O método de análise por injeção em fluxo [19] (FIA, do inglês, Flow Injection
Analysis) foi proposto por J. Ruzicka e E.H. Hansen em 1975. Desde então, análises
em fluxo têm sido amplamente empregadas na determinação de diversas espécies
ambientais, especialmente em análise de água. Este método é particularmente
apropriado para esse fim, devido a sua alta reprodutibilidade nas medições,
possibilitando a análise de analitos na faixa de ppt [20]. Este método ganhou uma
grande popularidade nos últimos anos, que se pode observar pelo grande número
de artigos publicados (mais de 18.000 em 34 anos) [21].
A análise por injeção em fluxo se baseia na injeção rápida de uma alíquota de
amostra em um fluxo contínuo de solução transportadora (carregadora), essa é
impulsionada por um propulsor de fluidos (exemplo: bomba peristáltica) que promove
a locomoção da amostra pelo percurso fluídico. Após a homogeneização dos
reagentes (mistura), a amostra segue para o sensor, onde será registrado o sinal do
analito. Destacam-se como algumas das principais características favoráveis desse
método: a alta velocidade de amostragem, o baixo consumo de amostras e
reagentes, a facilidade de automação e a versatilidade do sistema de análise.
Sistemas de análise em fluxo têm ampla gama de aplicações, principalmente,
para a automatização de análises químicas. Com isso, torna-se possível a
implementação, a integração e a otimização das etapas envolvidas no processo de
análise química (amostragem, separações, diluições, pré-concentrações, adição de
reagentes, etc.) [22].
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1.1.2 MULTICOMUTAÇÃO, AMOSTRAGEM BINÁRIA E PARADA DE FLUXO
(STOPPED FLOW)

A multicomutação introduzida por Reis (1994) [26] é um processo que permite
aumentar a versatilidade e o nível de automatização dos sistemas de análises em
fluxo, com base na utilização de dispositivos discretos de comutação como válvulas
e bombas solenoides. Estes dispositivos são controlados digitalmente e permitem a
inserção de amostras e reagentes somente nos instantes predeterminados e nas
quantidades necessárias, resultando no consumo de soluções da ordem de
microlitros [23]. O volume de amostra injetado no sistema fluídico pode ser calculado
considerando a vazão de bombeamento e o tempo de acionamento da válvula,
permitindo a passagem de solução.
A multicomutação está baseada no emprego de válvulas solenoides,
geralmente de três vias, que oferecem como vantagem a possibilidade de
acionamento individual e/ou sequencial. Estas válvulas podem ser facilmente
comutadas (On / Off) através de um sinal elétrico, permitindo selecionar a solução de
interesse. O tempo de ativação mínimo dessas válvulas é de 0,1 s sendo que,
tempos menores podem comprometer a repetibilidade do sinal analítico [24]. Outra
vantagem é a reconfiguração do módulo de análise que pode ser realizado via
software, empregando estas válvulas em pontos estratégicos do circuito analítico.
Assim, o módulo de análise pode ter seu funcionamento facilmente alterado sem
modificações na estrutura física do sistema FIA.
Rocha e Reis [25] construíram um sistema de análise em fluxo baseado no
conceito de multicomutação para a determinação colorimétrica de nitrito, nitrato e
amônia. Com a utilização de oito válvulas solenóide foi possível a determinação das
três formas de nitrogênio inorgânico, utilizando um mesmo sistema de análise sem
alterar sua configuração inicial. Para tanto, a multicomutação das diversas válvulas
na sequência correta permitiu a condução da amostra real de água de um rio por
diferentes percursos analíticos e a inserção de diferentes reagentes, de maneira que
a determinação dos diversos analitos ocorreu de forma sequencial.
As vantagens da multicomutação tais como a precisão, boa repetibilidade e a
amostragem de pequenos volumes (µL) permitiram a criação da amostragem binária
[26]. Esta consiste na amostragem de pequenas alíquotas de amostra e reagentes
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(pela comutação da válvula), as quais são inseridas sequencialmente, de forma
alternada no mesmo percurso analítico. Enquanto este volume de amostra é
transportado

para

o

detector,

ocorre

a

dispersão

mútua

nas

interfaces

amostra/reagente. Assim, a reação química, para produzir o determinado composto
a ser detectado, tem seu início durante a etapa de amostragem. Isto proporciona um
maior tempo de reação, melhores condições de mistura e consequentemente um
maior sinal analítico.
O módulo de análises para implementar a amostragem binária é constituído
por um conjunto de válvulas solenoides de três vias, configuradas para efetuar a
introdução da amostra e dos reagentes no percurso analítico, formando, a partir do
ponto de inserção, a sequência binária.
Piston et. al [27] desenvolveram, em 2006, um sistema em fluxo
multiparamétrico, baseado na multicomutação e amostragem binária para a
determinação automatizada de sódio, potássio, cálcio e magnésio em soluções de
hemodiálise. Piston et. al obtiveram um sistema totalmente computadorizado capaz
de determinar os quatro metais sem grandes modificações do sistema. O sistema
envolveu o uso de cinco válvulas solenoide que foram controladas por software,
permitindo o estabelecimento das condições apropriadas para cada analito, tais
como, volume de amostra, diluição, adição de reagentes, etc.
Outra estratégia que vem sendo largamente utilizada em sistemas de análises
em fluxo é a parada de fluxo (stopped-flow). O fluxo é interrompido durante um
tempo determinado, em seguida, o sinal analítico é registrado. Esta técnica é
geralmente empregada em sistemas onde a cinética da reação envolvida é lenta.
Nestes casos, a amostra necessita permanecer por tempos maiores dentro do
percurso analítico, antes de alcançar o detector, sem que ocorra a dispersão da
mesma. Em sistemas com diferentes percursos analíticos pode-se empregar
válvulas solenoides para manter esta amostra em um canal paralelo enquanto ocorre
o desenvolvimento da reação e posteriormente chaveia-se as válvulas para conduzir
novamente a amostra para o percurso analítico em direção ao detector. Em casos de
sistemas de linha única, a alternativa é a parada do fluxo do sistema completo por
um tempo determinado.
A parada do fluxo pode ocasionar a diminuição da taxa de amostragem
(número de análises por hora) e para evitar este tipo de incidência sem perder as
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vantagens advindas desta técnica, estratégias como a utilizada por Lapa [28] podem
ser adotadas. Um sistema em fluxo multicomutado foi utilizado combinando
amostragem binária e dupla parada de fluxo, para a determinação de hipoclorito em
amostras farmacêuticas. Foram utilizadas duas válvulas solenoide (V4 e V5) para
definir dois percursos analíticos diferentes. Primeiramente, a amostragem binária foi
efetuada e em seguida a amostra foi conduzida a uma bobina de reação 1 (L1),
onde a mistura permaneceu parada para o desenvolvimento da reação, enquanto o
sistema utilizava um caminho alternativo (caminho 2) para fazer uma nova
amostragem. Quando a nova zona de amostragem chegou à bobina de reação 2
(L2), as válvulas comutam permitindo a passagem do produto da reação 1 para o
detector onde o sinal analítico foi monitorado e na sequencia iniciou uma nova
amostragem pelo caminho 1. Os resultados mostraram um ótimo desempenho,
obtendo uma taxa de amostragem de 30 determinações por hora.

Figura 1.1 - Diagrama do sistema em fluxo utilizado por Lapa. L1 e L2: bobina de reação 1 e
bobina de reação 2. V4 e V5: válvulas que definem os diferentes percursos analíticos.

1.1.3 MICROSSISTEMAS DE ANÁLISE TOTAL (µTAS)

A partir de 1990, o conceito de microssistemas de análise total (µTAS),
também conhecido como Laboratório em um chip (Lab on a Chip (LOC)) foi proposto
por A. Manz et al. [6]. Desde então, o desenvolvimento de novos dispositivos
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baseados neste conceito vem crescendo rapidamente. Por meio da fabricação de
microcâmaras de reação, de separação e de unidades de detecção no chip, tem-se
obtido um aumento significativo da velocidade da análise. A diminuição no consumo
de amostra e reagente, a redução na produção de resíduos, assim como a
portabilidade desse tipo de dispositivo torna-o imensamente atrativo.
O primeiro dispositivo proposto por Manz foi um microanalisador construído
em um chip de silício que incorporava as etapas de pré-tratamento da amostra,
separação e detecção. O objetivo principal foi melhorar o desempenho analítico e
obter melhores resultados em termos de seletividade e tempo de vida do sensor
[29]. No entanto, observou-se também que o tamanho reduzido apresentava como
vantagem menores consumos de amostra, solução transportadora, reagentes e etc..
Além disso, estes microssistemas de análise total integrados com técnicas de
separação poderiam permitir o monitoramento de diferentes espécies utilizando um
mesmo dispositivo.
Nos últimos anos, diversas técnicas de análises têm sido integradas aos
µTAS e uma grande gama de aplicações vem sendo abordada. Os mais variados
tipos

de

aplicações

foram

investigados

empregando

determinações

quimiluminescentes [30], potenciométricas [31], eletroquímicas [32], fluorescentes
[33], ópticas [34], entre outras.
A tecnologia microfluídica associada com os microssistemas de análise total
vem se desenvolvendo rapidamente e está revolucionando as indústrias química,
farmacêutica, de saúde e de alimentos [35]. Estes dispositivos microfluídicos
oferecem muitas vantagens, incluindo o tempo gasto na fabricação e a energia de
operação, os quais podem ser significativamente reduzidos, o que é particularmente
atraente no mundo atual.
O silício e o vidro têm sido os materiais usados para esta proposta, por serem
quimicamente inertes, versáteis e possuírem processos de fabricação totalmente
consolidados

na

microescala.

Recentemente,

dispositivos

construídos

com

polímeros têm sido estudados, com um grande número de vantagens frente às
tecnologias anteriormente citadas, incluindo a velocidade de produção, a
possibilidade de sobreposição de camadas, além do baixo custo de fabricação [36]
em baixa escala.
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O desenvolvimento da microfluídica aplicada aos μTAS tem sido o principal
foco de pesquisa. Mas em geral, os instrumentos utilizados para realizar as
medições químicas que ocorrem nestes microssistemas são robustos, de grande
porte, e não vem acompanhando o mesmo grau de evolução e/ou miniaturização.
Isto provavelmente está relacionado à dificuldade de integração dos circuitos
eletrônicos utilizando os materiais e as técnicas de microfabricação comumente
empregados.
A tecnologia do silício permite o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de
alta complexidade na escala micrométrica, o que permitiria a miniaturização dos
equipamentos utilizados para medir as respostas dos μTAS. No entanto, a
infra-estrutura necessária para o desenvolvimento destes sistemas eletrônicos é
cara e exige pessoal especializado. Uma tecnologia que atualmente se destaca pela
facilidade e pelos processos de fabricação dos sistemas eletrônicos bem
estabelecidos é a tecnologia de montagem de placas de circuito impresso (PCB).
Esta, associada ao uso de componentes de montagem em superfície (SMD) (veja a
Figura 1.2), permite obter, por meio de uma metodologia de fabricação mais rápida e
fácil, circuitos eletrônicos complexos baseados em componentes discretos, porém
não permite a integração da plataforma microfluídica.

Figura 1.2 Componentes de montagem superficial (SMD) soldados sobre placa PCB.

Nos últimos anos, a tecnologia que tem se destacado na construção de
complexos μTAS por possibilitar a integração, com relativa facilidade e rapidez, entre
fluídica e eletrônica em um mesmo substrato é a tecnologia LTCC. A Figura 1.3
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apresenta a foto de uma parte do circuito eletrônico implementado sobre o substrato
LTCC, vale ressaltar que é o mesmo circuito construído utilizando a tecnologia PCB
apresentado anteriormente na Figura 1.2.

Figura 1.3 Componentes de montagem superficial soldados sobre placa LTCC.

1.1.4 TECNOLOGIA LTCC (LOW TEMPERATURE CO-FIRED CERAMICS)

Na década de 80 [37], a DuPont™ desenvolveu uma nova tecnologia de
substratos cerâmicos de baixo custo denominada tecnologia LTCC, a qual se tornou
também conhecida como cerâmica (fita) verde (Green Tape) pelo fato da cerâmica
ainda se encontrar maleável em estado de pré-sinterização. Inicialmente, foi utilizada
para aplicações no encapsulamento de circuitos eletrônicos híbridos como os
módulos multi-chip (MCM), nos quais diversos chips são encapsulados juntamente
com vias de interconexão e componentes passivos (resistores, capacitores e
indutores) depositados por meio da serigrafia de filmes espessos formando um
dispositivo indissociável.
As fitas de cerâmica verde da tecnologia LTCC são vitro-cerâmicas com
estruturas microgranulares muito uniformes compostas essencialmente de alumina
(Al2O3) e óxido de silício (SiO2). Solventes, plastificantes e aglutinantes compõem a
parte orgânica deste material, os quais conferem à fita LTCC a maleabilidade e
flexibilidade, tornando-a facilmente trabalhável. A temperatura necessária para
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sinterização (enrijecimento) dessas fitas é baixa (850 °C, se comparada às
temperaturas de sinterização dos demais materiais cerâmicos, como a alumina
(1400 °C)) porque depende somente do amolecimento da parte vítrea. Estas fitas
são geradas pelo método "Doctor Blade" [38], obtendo-se espessuras de
50 a 400 μm.
A tecnologia LTCC permite a geração de estruturas mecânicas (orifícios,
vigas, pontes, canais, cavidades) com diversos tamanhos, na faixa de 25 μm a
milímetros de maneira simples, já que as fitas LTCC são facilmente processadas no
estado "verde" (antes da sinterização). A Figura 1.4 apresenta a foto de um
misturador composto de diversos canais que formam um misturador tridimensional,
demonstrando a versatilidade da tecnologia LTCC.

Figura 1.4: Foto da cerâmica LTCC no estado verde onde canais e cavidades foram usinados.
A laminação das diversas camadas sobrepostas dará origem a um misturador tridimensional
utilizado neste trabalho.

Após o processamento individual das fitas, estas são sobrepostas e
laminadas, obtendo-se um bloco único multicamada. Quando este laminado é
sinterizado, gera um bloco rígido com a aplicação desejada (canais, sensores,
válvulas, etc.).
As principais vantagens da tecnologia LTCC são:
•

Simplicidade de usinagem da fita para tamanhos característicos de 100 μm (25
μm em caso de orifícios) até unidades de milímetros;

•

Métodos de produção em larga escala podem ser imediatamente aplicados;

•

Propriedades termo-físicas do LTCC, como a condutividade térmica, podem ser
modificadas;

•

Fitas com propriedades específicas, como maior permeabilidade magnética,
podem ser obtidas;

•

Facilidade da realização de conexões entre camadas (elétricas ou fluídicas);
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•

Possibilidade de implantação de componentes passivos enterrados (tais como
resistores e capacitores construídos com pastas resistivas, por exemplo);

•

Fácil integração com circuitos eletrônicos;

•

Sistemas com aproximadamente 40 camadas;

•

Possibilidade de fabricação de dispositivos auto-encapsulados;

•

Técnicas de fabricação simples, baratas e ecologicamente corretas.

•

Integração de sistemas de detecção (ópticos, potenciométricos, amperométricos,
mecânicos e etc.), entre outras vantagens.
Esta tecnologia tem sido aplicada como material base na construção de

sistemas de gestão de fluidos para determinação de metais pesados [39],
dispositivos

analíticos

miniaturizados

para

determinação

de

cloro

[40],

microaquecedores [41], sensores de fluxo [42], sensores de pressão [43] e etc.
Sendo uma alternativa à construção de microdispositivos em vidro, silício e/ou
polímeros.
Llopis et al. [44] construíram um microanalisador miniaturizado em LTCC para
a determinação de pesticidas que integra um estágio de pré-tratamento, baseado em
dois misturadores, com sistema de detecção amperométrico para determinar o
produto de reações enzimáticas. O sistema de detecção foi monoliticamente
integrado na plataforma fluídica e consistia de em eletrodo de referência serigrafado
e duas folhas de platina atuando como eletrodo auxiliar e eletrodo de trabalho, os
quais foram enterrados dentro da estrutura cerâmica. Este dispositivo foi
caracterizado e avaliado com sucesso para a determinação de carbofurano em
níveis de nanomolar.
Um novo tipo de misturador foi implementado por Ibañez-Garcia [45] que
construiu e avaliou um sistema óptico, que integrou uma nova configuração de célula
de fluxo para medidas de quimiluminescência usando um diodo simples. Este
consistiu de um micromisturador baseado em uma estrutura em vórtice, que foi
facilmente construído graças às facilidades da tecnologia LTCC. Este misturador não
somente promoveu a quimiluminescência com eficiência devido à alta turbulência
gerada, mas também permitiu a realização da detecção na mesma área, evitando
perdas na intensidade do sinal. Cobalto foi determinado em amostras de água com
faixa linear entre 2 e 20 µM com limite de detecção de 1,1 µM.
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A associação entre a tecnologia LTCC e fibras ópticas foi empregada por
Golonka et al. [46]. Neste caso, um dispositivo microfluídico simples e barato
construído com a tecnologia LTCC permitiu a integração de fibras ópticas e um
sistema de controle de temperatura. Este foi aplicado na determinação de creatinina
utilizando medidas de transmitância.
Yamamoto [47] desenvolveu um gerador de microplasma inédito utilizando a
tecnologia LTCC. O dispositivo foi constituído por dois eletrodos paralelos de pratapaládio perfurados por centenas de microfuros, formando microcanais. O
microplasma foi gerado na região entre os eletrodos e conduzido para fora do
gerador através dos microcanais, constituindo um plasma remoto capaz de interagir
com a superfície do material a ser processado. A aplicabilidade do gerador de
microplasma foi testada com foco no tratamento de superfície de polietileno e os
resultados mostraram alta capacidade de redução do ângulo de contato e aumento
da

molhabilidade

superficial,

demonstrando,

consequentemente,

substancial

modificação da energia de superfície do material, através do processo de
microplasma.
Além disso, a tecnologia LTCC tem sido aplicada na fabricação de
componentes discretos como válvulas e bombas. Gongora et al. [48] construíram
uma válvula híbrida normalmente fechada com princípio de funcionamento
eletromagnético através da combinação da cerâmica LTCC com um diafragma
construído por corrosão anisotrópica de silício.
Uma válvula piezoelétrica normalmente aberta foi construída por Sobocinski
et al. [49] utilizando a tecnologia LTCC. Esta foi produzida utilizando os processos
de fabricação padrão onde canais para gases foram construídos e um diafragma
piezoelétrico foi colado sobre a superfície do módulo cerâmico.
Atzlesberger [50] propôs uma bomba microfluídica baseada na tecnologia
LTCC. A microbomba foi construída por conectores e pistões formados por
ferrofluidos, os quais foram ativados por imãs externos. O ferrofluido usado nesta
aplicação era composto de uma suspensão coloidal de partículas ferromagnéticas
em um fluido carregador, o qual era imiscível em água.
Em suma, a tecnologia LTCC tem-se mostrado versátil na implementação de
diversos dispositivos fluídicos. Atualmente, há uma intensa pesquisa na busca de
soluções empregando a tecnologia LTCC que permitam a fabricação de válvulas e
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microbombas com desempenho similar àquelas já construídas em silício [51], [52],
[53], [54].
Além dessa nova área de aplicação, deve-se ressaltar que a cerâmica LTCC
foi inicialmente desenvolvida para aplicação na indústria eletrônica e por esse motivo
é indicada como substrato para a fabricação de circuitos eletrônicos complexos pelo
método de filmes espessos depositados por serigrafia, utilizando componentes de
montagem superficial (SMD). Isto permite que toda a eletrônica necessária ao
funcionamento dos sensores integrados nos dispositivos fluídicos, construídos com
as cerâmicas verdes, esteja embarcada sobre o mesmo substrato aproximando-se
de um Microssistema de Análise Total.
Martinez-Cisneros et al. [55] construíram um microanalisador que combinou
fluídica e eletrônica em um único substrato utilizando a mesma metodologia de
fabricação. Este microanalisador químico integrou toda a microfluídica, o sistema de
detecção, a aquisição de dados e o processamento digital do sinal eletrônico em um
mesmo substrato cerâmico de forma indissociável. Para demonstrar a versatilidade
da tecnologia LTCC este microanalisador foi avaliado na determinação de cloro e os
resultados obtidos se mostraram similares aos obtidos com um equipamento
comercial.
Assim, a tecnologia LTCC tem sido aplicada no desenvolvimento de diversos
dispositivos, englobando as mais distintas aplicações, o que reflete diretamente a
grande versatilidade desta tecnologia. A mesma foi utilizada neste trabalho de
doutorado e permitiu a construção de diversos microlaboratórios para determinação
de parâmetros de qualidade de água.

1.1.5 PARÂMETROS QUÍMICOS DETERMINADOS

Durante esse trabalho de doutorado as principais espécies ambientais e de
potabilidade de águas monitoradas com os microlaboratórios construídos foram o
fósforo reativo, o cloro, o ferro. Alguns corantes também foram utilizados para
determinar a aplicabilidade dos microlaboratórios na determinação de compostos
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com comprimentos de absorção dentro do espectro visível. Apresenta-se a seguir
alguns métodos tradicionais de determinação desses contaminantes.

1.1.5.1 Determinação de fósforo reativo

O fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas diferentes. O fósforo
orgânico hidrolisável que é o fósforo ligado a matéria orgânica. O fósforo reativo, por
outro lado, são representados por PO43-, HPO42- e H2PO4- dependendo do pH, que
se combinam com cátions formando sais inorgânicos nas águas. Os polifosfatos ou
fosfatos condensados são polímeros de fósforo reativo. No entanto, esta terceira
forma não é muito importante nos estudos de controle de qualidade das águas,
porque os polifosfatos sofrem hidrólise, convertendo-se rapidamente em fósforo
reativo nas águas naturais [56], [57], [58].
O fósforo reativo é de extrema importância para a vida, mas quando
presentes no ambiente aquático em quantidades acima de 25 µg L-1 (advindas de
fontes de contaminação pontuais ou difusas), pode causar a proliferação excessiva
das algas e com isto gerar o fenômeno da eutrofização das águas [59]. Este
fenômeno se desenvolve nos lagos devido aos nutrientes dissolvidos; o íon fosfato
funciona normalmente como nutriente limitante (ou controlador) do crescimento de
algas. Isto indica que se o suprimento do íon for maior que a concentração limite de
25 µg L-1 ocorrerá o crescimento excessivo das algas. Quando a vasta massa de
algas finalmente morre e começa a se decompor, dá-se a depleção do oxigênio
dissolvido na água, sendo a vida aquática afetada negativamente devido à falta de
oxigênio.
Neste caso, o fósforo reativo mesmo em pequenas concentrações em águas
naturais tem um efeito devastador na ecologia aquática, tornando o desenvolvimento
de métodos analíticos para a detecção de fósforo reativo muito importante no
monitoramento da poluição ambiental [60]. As concentrações de fósforo reativo
normalmente encontradas em águas podem variar de valores menores que 0,01 mg
P L-1 em águas extremamente limpas a valores na faixa de 6 a 10 mg P L-1 em
esgotos sanitários [61].
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Muitos métodos de análise por injeção em fluxo (FIA) são discutidos na
literatura para determinação de fósforo reativo usando técnicas com eletrodos de
íons seletivos (ISE), ICP-AES e espectrofotometria UV/Vis/IR.
Os ISEs tem sido utilizados em detectores potenciométricos na detecção
direta e indireta de fósforo reativo. Para análises dicurvas, o eletrodo responde
seletivamente aos íons em particular. Artigos de detecção potenciométrica direta de
fósforo reativo em FIA tem sido publicados [62], [63], embora a interferência advinda
dos ânions cloreto, brometo, iodeto e sulfeto seja significativa [64]. Em contraste,
métodos indiretos utilizando ISE podem ser implementados empregando íons
específicos cuja concentração declina devido à reação ocorrida após a injeção de
fósforo reativo. Existem muitos artigos sobre a detecção indireta de fósforo reativo
usando vários ISEs comerciais [60].
Outro tipo de detecção que pode ser empregada na determinação de fósforo
reativo é a espectrofotometria de UV/Vis/IR. A espectrofotometria na região do UVVis/IR é uma técnica analítica extensamente empregada para a determinação de
espécies orgânicas

e inorgânicas. A precisão e a exatidão com custo

significativamente mais baixo do que as outras técnicas (cromatografia, ICP-AES,
etc.) são algumas das razões que contribuem para o uso difundido da
espectrofotometria UV/Vis/IR em muitos campos, principalmente em análise rotineira
[65].
A

reação

química

básica

dos

métodos

espectrofotométricos

para

determinação de fósforo reativo em amostras de águas ocorre entre o fósforo reativo
e molibdato em meio ácido para formar um heteropoliácido. Para a determinação de
fósforo reativo existem três métodos principais os quais são selecionados
dependendo da faixa de concentração que será analisada. O método colorimétrico
do ácido vanadomolibdofosfórico é o mais utilizado em análises rotineiras na faixa de
1 a 20 mg P L-1. O método do cloreto de estanho e o método ácido ascórbico são
mais utilizados na faixa de 0,01 a 6 mg P L-1(APHA, 2005).
O método do ácido vanadomolibdofosfórico fundamenta-se na reação que
ocorre entre os íons ortofosfato e o molibdato de amônio em meio ácido, formando o
ácido molibdofosfórico. Este ácido na presença de vanádio forma o heteropoliácido
vanadomolibdofosfórico de cor amarela. Este complexo absorve radiação visível em
420 nm, comprimento de onda correspondente à cor violeta. A intensidade de
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radiação absorvida pelo heteropoliácido complexo é proporcional à concentração de
fósforo reativo presente na amostra. Geralmente a cinética da reação é lenta e,
consequentemente, requer um longo tempo de detenção da amostra no reator para
o desenvolvimento da reação química.
Outro método analítico comumente utilizado para a determinação de fósforo
reativo envolve novamente a reação do íon fosfato com molibdato de amônio em
meio ácido produzindo o complexo fosfomolibdato de amônio de cor amarela. Na
presença de um agente redutor, ocorre a redução de Mo(VI) para Mo(V), produzindo
o composto azul de molibdênio, composto que apresenta coloração intensa, fator
que melhora a sensibilidade do método.
Os comprimentos de onda de absorção máxima do complexo azul de
molibdênio variam de 650 - 880 nm, em função do reagente redutor utilizado. Alguns
agentes redutores para azul de molibdênio têm sido citados na literatura; os mais
utilizados tem sido ácido ascórbico e cloreto de estanho (II) (cloreto estanoso). Estes
agentes redutores são utilizados de acordo com a aplicação, sendo que uma grande
preferência no uso do cloreto de estanho (II) é observada em relação a análises em
solução (batch) [66] e a utilização de ácido ascórbico para aplicações em análises
em fluxo. Quando o ácido ascórbico é utilizado como agente redutor, a formação da
coloração azul pode ser estimulada pela adição do catalisador tartarato antimônil de
potássio.
Um esquema da reação para formação do azul de molibdênio utilizando ácido
ascórbico como agente redutor [67] é apresentada abaixo:

Heptamolib dato

+

fosfatos

⎯rápida
⎯⎯→

heteropoli

complexo

amarelo
Equação 1-1

heteropoli complexo amarelo + acido ascórbico ⎯lenta
⎯
⎯→ azul de molibdênio
Equação 1-2

Segundo Grudpan [68], a ordem de mistura dos reagentes é muito importante.
Se inicialmente, a solução de molibdato de amônio for misturada com ácido
ascórbico (reação rápida) formará molibdato na forma reduzida, injetando-se
rapidamente a amostra de fósforo reativo ocorrerá à formação rápida do azul de
molibdênio (na ordem de segundos). Um inconveniente desta ordem de mistura dos
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reagentes está associado ao fato que se a amostra de fósforo reativo não for
injetada instantaneamente após a mistura entre molibdato e ácido ascórbico nenhum
complexo será formado. Por outro lado, se o fósforo reativo for injetado no fluxo da
solução de molibdato irão formar um produto de coloração amarela (fosfomolidato), o
qual não é muito reativo, pois possui uma baixa taxa de redução do azul de
molibdênio (na ordem de minutos).
Os dois métodos acima citados são susceptíveis a interferentes: o método
azul de molibdênio sofre sérias interferências do silicato e o vanadomolibdato de
sufactantes não-ionicos. O método azul de molibdênio é o mais utilizado, pois as
interferências produzidas pelo silicato podem ser facilmente eliminadas pela adição
do ácido tartárico na solução de molibdato.

1.1.5.2 Determinação de Cloro

Os processos de desinfecção das águas têm como objetivo a remoção de
organismos patogênicos, causadores de doenças, ou de outros organismos
indesejáveis. O cloro é um forte agente oxidante convencionalmente utilizado para a
contínua desinfecção de água potável, águas de piscinas e efluentes de estação de
tratamento de esgoto. Enquanto as propriedades desinfetantes do cloro são muito
úteis, o cloro também possui alguns efeitos colaterais que podem ser prejudiciais
aos seres humanos, provocando danos à saúde. O cloro é altamente tóxico em altas
concentrações, pois pode induzir problemas de saúde como desconforto estomacal
e irritação nos olhos e, por meio dos subprodutos da reação com a matéria orgânica
como os trihalometanos, pode causar câncer [69].
O artigo 13 da Portaria 518/2004 [1] do Ministério da Saúde estabelece que
após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5
mg L-1 e máximo de 2 mg L-1 na saída da estação de tratamento de água e um teor
de 0,2 mg L-1 na rede ou seja na recepção pelo consumidor.
A capacidade do cloro para desinfetar depende de sua concentração. Se for
muito pequena (< que 0,5 mg L-1), o efeito desinfetante é ineficaz, no entanto, se a
concentração de cloro for alta ( > que 2,0 mg L-1) gera desperdícios e pode gerar
produtos perigosos [70]. Quando adicionado à água, o cloro é hidrolisado para
formar ácido hipocloroso (HClO) e íon hipoclorito.
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Equação 1-3
Equação 1-4

Uma parcela do cloro reage com a matéria orgânica presente na água e deixa
de estar disponível para desinfecção. O HClO restante é o principal agente
desinfetante. A solução de HClO se dissocia na água para formar íons hipoclorito
(ClO-).

Nestas circunstâncias, o cloro livre é composto da soma do gás cloro

dissolvido (Cl2), ácido hipocloroso (HClO) e íon hipoclorito (ClO−). O cloro livre é de
especial importância para definir os níveis da qualidade de desinfecção das águas
de piscina, residuárias e potáveis. Como o cloro livre é muito instável na água, a sua
determinação deve ser feita instantaneamente no próprio local.
Devido à instabilidade do cloro livre surgiu à necessidade de monitoramento
in-situ e on-line para determinações confiáveis das concentrações de cloro.
Diferentes métodos laboratoriais de análise para a determinação de cloro livre, total
e combinado na água têm sido utilizados e estão baseados nas técnicas ópticas
[71], [72] ou eletroquímicas [73], [74], [75]. Um dos procedimentos indicados pela
APHA [76] para a determinação de cloro livre e combinado é baseado na titulação
com sulfato ferroso amoniacal, sendo utilizado como indicador N, N-dietil-pfenilenodiamina

(DPD).

Na

ausência

do

íon

iodeto,

cloro

livre

reage

instantaneamente com DPD, formando um produto de coloração rósea cuja
absorbância é medida em 520 nm. O cloro total também pode ser determinado por
meio do método DPD pela adição de quantidades catalíticas de iodeto de potássio
[77]. A concentração de cloro combinado é então calculada como a diferença entre
as concentrações de cloro total e livre. Lembrando que o procedimento com DPD
apresenta algumas limitações, relacionadas a linearidade de calibração, estabilidade
do reagente e produto da reação.
Nos últimos anos a determinação amperométrica de cloro livre tem se tornado
muito atrativa porque requer menos reagentes do que o método convencional DPD
[78] e possui alta sensibilidade permitindo a sua implementação em sistemas de
análise em fluxo. A detecção eletroquímica oferece algumas vantagens em sistemas
de análise microfluídicos, incluindo instrumentação simples com alta sensibilidade,
fácil implementação, baixo custo e baixo consumo, além de permitir a aquisição de
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dados rápida e reprodutível permitindo a sua miniaturização [79]. Em contraste,
sensores amperométricos on-line são projetados para controle de processo e,
portanto, estes fornecem precisão adequada somente quando calibrados e sob
condições controladas (temperatura e pH).
A determinação de cloro livre utilizando técnicas amperométricas está
baseada na redução do ácido hipocloroso e do íon hipoclorito sobre o eletrodo de
trabalho (Pt ou Au) submetido a um potencial constante. Esta técnica pode ser
implementada em sistemas em fluxo, como foi realizado por Olive-Monllau et al. [75].
Neste caso, utilizando uma célula de fluxo construída em metacrilato, um eletrodo de
trabalho de platina (potencial constante de +350 mV e um eletrodo de referência
Ag/AgCl

externo

posicionado

na

célula

eletroquímica

determinou-se

amperometricamente a concentração de cloro livre sem observar qualquer tipo de
interferência. Este sistema apresentou resposta linear para as concentrações de
cloro na faixa de 0,2 a 2 mg L−1, com limite de detecção estimado em 0,02 mg L−1.

1.1.5.3 Determinação de Ferro

O ferro é um mineral que possui funções importantes para o organismo. É
essencial na formação da hemoglobina, no transporte de oxigênio para as células e
também desempenha papel importante no sistema imunológico.
Tanto o excesso como a deficiência de ferro podem causar problemas no
organismo humano. O envenenamento por ferro é chamado de hemocromatose,
enquanto que a sua deficiência é conhecida popularmente como anemia.
A necessidade cada vez maior de determinar concentrações mais baixas de
ferro, fez com que as técnicas volumétricas e gravimétricas, largamente utilizadas,
fossem aos poucos sendo substituídas por técnicas instrumentais mais sensíveis
[80]. Na literatura, encontram-se várias citações sobre o uso de técnicas
eletroanalíticas para sua determinação, na maioria das vezes, na forma de FeIII+ [81],
[82]. Dentre as técnicas normalmente usadas para ferro merecem destaque as
determinações colorimétricas [83] e a absorção atômica [84], [85], além dos
métodos em fluxo auxiliados por detecções ópticas [86]. A absorção atômica para
ferro é uma técnica de grande sensibilidade, detectando níveis de concentração da
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10-6 a 10-7 mol L-1; porém sua exatidão pode ser comprometida por

ordem de

efeitos de matriz e interações com outros íons metálicos.
As

técnicas

amperométricas

podem

ser

igualmente

utilizadas
II+

na
IV-

determinação de ferro. Estas se baseiam na oxidação eletroquímica de Fe (CN)6
III+

III-

a Fe (CN)6

sobre um eletrodo de ouro ou platina mantido em potencial constante.

Quando o eletrodo está na presença do íon ferro ocorre o aumento do valor de
corrente diretamente proporcional à concentração de espécies presentes na
solução.
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2

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é projetar, desenvolver e avaliar instrumentos que
se assemelham aos Microssistemas de Análise Total capazes de integrar e
automatizar todos os procedimentos analíticos necessários a uma determinada
análise, como detecção, controle e aquisição de dados integrados em um mesmo
chip. Desenvolvendo MicroLaboratórios Autônomos (MLA) portáteis e de baixo custo
que permitam realizar análises químicas com rapidez, pequena quantidade de
amostra e baixa produção de resíduos com reprodutibilidade. Para tanto, a
tecnologia de integração LTCC foi utilizada para promover a junção das plataformas
microfluídica e eletrônica em um mesmo substrato, permitindo a implementação de
MicroLaboratórios Autônomos baseados nas detecções eletroquímica e óptica
aplicáveis ao monitoramento de parâmetros de qualidade da água.
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3 METODOLOGIA
Nas últimas décadas, a tecnologia LTCC se tornou bem estabelecida sendo aplicada
em diversas áreas do conhecimento devido à grande versatilidade que apresenta
[87]. O contínuo crescimento desta tecnologia está associado aos diversos
benefícios apresentados incluindo o fato de combinar as vantagens da tecnologia de
filmes espessos e da tecnologia HTCC (High Temperature Co-fired Ceramics).
Os processos tecnológicos que envolvem a produção de dispositivos
baseados nesta tecnologia consistem do corte das fitas cerâmicas (cerâmica verde),
serigrafia, laminação e sinterização, como pode ser visualizado na Error! Reference
source not found..

Figura 3.1 – A figura apresenta as diferentes camadas necessárias para a construção de um
dispositivo básico. A fita 1 apresenta as entradas e saídas, a fita 2 apresenta canais fluídicos
com misturador bidimensionais e a fita 3 é a base do dispositivo.

Considerando que todos estes passos são de fundamental importância para
alcançar uma estrutura final de qualidade, na sequência deste capítulo cada um
destes processos tecnológicos será detalhado.
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3.1 PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS DE VÁRIAS CAMADAS EM
LTCC

A

tecnologia

LTCC

permite

a

construção

de

complexos

circuitos

tridimensionais, quer sejam fluídicos ou elétricos. O primeiro passo executado para
obtenção destas estruturas é o desenvolvimento do projeto das linhas de corte que
estariam presentes em cada uma das diversas fitas (ou camadas) cerâmicas.
Como

os

circuitos

e

microlaboratórios

construídos

em

geral

são

tridimensionais, durante o projeto é necessário considerar e prever as formas
geométricas necessárias a cada uma das fitas cerâmicas, de maneira que, a
sobreposição das diversas fitas seguindo a ordem adequada permita obter o
dispositivo desejado. Neste trabalho, todos os projetos foram desenvolvidos
utilizando o software gráfico Auto CAD 2004 da Autodesk.
Inicialmente, independente do dispositivo a ser construído, quatro furos
(diâmetro 2 mm) de alinhamento compatíveis com o suporte metálico de laminação
são posicionados dentro da área de trabalho (76,2 mm x 76,2 mm) das fitas
cerâmicas. Estes furos são necessários para garantir o alinhamento das diversas
fitas cerâmicas. Se o dispositivo for composto de canais, misturadores ou câmaras
de reação, um número mínimo de três camadas é necessário: a primeira onde se
define as entradas e saídas dos líquidos, a segunda onde está o canal, misturador
ou câmara de reação e a terceira é a base para selar o dispositivo (Figura 3.2). Se o
usuário tiver habilidade para trabalhar com este conceito de sobreposição de
camadas, as mais diversas estruturas podem ser confeccionadas utilizando esta
tecnologia.
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Figura 3.2 – A figura apresenta as diferentes camadas necessárias para a construção de um
dispositivo básico. A fita 1 apresenta as entradas e saídas, a fita 2 apresenta canais fluídicos
com misturador bidimensionais e a fita 3 é a base do dispositivo.

Figura 3.3 – Projeto desenvolvido em Auto CAD 2004. Neste projeto foi definida a área de
trabalho de 76,2 mm x 76,2 mm, os quatro furos de alinhamento e as linhas que definem o
corte de uma das fitas cerâmicas.
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A Figura 3.3, apresentada anteriormente, apresenta o layout de uma das
camadas necessárias para a construção do microlaboratório com misturador
tridimensional que será posteriormente apresentado no capítulo 5.
Após a preparação do desenho dos cortes que serão realizados em cada fita
cerâmica, arquivos individuais são gerados no formato DWG e exportados com a
extensão DXF para o programa CircuitCAM da LPKF Laser & Electronics AG
fabricante do equipamento de microusinagem utilizado neste trabalho. No programa
CircuitCAM (Figura 3.4) o usuário define como a máquina de microusinagem
interpreta cada linha ou forma geométrica do desenho. Define-se o diâmetro de cada
ferramenta que será utilizada, assim como, a utilização de brocas ou fresas. Este
programa é utilizado como intermediário entre o AutoCAD e o Board Master da
LPKF Laser & Electronics AG (programa de controle utilizado pelas máquinas CNC
(Computer Numerical Control) e Laser).

Figura 3.4 – Tela principal do programa CircuitCAM. O arquivo DXF é importado e definem-se
as ferramentas utilizadas para o corte de cada forma geométrica.
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3.2 CORTE DAS FITAS CERÂMICAS DE LTCC

O programa Board Master 4.0 foi o responsável pelo controle direto das
máquinas CNC ProtoMat modelo C100/HF e da Laser ProtoLaser 200 da LPKF
Laser & Electronics AG, apresentadas na Figura 3.5 e utilizadas neste trabalho, a
primeira no PSI/EPUSP e a segunda no GSB/UAB. Estas duas máquinas foram
inicialmente desenvolvidas para aplicação na confecção de protótipos de circuitos
impressos, mas também apresentaram alto desempenho quando aplicadas ao corte
das fitas cerâmicas LTCC.

Figura 3.5 – Foto das duas máquinas de corte utilizadas neste trabalho. A) máquina CNC
ProtoMat C100/HF e B) máquina laser ProtoLaser 200.

Para os cortes realizados com a máquina CNC, diferentes ferramentas foram
utilizadas, de acordo com as especificações prévias no programa CircuitCAM (Figura
3.6). Diversos diâmetros de brocas e fresas (de 0,4 a 2,5 mm) foram utilizados
devido ao grande número e diversidade de microlaboratórios fabricados neste
trabalho e a troca de ferramentas foi efetuada de forma manual. Para os dispositivos
construídos com a máquina de corte ProtoLaser, o corte das diversas fitas cerâmicas
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ocorreu de forma rápida e precisa, sem a necessidade de intervenções do usuário,
durante o procedimento de corte.

Figura 3.6 – Tela principal do programa Board Master. Através deste programa tem-se o total
controle das máquinas CNC e LASER, defini-se a ferramenta a ser utilizada, a rotação da
ferramenta, a velocidade de corte e a sequência dos cortes.
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A Figura 3.7 apresenta as diversas camadas necessárias para a construção
de um microlaboratório fotométrico. Nesta figura pode-se observar as camadas
responsáveis

pela

definição

das

flanges

e

vias

do

circuito

eletrônico,

posicionamento das flanges, entradas, misturadores, célula de fluxo, etc.

Figura 3.7 – Corte das diversas fitas cerâmicas necessárias para a construção do
microlaboratório descrito no capítulo 5. Os cortes foram efetuados com a máquina CNC. Em C)
apresenta-se a laminação (sobreposição) das três fitas cerâmicas que compõe o misturador
tridimensional.
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3.3 SERIGRAFIA

O processo de serigrafia foi executado individualmente sobre cada camada e
efetuado antes do processo de laminação e sinterização. Este foi realizado com a
utilização de duas máquinas serigráficas diferentes (MODELO 465 da Affiliated
Manufacturers e DEKO 248) e em alguns casos manualmente.

Figura 3.8 – Fotos dos equipamentos utilizados durante a serigrafia de filmes espessos sobre
as fitas LTCC. A) máquina serigráfica e tela serigráfica e B) estufa para secagem da pasta e
remoção de solventes.

A Figura 3.8 apresenta a foto dos equipamentos utilizados durante o processo
de serigrafia. Utilizando a tecnologia de filmes espessos foi possível depositar sobre
a superfície da cerâmica LTCC os mais diversos tipos de materiais. A Tabela 3.1 lista
as principais pastas utilizadas durante a execução deste trabalho.
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Tabela 3.1 – Pastas utilizadas neste trabalho e a sua aplicação. Todas as pastas foram obtidas
da DuPont™.

REFERÊNCIA
6141 (Ag)

APLICAÇÃO
Pasta com alta quantidade de sólidos (Ag)
específica para preenchimento de vias

6142 (Ag)

Pasta para ser utilizada sobre a superfície
da cerâmica LTCC em camadas internas

6146 (Ag/Pd)

Pasta para ser utilizada sobre a superfície
da cerâmica LTCC em camadas externas,
com alta aderência a solda possibilitando
a soldagem de fios e componentes
eletrônicos

5742 (Au)

Pasta de ouro para utilização em camadas
externas, ótima aderência a fios de ouro
própria para utilização em “wire bonding”

Durante o processo de deposição de filmes espessos, se fez necessária a
utilização de uma tela que foi posicionada na máquina serigráfica. Esta tela consistiu
de uma moldura de madeira, alumínio ou aço inoxidável, sobre a qual uma malha foi
tensionada e colada. Esta malha pode ser de distintos materiais, os utilizados neste
trabalho foram aço inoxidável e poliéster.
A densidade do entrelaçamento (abertura) desta malha (mesh) define a
precisão e o limite das linhas que serão impressas sobre a cerâmica LTCC. Quanto
maior o entrelaçamento, maior será o número de fios dentro da área de uma
polegada quadrada e os furos que permitem a passagem da pasta serão menores,
fator que melhora a definição dos padrões serigrafados. O entrelaçamento (mesh)
400, por exemplo, indica a presença de 400 fios passando pela área de uma
polegada quadrada, o que permite construir linhas de 100 a 150 µm de largura. As
malhas com baixo entrelaçamento (variando por exemplo de 80 a 120) são as mais
utilizadas em casos onde alta precisão não é necessária como por exemplo na
deposição de pastas de solda.
Esta malha passa pelo processo de fotogravação onde uma fina camada de
emulsão fotossensível é depositada sobre a mesma. Após sua exposição à luz ultravioleta define-se na malha os padrões geométricos desejados. Estes padrões foram
previamente projetados utilizando o programa AutoCAD. Com a utilização deste
32
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programa foi possível gerar os projetos de eletrodos, circuitos elétricos, entre outros.
Posteriormente, os projetos foram transformados em fotolito e enviados a uma
empresa responsável pela realização do processo de fotogravação anteriormente
descrito.
As pastas desejadas foram posicionadas sobre a malha e então ocorreu a
deposição da pasta sobre a cerâmica LTCC pelo espalhamento da pasta através da
pressão exercida pelo rodo (squeegee) da máquina serigráfica. Após este passo, as
fitas cerâmicas foram conduzidas a uma estufa (Lactea Aparelhos Científicos e
Eletrônicos) a temperatura de 100 °C por 5 minutos para a secagem inicial da pasta.
A espessura típica obtida nesta etapa foi de 10 µm. Em casos onde camadas mais
espessas foram necessárias, novas deposições foram realizadas após a secagem a
100 °C até alcançar a espessura de interesse.
A Figura 3.9 apresenta um circuito eletrônico que foi implementado sobre a
superfície da cerâmica LTCC, utilizando o processo de serigrafia. Neste caso a
pasta 6146 foi utilizada devido a suas características que permite a soldagem de
componentes eletrônicos sobre a superfície da cerâmica LTCC após a sua
sinterização.

Figura 3.9 – Circuito eletrônico definido pela deposição por serigrafia da pasta 6146
(Ag/Pd soldável) sobre a superfície da fita LTCC.
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Deve-se destacar que a utilização de pastas de filmes espessos que não são
compatíveis com a cerâmica LTCC pode gerar deformações nas estruturas
cerâmicas, assim como nos padrões serigrafados devido aos diferentes coeficientes
de expansão térmica.
A Figura 3.10 mostra um caso onde a pasta DuPont™ 6142D interna foi
utilizada sobre a superfície da fita LTCC. Nota-se que a pasta não manteve o padrão
desejado e se descolou da superfície da cerâmica em algumas áreas, devido a sua
utilização incorreta.

Figura 3.10 – Exemplo das deformações causadas no filme depositado e na fita cerâmica
devido a utilização incorreta das pastas de filme espesso. Neste caso a pasta 6142D interna foi
utilizada sobre a superfície da fita cerâmica.

3.4 LAMINAÇÃO

A laminação das fitas LTCC é um dos mais importantes passos tecnológicos
durante a produção das mais diversas aplicações, tais como: sensores, canais,
sistemas microfluídicos, câmaras e reatores. O objetivo principal da laminação é
promover a pré-união das fitas de LTCC até o momento da sinterização onde se
tornarão um único substrato cerâmico indissociável. Esta pode ser realizada por dois
métodos diferentes que estão detalhados a seguir.
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3.4.1 LAMINAÇÃO POR TERMO-COMPRESSÃO

A laminação por termo-compressão é o método mais comumente utilizado
para unir as diversas fitas de cerâmica verde. Em geral esta é feita de modo uniaxial,
onde a força é aplicada somente em um sentido.

Esta laminação ocorre em

temperaturas acima de 80 ºC, a alta pressão 3000 psi, durante tempos que podem
variar de 1 – 15 min dependendo da estrutura que está sendo laminada.
Durante este processo, as fitas LTCC se tornam mais maleáveis devido à
temperatura a qual estão submetidas e como conseqüência da pressão aplicada,
ocorre a interpenetração das partículas do pó cerâmico das fitas sobrepostas. Um
desenho representativo deste processo pode ser visualizado na Figura 3.11.
Após o passo de sinterização, as diversas camadas laminadas se tornam um
único substrato rígido, sendo quase impossível fazer distinções entre as diversas
camadas utilizadas.

Figura 3.11 – Representação de duas fitas cerâmicas sobrepostas em dois casos diferentes.
No primeiro caso as fitas estão apenas sobrepostas e no segundo caso após a laminação onde
os diversos grãos de cerâmica já estão rearranjados e unidos [88].

Diversas vantagens são atribuídas a este método, tais como: a possibilidade
de unir um grande número de fitas e a forte união atribuída a elas. Uma
desvantagem comprovada deste método é a deformação das estruturas provocada
pelo fluxo de massa ocasionado pelas altas pressões e temperaturas. Este problema
pode ser resolvido com a utilização de materiais sacrificiais, que posteriormente
desaparecem durante a sinterização, os quais podem ser posicionados dentro de
canais e cavidades evitando deformações durante o processo de laminação.
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Outro tipo de laminação por termo-compressão é a utilização da laminação
isostática. Neste caso, as fitas de LTCC são empilhadas, embaladas a vácuo e
prensadas em um sistema de água quente (temperatura e tempo são as mesmas
utilizadas na laminação uniaxial). Este tipo de laminação diminui as deformações
das estruturas tridimensionais e promove uma melhor laminação das bordas visto
que a força é exercida em todos os sentidos e permite a laminação de qualquer tipo
de estrutura como tubos aquecedores feitos de LTCC (Figura 3.12).

Figura 3.12 – Exemplo de aplicação da laminação isostática. Tubo cerâmico construído com a
fita LTCC através da laminação isostática [89].

Neste trabalho duas máquinas de laminação por termo-compressão uniaxial
foram utilizadas. Uma prensa hidráulica (Talleres Francisco Camps S.A., Granollers,
Espanha) com dois pratos com aquecedores de 250 mm x 150 mm, que incorporam
termopares para controlar a temperatura e uma prensa hidráulica (Lactea Aparelhos
Científicos e Eletrônicos) com dois pratos com aquecedores de 200 mm x 200 mm
com termopares (Figura 3.13, a seguir).
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Figura 3.13 – Diversos componentes necessários durante o procedimento de laminação. A)
Fitas cerâmicas posicionadas sobre o suporte de alinhamento, B) Suporte metálico de
alinhamento sob pressão na máquina laminadora e C) máquina laminadora (LACTEA).

Após serem cortadas, as diversas fitas de LTCC foram empilhadas e
alinhadas sobre um suporte metálico de aço inoxidável. Entre as fitas cerâmicas e o
suporte de laminação foi posicionado um plástico (Mylar®) para evitar que as fitas
aderissem ao suporte. Este suporte tem quatro pinos de alinhamento localizados nas
extremidades, os quais coincidem com os quatro furos de alinhamento incorporados
no projeto e corte das diversas fitas cerâmicas. A Figura 3.12A mostra um conjunto
de fitas cerâmicas já posicionadas sobre o suporte de alinhamento.
Este suporte foi posicionado na laminadora onde os diversos dispositivos
foram submetidos a pressões que variaram de 50 a 170 Kgf cm-2, durante tempos
que variaram de 2 a 15 min. A temperatura utilizada foi de 80 °C.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

37

3.4.2 LAMINAÇÃO A FRIO COM BAIXA PRESSÃO (CLPL- COLD LOW
PRESSURE LAMINATION)

Alguns métodos alternativos à laminação por termo-compressão foram
desenvolvidos por diferentes pesquisadores com objetivo de promover a laminação
de estruturas complexas sem a deformação das mesmas. Roosen [88] criou um
método denominado laminação a frio com baixa pressão (CLPL- cold low pressure
lamination). Este método está baseado na união temporária das fitas com a
utilização de uma fita adesiva dupla face. Durante o processo de sinterização, a fita
adesiva se funde tornando-se líquida e favorecendo a formação de forças de
capilaridade, as quais promovem a união das fitas durante o processo de
sinterização. Este método apresenta como vantagem a laminação à temperatura
ambiente, favorecendo a laminação de cavidades e canais sem deformá-los.
Seguindo o mesmo raciocínio, outro método foi apresentado por Da Rocha
[90]. Neste método, as fitas foram unidas por um fluido orgânico. Nos estudos
iniciais, mel natural foi o fluido orgânico utilizado para promover a união entre as
diversas fitas LTCC. Posteriormente, foram provados os diversos componentes do
mel natural buscando por um produto com composição controlada que apresentasse
o mesmo efeito. Soluções saturadas de glicose, frutose, sacarose e maltose foram
utilizadas na laminação das fitas cerâmicas e todas apresentaram um bom
resultado. Nenhuma interface foi observada para cada um dos casos. Assim,
comprovou-se que qualquer solução açucarada com temperatura de decomposição
entre 100 °C e 150 °C [91] pode ser utilizada para manter as fitas
momentaneamente unidas até o instante da interpenetração das partículas durante a
sinterização.
A mais recente opção para laminação a frio com baixa pressão foi à
desenvolvida por Jurkow. Este apresentou a laminação química a frio [92] (CCL –
Cold Chemical Lamination) que está baseada na laminação utilizando solvente.
Neste caso, a superfície da fita LTCC é coberta por um filme de solvente, que
provoca a corrosão superficial das fitas cerâmicas que são empilhadas e
comprimidas a baixas pressões. A junção das fitas ocorre imediatamente e não
podem mais ser separadas.
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Este método apresenta como vantagens uma forte junção das fitas e nenhum
tipo de material remanescente visto que o solvente evapora no momento em que é
aplicado. Como desvantagem, o filme de solvente deve ser precisamente depositado
e este filme causa a deformação de filmes espessos.
Existem diversos outros métodos variantes da laminação, que apresentam
vantagens e desvantagens. A utilização de um método específico depende da
estrutura que está sendo laminada, assim como da disponibilidade de equipamentos
de cada centro de pesquisa.

3.5 SINTERIZAÇÃO

A sinterização é o passo subseqüente à laminação. Antes desta etapa, é
recomendável remover algumas partes do laminado como as bordas que contém os
furos de alinhamento. Em casos onde mais de um dispositivo está presente em um
bloco laminado, convém efetuar o recorte dos dispositivos antes da sinterização.
Após a sinterização torna-se quase impossível a separação das fitas devido à rigidez
atribuída ao bloco cerâmico. Este recorte foi realizado com a máquina CNC
utilizando uma fresa de 1 mm de diâmetro.
A sinterização da cerâmica verde foi realizada no forno elétrico Moldatherm
Box Furnace da Lindebrg/Blue 1100 °C que permite programar diversos perfis de
temperatura como o demonstrado na Figura 3.14. Este forno possui duas entradas
de gases que permitem a sinterização da cerâmica verde em atmosfera de ar ou N2.
Outro forno utilizado foi o forno elétrico CARBOITE 1100 °C CBCWF11/23P16
(Afora, Espanha) que trabalha somente em atmosfera de ar.
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Figura 3.14 – Perfil de sinterização das fitas cerâmicas LTCC, composto basicamente de dois
patamares em 350 °C e 850 °C [93].

A cerâmica se deforma durante a sinterização e se adapta à forma geométrica
sobre a qual estiver posicionada. Assim, antes de serem inseridos no forno, os
diversos microlaboratórios foram posicionados sobre uma placa de alumina.
A cerâmica LTCC é basicamente composta de 3 componentes: grãos de
alumina, vidro e componentes orgânicos. Os laminados são cuidadosamente (10 °C
min-1) sinterizados em dois passos distintos como pode ser visualizado na Figura
3.14. O primeiro passo da temperatura ambiente até 350 °C, onde a temperatura é
mantida por 30 min e o segundo partindo de 350 °C até 850 °C. Quando o processo
de sinterização se inicia, a primeira parcela dos componentes orgânicos começa a
evaporar da fita cerâmica em aproximadamente 100 – 150 °C.

A eliminação

completa de todos os componentes orgânicos ocorre entre 350 e 400 °C, por isto o
perfil de temperatura permanece por um tempo maior a temperatura de 350 °C a fim
de garantir a total eliminação dos componentes orgânicos.
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Figura 3.15 – Modelo de sinterização das fitas cerâmicas LTCC. Esferas azuis representam os
grãos de alumina e as esferas amarelas o componente vítreo. Como pode ser visto durante a
sinterização, ocorre a queima dos componentes orgânicos e a fusão dos grãos de vidro que
passam a envolver os grãos de alumina [94].

A transição vítrea dos grãos de vidro que compõem a cerâmica se inicia entre
650 e 700 °C. A Figura 3.15 apresenta o modelo de sinterização das fitas cerâmicas
LTCC, onde os grãos de vidro se liquefazem e fluem envolvendo os diversos grãos
de alumina. Como os grãos de vidro deixam suas posições na fita cerâmica e
ocupam o lugar dos componentes orgânicos envolvendo os grãos de alumina, ocorre
o encolhimento da cerâmica. A cerâmica LTCC utilizada (DuPont™ 951-AX) sofre
encolhimento nominal de 12,7 ± 0,3 % nas direções x-y e 15 ± 0,5 % na direção z
(espessura) como mostrado na Figura 3.16 [ 95].

Figura 3.16 – Processo de sinterização. a) temperatura de 350 a 450 °C, b) durante a rampa de
550 a 850°C e c) substrato cerâmico submetido a 850 °C. Nota-se claramente o encolhimento
da fita cerâmica [89].
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A Figura 3.17 apresenta um dos casos interessantes que ocorreram durante a
realização deste trabalho, onde a associação entre uma má laminação e uma taxa
de aquecimento inapropriada 10 °C min-1, devido ao grande número de fitas
cerâmicas sobrepostas, conduziram à deformação do microlaboratório (veja Figura
3.17 a)). Posteriormente um novo microlaboratório, similar ao primeiro, foi construído
e submetido a uma laminação mais cuidadosa. O mesmo foi sinterizado com taxa de
aquecimento de 3 °C min-1 e ótimos resultados foram observados (b). A foto de perfil
da estrutura deformada pode ser visualizada na Figura 3.17 (c).

Figura 3.17 – Fotos do microlaboratório com detecção amperométrica (5,3 cm x 10,4 cm x 0,3
cm). a) Primeiro microlaboratório construído submetido à sinterização com taxa de
aquecimento de 10 °C min-1, b) microlaboratório sinterizado a 3 °C min-1 e c) Foto de perfil do
microlaboratório apresentado em a). Este dispositivo será avaliado posteriormente no capítulo
4.
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4

MICROLABORATÓRIOS AMPEROMÉTRICOS AUTONÔMOS

Os

avanços

da

tecnologia

de

microfabricação

vêm

permitindo

a

miniaturização dos eletrodos empregados em sistemas de análises amperométricos.
Estes eletrodos quando submetidos à aplicação de potencial propiciam sinais de
corrente proporcionais à concentração do analito presente em solução. Quanto
menor a área destes eletrodos, menores são as correntes a serem medidas,
exigindo equipamentos sensíveis que apresentem o menor nível possível de ruído,
ou uma grande relação sinal/ruído.
A tendência de miniaturização de sistemas completos buscando alcançar o
conceito de Microssistemas de Análise Total exige a miniaturização não somente do
sistema de análise, que engloba os três eletrodos (auxiliar, referência e trabalho),
mas de toda a eletrônica necessária para realizar as medições concernentes a estas
determinações.
Neste capítulo, será apresentado o desenvolvimento de um potenciostato
sensível a faixa de corrente que varia de nA a µA, implementado utilizando a
tecnologia PCB (Printed Circuit Board) e empregando componentes discretos (PTH Plated Through Hole). Este instrumento de medida foi miniaturizado tornando-se
portátil.
O mesmo potenciostato foi reprojetado empregando a tecnologia LTCC, que
permitiu a sua integração com elementos de microfluídica, dando origem ao que se
chama de Microlaboratórios Amperométricos. Este Microlaboratório possui integrado
em um mesmo substrato: um potenciostato, canais, misturadores e uma célula
eletroquímica (eletrodos auxiliar, referência e trabalho (removível)). As etapas de
desenvolvimento, construção e avaliação de cada etapa de desenvolvimento serão
apresentadas na sequência deste capítulo.
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4.1 MINIATURIZAÇÃO

DE

INSTRUMENTAÇÃO

APLICADA

A

MEDIDAS AMPEROMÉTRICAS (POTENCIOSTATO)

Foi construído no laboratório do LSI-PSI-EPUSP um potenciostato de baixo
custo, capaz de aplicar diferentes potenciais aos eletrodos de uma célula
eletroquímica e medir a corrente elétrica das reações de oxi-redução desenvolvidas
na superfície destes eletrodos. Em geral, os eletrodos utilizados nos sensores
amperométricos apresentam correntes que podem variar de nA a µA.
O potenciostato foi inicialmente construído empregando a tecnologia de
placas

de

circuito

impresso

(PCB),

utilizando

elementos

eletrônicos

de

encapsulamento PTH (Plated through hole). Neste trabalho, o mesmo circuito
eletrônico foi miniaturizado através da substituição dos componentes PTH por
componentes de montagem superficial (SMD – Surface Mount Device). Esta
miniaturização foi possível graças às vantagens associadas a tecnologia SMD. Esta
técnica de montagem faz com que os componentes sejam menores, otimizando o
espaço na placa e permitindo a construção de placas de alta densidade com
tamanhos reduzidos.
A proposta inicial desta etapa do trabalho foi desenvolver instrumentos de
medida eletroquímicos miniaturizados, dedicados, portáteis, autônomos e de baixo
consumo de energia. Para tanto, o sistema de controle e aquisição de dados deve
ser construído com precisão utilizando componentes de pequeno porte que
apresentem grandes funcionalidades. Os microcontroladores são capazes de
realizar inúmeras tarefas em sistemas dedicados e em casos de aplicações de
controle; uma única MCU (MicroController Unit) pode realizar todas as funções de
processamento.

Neste sentido, o uso de microcontroladores tem sido bastante

atrativo, principalmente, por já possuírem integrados diversos subsistemas on-chip,
tais como: banco de memória, comunicação com portas serial e USB (Universal
Serial Bus), temporizadores, conversores A/D, etc.
A instrumentação eletrônica desenvolvida apresentou bons resultados quando
comparada com equipamentos comerciais e é bastante promissora, pois associa
microcontroladores e conversores A/D e D/A juntamente com etapas de filtragem
analógica, etapas de ganhos digitais e interface gráfica. Além das diversas
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vantagens inerentes ao uso de microcontroladores, este permitiu a comunicação
direta com computador, via porta serial, permitindo tanto o envio, quanto a recepção
de dados. A descrição do circuito eletrônico desenvolvido e dos testes realizados
para comprovar a eficiência do instrumento será apresentada a seguir.

4.1.1 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ELETRÔNICO
O circuito eletrônico do potenciostato desenvolvido foi baseado no
microcontrolador PIC 16F877A (Microchip Technology), o qual foi alimentado com +5
V. No circuito eletrônico foi incluído um conector, diretamente interconectado aos
pinos de gravação do PIC, que permitiu a transferência dos programas de
configuração para o microcontrolador, sem que houvesse a necessidade de removêlo da placa. O código de programação gravado no microcontrolador para a
realização das provas efetuadas durante este trabalho se encontra no anexo B.
A comunicação serial (RS-232) entre o microcontrolador e o computador foi
estabelecida pela utilização do circuito integrado MAX232 (TEXAS INSTRUMENTS).
Por meio desta comunicação serial, o computador transmite as informações da
análise ao microcontrolador, que previamente programado, recebe os parâmetros e
gera o potencial (ou forma de onda) necessário à análise. Ao mesmo tempo, o
microcontrolador recebe os dados da análise vindos da célula eletroquímica e os
transmite ao computador, que os trata, exibe e armazena.
Como as medidas de correntes eletroquímicas são extremamente sensíveis a
presença de ruídos optou-se pela utilização dos optoacopladores TLP181 (Toshiba).
O uso destes optoacopladores tornou possível o isolamento elétrico entre o circuito
de comunicação (microcontrolador e comunicação serial) e os circuitos de controle
(conversor D/A) e aquisição de dados (conversor A/D). O conversor de corrente
direta DC/DC NMA0515 (C&D Technologies) foi utilizado para efetuar o isolamento
elétrico entre fontes de alimentação. Este componente foi alimentado pela tensão
comum (+5 V) aplicada ao circuito de comunicação e gerou uma fonte bipolar de ±15
V totalmente isolada da fonte primária de forma galvânica. Utilizou-se um regulador
de tensão para ajustar a tensão fornecida pelo DC/DC de +15 V a +5 V, pois grande
parte dos componentes da parte isolada trabalhavam a +5 V.
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O conversor D/A LTC1452 (Linear Technology) de 12 bits de resolução foi
empregado para gerar o potencial a ser aplicado entre os eletrodos de trabalho e de
referência da célula eletroquímica. Este conversor necessitou de uma tensão de
referência de 2,5 V para seu funcionamento. Para prover esta tensão foi utilizado o
circuito integrado MCP1525 (Microchip). Os sinais de controle foram transmitidos do
microcontrolador para o conversor D/A por meio de optoacopladores. Este conversor
recebeu sinais digitais de valor 0 a 4095 e gerou na saída tensões analógicas na
faixa de 0 a +4 V.
Como o conversor D/A fornece apenas potenciais positivos (0 a +4 V) e os
potenciais de oxi-redução das espécies eletroquímicas podem ser positivos ou
negativos inseriu-se amplificadores operacionais (LM358 (Texas Instruements)) no
circuito eletrônico com intuito de modificar os potenciais a serem aplicados aos
eletrodos para uma nova faixa. Estes amplificadores ajustaram o sinal fornecido pelo
conversor D/A à faixa que varia de -1250 mV a +1250 mV. Todas as conexões entre
os eletrodos da célula eletroquímica e o circuito eletrônico se realizam através de
amplificadores operacionais para obter um adequado acoplamento de impedâncias e
evitar com isto efeitos de carga no sistema eletrônico.

Figura 4.1 - Diagrama elétrico do potenciostato.
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Quando o eletrodo de trabalho é submetido a um determinado potencial na
presença de uma dada espécie, uma corrente elétrica proporcional à concentração
da espécie que está sendo analisada, surge entre os eletrodos de trabalho e auxiliar.
O circuito do potenciostato mediu esta corrente utilizando o amplificador operacional
de alta impedância, OP177 (Analog Devices), conectado na configuração de
conversor corrente-tensão. Nesta configuração, como a impedância de entrada do
amplificador é muito elevada, a corrente (idealmente) circula somente através do
laço de realimentação e portanto, de acordo com a lei de Ohm, o potencial da
resistência de realimentação é diretamente proporcional à corrente que circula na
solução.
Quatro ganhos distintos foram implementados para conferir ao potenciostato
maior precisão em diferentes faixas de corrente. Isto proporcionou quatro faixas de
trabalho com fundos de escala (f.e.) distintos: faixa 0 – f.e. 125 µA, faixa 1 – f.e. 12,5
µA, faixa 2 – f.e. 1,25 µA e faixa 3 – f.e. 0,375 µA), que foram selecionadas de
acordo com o sinal digital enviado pelo microcontrolador para o multiplexador
MC74HC4052 (On Semiconductors), que operou como chave digital. De acordo com
o sinal digital recebido em seus pinos de controle (0 ou 1), uma das quatro
resistências que definem as quatro faixas de trabalho foi conectada em paralelo com
a resistência de realimentação do conversor corrente-tensão.
O conversor corrente-tensão apresentou na saída valores que variaram de -3
a 4 V. Fez-se necessário um ajuste destes valores a uma nova faixa de 0 a 4 V,
adequada ao conversor analógico digital. Para tanto, o amplificador operacional
LF412 (National Semiconductors), foi utilizado na implementação de um circuito
condicionador de sinais, sendo configurado no modo diferencial. Posteriormente,
uma etapa de calibração se tornou fundamental para que os valores visualizados
pelo usuário no computador fossem os valores de corrente reais medidos pela célula
eletroquímica.
No primeiro protótipo do potenciostato (versão PCB/PTH), o sinal do circuito
condicionador de sinal seguiu diretamente para o conversor analógico digital (A/D).
Na segunda versão (versão PCB/SMD), o filtro ativo UAF42 (Texas Instruments) foi
utilizado na configuração Butterworth de segunda ordem, ganho unitário e freqüência
de corte de 2 Hz, para eliminar ruídos eletrônicos principalmente na faixa de corrente
de nA. Este filtro foi diretamente alimentado com a tensão fornecida pelo conversor
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DC/DC ±15 V. Uma característica deste filtro é que inverte o sinal que recebe na
entrada. Portanto, o amplificador operacional LM358 (Texas Instruments) foi
configurado como amplificador inversor e conectado na saída do filtro.

Figura 4.2 – Foto da placa do potenciostato PCB/SMD desenvolvida no Brasil.

O sinal condicionado e filtrado foi direcionado para o conversor A/D de 13 bits
com entrada diferencial MCP3301 (Michochip) que trabalha com uma taxa de
conversão acima de 100 ksps (kilo sample per second). Para seu perfeito
funcionamento, o conversor A/D necessitou de uma tensão de referência de 4,096 V,
obtida através do circuito integrado MCP1541 (Microchip). O conversor A/D enviou
os sinais para o microcontrolador através de um optoacoplador que interconectou os
dois CIs.
No microcontrolador, os sinais passaram por uma etapa de filtragem digital,
onde foram efetuadas médias corridas antes do envio dos dados para o computador.

4.1.2 CALIBRAÇÃO DO POTENCIOSTATO

O potenciostato construído foi desenvolvido para trabalhar em quatro faixas
distintas de corrente, que podem ser escolhidas de acordo com a aplicação. Assim,
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quatro calibrações foram realizadas a fim de caracterizar o sistema para cada uma
das distintas faixas de trabalho.
Após o processo de montagem dos componentes eletrônicos, o instrumento
passou por etapas de calibração. A primeira etapa de calibração consistiu em
verificar se o potencial obtido entre os eletrodos de referência e auxiliar (curtocircuitados) e o eletrodo de trabalho era o mesmo valor estipulado pelo usuário. Este
potencial foi medido com um multímetro de 5 ½ dígitos e uma equação de correção
foi obtida e implementada no microcontrolador para efetuar o ajuste.
A segunda etapa consistiu em curto-circuitar os terminais correspondentes
aos eletrodos de referência e auxiliar e interconectar entre esta união e o eletrodo de
trabalho um resistor de precisão de valor conhecido. Este procedimento foi realizado
a fim de simular (utilizando um resistor) a resistência apresentada pelas soluções na
célula eletroquímica. Ao submeter o resistor posicionado entre os eletrodos a uma
varredura de potencial de -1000 mV a +1000 mV e monitorar as leituras de corrente
enviadas pelo potenciostato, obteve-se uma reta cujo coeficiente angular era
equivalente ao inverso do valor do resistor de ganho. Utilizando este procedimento,
foi possível correlacionar os valores de corrente obtidos com o potenciostato
desenvolvido com os valores reais obtidos com um equipamento comercial
submetido ao mesmo teste. A Tabela 4.1 apresenta os coeficientes obtidos com as
curvas de calibração e permitiram ajustar as leituras de corrente do potenciostato.
Tabela 4.1 – Valores automaticamente selecionados pelo microcontrolador para ajustar a
corrente medida pelo potenciostato a valores de corrente reais.

Faixa de
trabalho
0

Corrente
Constante Constante
máxima (µA)
A
G
125
0,959823
1,99E-7

1

12,5

0,093005

-1,89E-08

2

1,2

3,63E-05

2,17E-10

3

0,375

9,23E-03

1,69E-09

Este ajuste foi realizado com a inserção da equação de correção REAL =
A·MEDIDO + G ao código de programação do microcontrolador (onde REAL é o
valor corrigido e calibrado; MEDIDO é o valor antes da correção). Cada uma das
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

49

faixas de trabalho do potenciostato foi ajustada para assegurar que suas leituras
correspondessem exatamente aos valores reais.

4.1.3 MATERIAIS E REAGENTES

Durante o desenvolvimento deste trabalho de doutorado, a parceria com o
Grupo de Sensores e Biosensores da Universidade Autônoma de Barcelona (GSBUAB) permitiu a realização dos testes químicos que verificaram as potencialidades
do instrumento desenvolvido no Brasil. Nesta etapa, estudou-se o comportamento
do microlaboratório amperométrico na medida da concentração de K4Fe(CN)6 e
H2O2 sem finalidades ambientais somente para testar diferentes faixas de trabalho
do equipamento construído.
Todas as soluções utilizadas nestes testes foram preparadas com água
destilada/deionizada e reagentes de grau analítico. A solução eletrólito suporte, KCl
(Merck) 0,1 M, foi preparada dissolvendo-se 0,745 g do sal KCl em 100 mL de água
deionizada. A solução de K4Fe(CN)6 (Panrec) 5 mM foi obtida dissolvendo 0,211 g
do sal em 100 mL de água DI. A solução de H2O2 (Sigma) 50 mM foi preparada pela
diluição 0,51 mL de H2O2 concentrado em 100 mL de água DI. A solução de
K3Fe(CN)6 (Probus) 5 mM foi preparada pela dissolução de 0,165 g de K3Fe(CN)6
em 100 mL KCl 0,1 M.
Utilizou-se na montagem da célula eletroquímica um eletrodo de referência
900200 Thermo (Walthan, USA), um eletrodo de auxiliar Crisol (Alella, Espanha), e
dois eletrodos de platina com áreas distintas 1,05 mm x 2,00 mm (Fabricado no
CNM 1) e como eletrodos de trabalho 50 mm x 50 mm (Fabricado no GSB 2). Para
validar os resultados obtidos com o instrumento desenvolvido utilizou-se o
amperímetro comercial LC-4C da Bioanalytical Systems Inc. (West Lafayette, USA).

1
2

CNM – Centro Nacional de Microeletrônica
GSB – Grupo de Sensores e Biosensores – UAB
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4.1.4 SOFTWARE

Um código de programação escrito na linguagem C++ foi desenvolvido e
gravado no microcontrolador usando a plataforma MPLAB® (Microchip). Este código
de programação possibilitou também a comunicação entre computador e
microcontrolador, permitindo ao usuário enviar os parâmetros de configuração do
instrumento. Esta comunicação foi estabelecida por meio de perguntas e respostas
visualizadas pelo usuário na interface gráfica LABView 8.2. O código de
programação do microcontrolador enviou as perguntas: potencial máximo (-1250 mV
a 1250 mV); potencial mínimo (-1250 mV a 1250 mV); faixa de trabalho (0 - 3) e
período (taxa de aquisição).
Após receber as respectivas respostas, o microcontrolador iniciou a execução
de diversas tarefas simultaneamente. Este passou a controlar o potenciostato e os
resultados obtidos foram previamente tratados por médias e enviados ao
computador.
A interface gráfica LABView 8.2 recebeu os dados e os apresentou ao usuário
na forma de gráficos. Os gráficos do potencial aplicado ao eletrodo de trabalho e a
corrente resultante foram plotados em função do tempo, como pode ser visualizado
na Figura 4.3.
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Figura 4.3 – Instrumento Virtual utilizado para configurar e exibir resultados do potenciostato.

O usuário definiu o tipo de potencial aplicado ao eletrodo de acordo com os
valores definidos para potencial máximo e mínimo. Se os potenciais (máximo e
mínimo) eram iguais o eletrodo era submetido a um potencial constante de acordo
com o valor estipulado. Caso os valores de potencial máximo e mínimo fossem
distintos, uma rampa de potencial (forma de onda triangular), que se iniciava no
valor mínimo até o máximo e posteriormente do máximo ao mínimo, era executada
repetidamente até que o usuário determinasse o fim da análise. Esta rampa de
potencial permitiu a geração de voltamogramas cíclicos.

4.1.5 APARATO EXPERIMENTAL

Para avaliação do potenciostato, a faixa 0 (corrente máxima 125 µA) e a faixa
3 (corrente máxima 0,375 µA) foram estudadas.
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Para determinar a sensibilidade do amperímetro a diferentes analitos utilizouse soluções de K4Fe(CN)6 e H2O2. Estas foram preparadas diariamente e mantidas
em recipientes protegidos da luz. As soluções de H2O2 (50 mM) e K4Fe(CN)6 (5 mM)
foram utilizadas na avaliação das faixas 0 e 3, respectivamente, utilizando a solução
de KCl (0,1 M) como eletrólito suporte.

Figura 4.4 - Aparato experimental montado para a avaliação do potenciostato construído x
equipamento comercial. Esquema da célula eletroquímica acoplada ao sistema de detecção
eletrônico 3.

Alíquotas específicas das soluções de interesse foram adicionadas a um
recipiente contendo 25 mL da solução de KCl 0,1 M, mantido em constante agitação
para promover a homogeneização das soluções. Para a avaliação da faixa 0,
aplicou-se +1000 mV ao eletrodo de platina (50 mm x 50 mm) para promover a
redução da espécie H2O2 sobre o eletrodo de trabalho. Na avaliação da faixa 3, um
eletrodo de platina de área reduzida (1,05 mm x 2 mm) foi utilizado para garantir a

3

Parte desta figura foi obtida em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Potenciostato3.jpg
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obtenção de correntes da ordem de nA durante a redução de K4Fe(CN)6. Este foi
submetido ao potencial constante de +250 mV.
O aparato experimental da Figura 4.4 foi novamente utilizado na realização de
testes químicos envolvendo a técnica de voltametria cíclica. Esta técnica foi
facilmente implementada pelo potenciostato construído ao definir como potencial
mínimo -800 mV e potencial máximo +800 mV. A solução de K3Fe(CN)6 foi utilizada
nestas medidas, onde foi obtido um voltamograma cíclico característico da oxiredução do ferro.

4.1.6 RESULTADOS

4.1.6.1 Determinação de H2O2 - correntes de µA

Para avaliar a resposta do instrumento construído (PCB/PTH) a correntes de
µA, o instrumento foi ajustado para a faixa de trabalho 0 cuja corrente máxima é 125
µA. O potencial constante de +1000 mV foi aplicado ao eletrodo de trabalho de
platina de área superficial 50 mm x 50 mm. O aparato experimental da Figura 4.4 foi
utilizado e alíquotas de 50 µL foram adicionadas à solução eletrólito de KCl (0,1 M).
Concentrações de H2O2 variando de 0,1 mM a 5 mM foram avaliadas (veja Figura
4.5).
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Figura 4.5 – Primeira resposta química do instrumento construído. Resposta do
potenciostato frente às adições de H2O2. Observa-se a mínima presença de ruído nas
transições de sinal referente às primeiras adições e um aumento do ruído com o aumento da
concentração de H2O2.

Boa estabilidade da linha base foi observada no início do experimento. O
ruído inicial da análise se mostrou quase desprezível e aumentou à medida que a
concentração de H2O2 foi incrementada. Isto demonstrou que o aumento do ruído,
neste caso, estava diretamente associado ao movimento de cargas na solução e era
de caráter químico. Embora o aumento do ruído tenha ocorrido isto não prejudicou a
interpretação dos dados visto que a definição de cada patamar de corrente
correspondente a cada concentração de H2O2 era perfeitamente visível.
A análise química foi repetida mantendo as mesmas condições experimentais
e utilizando o equipamento comercial amperímetro LC-4C (Bioanalytical) com intuito
de comprovar a reprodutibilidade dos resultados. O gráfico da Figura 4.6 apresenta o
resultado da regressão linear obtida da comparação entre os valores de corrente
obtidos com o equipamento comercial e o instrumento construído.
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Figura 4.6 – Resultados obtidos na comparação entre o equipamento comercial e o
instrumento construído neste trabalho.

Os dados obtidos com o gráfico da Figura 4.6 demonstraram que não existem
diferenças significativas entre os dois equipamentos, a equação resultante da
regressão foi: Y = (0,01 ± 0,05) + (1,007 ± 0,007)⋅X (n = 9; r2 = 0,9999). Comprovouse a correlação entre os resultados obtidos com os dois equipamentos indicando
que o equipamento construído pode ser utilizado na análise de parâmetros químicos
na faixa de corrente de µA.

4.1.6.2 Determinação de K4Fe(CN)6 - Correntes de nA

Após a verificação dos bons resultados apresentados pelo instrumento
(PCB/PTH) para correntes de µA, o mesmo equipamento foi avaliado para correntes
de nA.
Para tanto, o instrumento foi ajustado para a faixa de trabalho 3 cuja corrente
máxima é 0,375 µA. O potencial constante de +250 mV foi aplicado ao eletrodo de
trabalho de platina de área superficial 1,05 mm x 2,00 mm. Foi utilizada o mesmo
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aparato experimental descrito na seção 4.1.5. Volumes constantes (250 µL) de
K4Fe(CN)6 foram adicionados a solução eletrólito de KCl (0,1 M).
Antes do início das adições de K4Fe(CN)6, um ruído elevado (±4 nA) foi
observado na linha base do sinal fornecido pelo instrumento construído. Durante as
primeiras adições notou-se que o ruído aumentava proporcionalmente, mas ainda
era perceptível a distinção entre os patamares que definem a corrente
correspondente a cada concentração. A partir da sexta adição, o ruído atingiu
valores elevados chegando a aproximadamente ±100 nA, tornando impossível
determinar os valores de corrente obtidos (veja Figura 4.7A).
O experimento foi repetido com o equipamento comercial amperímetro LC-4C
(Bioanalytical) mantendo as mesmas condições experimentais e foi possível
observar também elevado ruído presente nos resultados obtidos com o equipamento
comercial (veja Figura 4.7B).

Figura 4.7 – A: Calibração realizada com o amperímetro em desenvolvimento sem filtragem
analógica. B: Calibração realizada com o equipamento comercial. Com esta prova se verifica a
influência da agitação no ruído do sistema.

Verificou-se que esse ruído era oriundo predominantemente do processo de
agitação. Otimizou-se as condições de agitação utilizando o equipamento comercial
como referência. Após obter as condições de agitação que proporcionavam menores
níveis de ruído, iniciou-se a etapa de otimização da eletrônica. Para minimizar o
ruído eletrônico que estava sendo associado à medida, o filtro ativo UAF42 foi
inserido ao sistema eletrônico, como comentado anteriormente na seção 4.1.1. A
partir deste momento a versão PCB/SMD passou a ser utilizada (veja Figura 4.2).
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Novas calibrações experimentais do instrumento foram realizadas para as
mesmas condições experimentais acima citadas. Somente o volume de amostra de
K4Fe(CN)6 adicionada ao eletrólito suporte a cada adição foi minimizado de 250 µL
K4Fe(CN)6 para 50 µL.
A Figura 4.8 apresenta os resultados obtidos sob condições de agitação
controlada empregando o novo potenciostato que integra filtragem analógica. Houve
uma diminuição do ruído da linha base de ±4 nA para ±0,04 nA, obtendo-se com isto
uma melhora de 99 % em relação ao circuito eletrônico sem a adição da

filtragem

analógica. Como pode ser visualizado na Figura 4.8A, a diminuição do ruído permitiu
a distinção de patamares de correntes de aproximadamente 12 nA.
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Figura 4.8 - Resposta do amperímetro depois de agregar ao sistema um filtro passa baixa
UAF42. O ruído diminui consideravelmente com respeito aos resultados prévios apresentados
na Figura 4.7A .
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Figura 4.9 - Calibração realizada para comprovar a repetibilidade do sistema.

Para comprovar a repetibilidade do sistema, uma nova calibração foi realizada
utilizando os mesmos parâmetros experimentais anteriormente descritos. A Figura
4.9 apresenta a sobreposição de duas curvas obtidas pelo instrumento
desenvolvido. A curva da calibração 2 apresenta o mesmo valor de linha base que a
calibração 1 e se inicia apresentando valores de corrente ligeiramente maiores que
apresentados pela calibração 1. No entanto, com o passar do tempo e um maior
número de adições de K4Fe(CN)6 ocorreu a diminuição da sensibilidade do eletrodo
e valores de corrente menores foram associados às diferentes concentrações. Isto
ocorreu provavelmente devido a passivação da superfície do eletrodo de trabalho.
Esta passivação foi provocada pela grande quantidade de analito inserida na
solução e a eventual adsorção do mesmo sobre a superfície do eletrodo.
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Figura 4.10 - Curvas comparativas entre equipamento proposto e equipamento comercial.
Calibração 1: comparação entre a calibração 1 do dispositivo miniaturizado e o amperímetro
comercial. Nota-se a saturação da resposta no último ponto; Y = (0 ± 1) + (1,09 ± 0,03)·X (n = 9,
r2 = 0,999). Calibração 2: comparação entre a calibração 2 e o equipamento comercial; Y = (1 ±
1) + (1,03 ± 0,02)·X (n = 10, r2 = 0,999).

A Figura 4.10 apresenta os gráficos comparativos das calibrações 1 e 2
obtidas com o instrumento desenvolvido (veja Figura 4.9) versus equipamento
comercial. A curva de regressão obtida para a calibração 2 foi: Y = (1 ± 1) + (1,03 ±
0,02)·X (n = 10, r2 = 0,999). A regressão obtida para a calibração 1 foi: Y = (0 ± 1) +
(1,09 ± 0,03)·X (n = 9, r2 = 0,999). Os pontos que indicaram a saturação do eletrodo
de trabalho provocando a perda de linearidade não foram considerados na
regressão.

4.1.6.3 Determinação de K3Fe(CN)6 por voltametria cíclica

O aparato experimental da Figura 4.4 foi novamente utilizado para a obtenção
de voltamogramas cíclicos. Neste teste, a célula eletroquímica foi preenchida com a
solução de K3Fe(CN)6 5 mM preparada em KCl 0,1 M. Foi utilizado o eletrodo de
trabalho de platina de área superficial reduzida 1,05 mm x 2,0 mm. O instrumento foi
configurado para a faixa 1, cuja corrente máxima é de 12,5 µA. Neste caso,
determinou-se como potencial mínimo aplicado ao eletrodo -800 mV e potencial
máximo +800 mV.
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O potenciostato realizou a varredura de potencial de -800 mV a +800 mV de
forma automática. Quando este alcançou o valor de potencial máximo reiniciou a
varredura no sentido contrário por duas vezes. O incremento de potencial (taxa de
varredura) utilizado foi de 10 mV/s
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Figura 4.11 - Voltamograma cíclico obtido com o potenciostato desenvolvido.
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estudou-se as espécies eletroativas do sistema reversível Fe (CN)6 / Fe (CN)6 .
II+

IV-

Observa-se que é possível gerar eletroquimicamente a espécie Fe (CN)6
III+

III-

redução da espécie Fe (CN)6

e isto é indicado pela corrente catódica (redução).
II+

IV-

No sentido de variação inversa de potencial, a espécie Fe (CN)6
III+

III-

Fe (CN)6

a partir

é oxidada a

e isto é indicado pela corrente anódica (oxidação). Assim através da

voltametria cíclica é possível estudar o mecanismo de eletro-oxidação de espécies
eletroativas.
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4.1.7 POTENCIOSTATO LTCC

Como o objetivo deste trabalho não se resume ao desenvolvimento de
instrumentação analítica miniaturizada (potenciostato PCB), mas a obtenção de
Microssistemas de Análise Total capazes de integrar e automatizar todos os
procedimentos analíticos em um mesmo substrato foi necessário a utilização de uma
nova tecnologia capaz de promover a junção das plataformas microfluídica e
eletrônica em um mesmo substrato. A instrumentação eletrônica anteriormente
descrita e previamente miniaturizada com a tecnologia PCB foi reconstruída sobre o
substrato LTCC prevendo a sua posterior integração com elementos de microfluídica
(canais, misturadores, eletrodos, etc).
No desenvolvimento da instrumentação eletrônica do potenciostato LTCC
utilizou-se o mesmo diagrama elétrico descrito na seção 4.1.1. Para migrar da
tecnologia PCB para a tecnologia LTCC foi necessário transferir o projeto do circuito
eletrônico previamente desenvolvido utilizando o software para layout de circuitos
EAGLE 4.11 para o programa AutoCAD 2005. Esta transferência ocorreu facilmente
utilizando a extensão DXF que os compatibiliza.
A cerâmica LTCC é de fácil manuseio no seu estado verde, permitindo a
perfuração de vias elétricas para interconexão entre camadas do circuito eletrônico,
além de ser compatível com a tecnologia de filmes espessos que permite definir
sobre a superfície da cerâmica as trilhas condutoras. No entanto, esta tecnologia
possui como inconveniente o encolhimento sofrido nos três eixos: 12,7 ± 0,3 % nas
direções x-y e 15 ± 0,5 % na direção z (descrito em 3.5). Para corrigir esse efeito, o
projeto do potenciostato foi ampliado 12,7 % no programa AutoCAD. Este
procedimento foi necessário para que as dimensões finais do circuito eletrônico,
após a etapa de sinterização, apresentassem o tamanho correto permitindo a
conexão adequada de cada componente eletrônico sobre as trilhas elétricas.
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A

B

Figura 4.12 - Camadas que formam a instrumentação eletrônica do potenciostato LTCC. A:
Camada superficial. B: camadas internas. C: blindagem (plano terra).

As trilhas do circuito elétrico foram distribuídas em duas camadas (faces) de
cerâmica verde (Figura 4.12 A e B). Visto que os elementos de montagem superficial
resultam mais sensíveis aos campos eletromagnéticos, podendo agregar com isto
instabilidade e ruído ao sistema, agregou-se ao potenciostato uma terceira camada
de plano terra (uma malha implementada por serigrafia). A utilização desta malha
promoveu a redução da impedância de terra e também diminuiu as chances de
instabilidade ou distorções nos sinais elétricos transmitidos.
A cerâmica verde DuPont™ 951 foi utilizada como substrato na fabricação do
potenciostato LTCC. As vias elétricas foram perfuradas na cerâmica verde utilizando
a máquina CNC. Posteriormente, ocorreu a deposição dos filmes espessos
necessários para a confecção do circuito elétrico. A pasta 6142D (Ag) foi utilizada na
serigrafia da camada interna (B), a pasta 6141(Ag) foi utilizada para o
preenchimento das vias e a pasta 6146 soldável (Ag/Pd) para a camada superficial
(A). A camada com função de plano terra (C) foi depositada sobre outra camada de
cerâmica utilizando a pasta 6142D. Esta malha foi posteriormente conectada ao
circuito para diminuir os ruídos elétricos.
As três camadas apresentadas na Figura 4.12 foram laminadas a 3000 psi
por 10 min. O bloco cerâmico formado foi sinterizado a 850 °C e após este
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procedimento uma placa similar a placa PCB estava pronta para ser montada
seguindo o processo de montagem SMD convencional.
Um inconveniente observado durante a confecção da placa LTCC foi que
algumas trilhas sofreram fissuras devido a pequenas diferenças no grau de
encolhimento do material. Estas fissuras geraram linhas abertas que impediram o
adequado contato elétrico entre os componentes. Uma opção nestes casos foi
depositar uma pequena quantidade da mesma pasta condutora utilizada sobre a
falha e resinterizar a placa; ou utilizar estanho convencional para tentar corrigir o
defeito. A Figura 4.13 apresenta a instrumentação eletrônica miniaturizada do
potenciostato LTCC com todos os seus componentes montados, pronto para ser
avaliado.

Figura 4.13 – Instrumentação eletrônica do potenciostato desenvolvido com a tecnologia LTCC
(Dimensões: 9,4 cm x 5,4 cm).

Após a etapa de montagem dos componentes SMD sobre a placa de circuito
construída no substrato LTCC, a instrumentação eletrônica passou por todas as
etapas de calibração e testes anteriormente descritos para o instrumento construído
em PCB.
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O mesmo procedimento de calibração realizado para o potenciostato PCB na
seção 4.1.2 foi repetido para o potenciostato LTCC. Como os componentes
eletrônicos eram similares, mas não idênticos, novas constantes de calibração foram
obtidas e os valores estão dispostos na Tabela 4.2 abaixo.

Tabela 4.2 – Valores automaticamente selecionados pelo microcontrolador para ajustar a
corrente medida pelo potenciostato LTCC a valores de corrente reais.

Corrente
máxima (µA)
125
12,5
1,2
0,375

Faixa de
trabalho
0
1
2
3

Constante
A
0,959229
0,995221
1,405295
0,933494

Constante
G
1,41E-05
1,43E-06
1,41E-07
2,40E-08

A instrumentação eletrônica construída em LTCC foi novamente avaliada para
duas faixas de corrente (µA e nA) utilizando o analito K4Fe (CN)6 em concentrações
(0,25 M e 0,5 mM) e volume distintos para obter valores de corrente de acordo com
cada faixa. Nestas análises utilizou-se um eletrodo de trabalho de platina circular de
2 mm (CH Instruments, Austin, USA). O potencial aplicado ao eletrodo de trabalho
para promover a redução do analito foi +250 mV. O aparato experimental
apresentado na Figura 4.4 foi utilizado. Todos os dados obtidos foram comparados
com o equipamento comercial.
Como o funcionamento dos dois potenciostatos (PCB e LTCC) construídos
era o mesmo, utilizou-se o mesmo instrumento virtual baseado na linguagem
LABView 8.2 (National Instruments) que foi anteriormente descrito na seção 4.1.4
sem quaisquer alterações.
Houve boa correlação dos resultados obtidos com o equipamento LTCC

quando comparados com o equipamento comercial. Medidas da concentração
K4Fe(CN)6 variando de 1,2 a 12 mM foram estudadas obtendo a correntes que
variaram de 2,6 a 24 µA. Os valores de corrente obtidos com o potenciostato LTCC
foram comparados com os valores apresentados pelo equipamento comercial
submetido às mesmas condições experimentais e obteve-se um coeficiente de
correlação de 0,998. Embora houvesse uma boa correlação entre os valores obtidos
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com o potenciostato LTCC e equipamento comercial, o potenciostato LTCC
apresentou valores 10 % maiores que os apresentados pelo equipamento comercial,
devido a este fato os métodos não se mostraram comparáveis estatisticamente para
esta faixa de corrente.
Gerando um gráfico dos resultados obtidos com o equipamento comercial e
com o potenciostato LTCC (veja a Figura 4.14) observa-se um aumento de 10% no
valor de corrente no caso do potenciostato LTCC frente ao comercial.
30

Corrente (µA)
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Concentração de K4Fe(CN)6 (mM)
Figura 4.14 - Comparação entre o equipamento comercial e o potenciostato LTCC.

●:

potenciostato comercial e ○:potenciostato LTCC.

A resposta do sistema para medidas realizadas na faixa de corrente de nA
(faixa de trabalho 3) apresentou ruído desprezível (±0,85 nA). Este fato permitiu
observar com clareza as transições de corrente ocorridas (12 nA) depois de cada
uma das dez adições do analito. Concentrações de K4Fe(CN)6 variando de 5 a 50
µM foram estudadas obtendo a correntes máximas de aproximadamente 120 nA.
Durante a realização deste experimento, notou-se a perda de linearidade durante as
três ultimas adições, devido à alta concentração do analito em solução e à possível
passivação do eletrodo de trabalho, fator este que prejudicou a comparação entre
equipamentos. Retirando-se estes três últimos pontos dos dados utilizados para
realizar a comparação entre equipamentos os métodos se mostraram comparáveis
estatisticamente.
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

66

4.2 MICROSSISTEMA DE ANALÍSE TOTAL (µTAS): INTEGRAÇÃO
ENTRE FLUÍDICA E ELETRÔNICA

Um microlaboratório amperométrico foi desenvolvido, integrando um sistema
de detecção amperométrica baseado na configuração da célula de três eletrodos
(trabalho, referência e auxiliar/contra eletrodo), canais e misturadores microfluídicos
e a eletrônica de controle (um potenciostato programável).
Os eletrodos de referência e auxiliar foram embutidos dentro do substrato
cerâmico durante o processo de fabricação usando a técnica de serigrafia, gerando
um microlaboratório compacto e robusto. Promovendo o aumento a repetibilidade
dos dados, visto que estes eletrodos têm uma posição fixa na célula eletroquímica
integrada.
Um eletrodo de trabalho removível foi incluído para aumentar a confiabilidade e
versatilidade do microlaboratório. Este eletrodo pode ser construído com diversos
materiais, tais como: metálico (ouro, platina ou prata), carbono vítreo ou nanotubo de
carbono, etc, atribuindo ao microlaboratório uma grande faixa de aplicações.
Para ampliar as potencialidades analíticas do microlaboratório, a eletrônica do
sistema foi baseada em um microcontrolador, permitindo a implementação de várias
técnicas voltamperométricas (voltametria cíclica, diferencial e pulsada). As diversas
técnicas podem ser implementadas no microlaboratório, através da gravação de um
novo código de programação no microcontrolador, de acordo com a necessidade de
utilização.
Para demonstração da funcionalidade do dispositivo, a técnica amperométrica
em potencial constante foi utilizada na determinação de ferro e cloro utilizando como
eletrodo de trabalho um eletrodo circular de platina.

4.2.1 FABRICAÇÃO DO MICROLABORATÓRIO

O processo geral de fabricação de dispositivos utilizando a tecnologia LTCC
está descrito no Capítulo 3. A cerâmica verde DuPont™ 951 foi utilizada como
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substrato na fabricação do microlaboratório. Neste caso, além da instrumentação
eletrônica, descrita no item 4.1.1, a parte microfluídica e de detecção também foram
integradas. Condutores elétricos foram depositados usando a pasta soldável
DuPont™ 6146, para definição das trilhas superficiais; DuPont™ 6142D, para trilhas
internas e DuPont™ 6141, para o preenchimento das vias.
A Figura 4.15 apresenta o projeto do sistema completo em um único
substrato. Este inclui a plataforma fluídica (incluindo a cavidade para os eletrodos) e
a plataforma eletrônica.

Figura 4.15 – Diversas camadas necessárias para a construção do microlaboratório com
detecção amperométrica. As camadas 9 e 10 foram reservadas para a implementação do
circuito eletrônico do potenciostato.

O microlaboratório de fluxo contínuo desenvolvido pode ser visto na Figura
4.16. Como demonstrado na figura, o circuito eletrônico foi implementado no lado
inferior do dispositivo (Figura 4.16B) e a microfluídica e o sistema de detecção foram
posicionados no lado superior (Figura 4.16A). Neste caso, um circuito eletrônico
(dupla face) foi projetado e as diferentes faces se comunicam entre si por vias (como
já foi comentado anteriormente na seção 4.1.7). O layout foi gerado usando o
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software de desenvolvimento de circuitos eletrônicos EAGLE 4.11, após este
processo o layout foi exportado para o software AutoCAD.

Figura 4.16 - Microlaboratório amperométrico (5,3 cm x 10,4 cm x 0,3 cm). A: Vista superior
com a fluídica e o sistema de detecção a: entradas de reagentes e/ou amostras; b: entrada da
solução de referência; c: saída; d: eletrodo de trabalho removível; e: conector para eletrodos.
B: Vista inferior com a eletrônica (potenciostato). C: Distribuição fluídica; f: eletrodo de
referência; g: eletrodo auxiliar; h: eletrodo de trabalho. D: Configuração do eletrodo de
trabalho; 1: parafuso metálico; 2: porca metálica; 3: canal fluídico; 4: o-ring de Teflon; 5:
eletrodo de trabalho (folha de platina); 6: cavidade sobre canal [96].

O microlaboratório tem duas entradas para reagentes/amostras que
convergem diretamente ao misturador tridimensional. A terceira entrada, que
também está conectada ao misturador tridimensional, foi incluída para ser utilizada
em casos onde o uso de reagentes adicionais é necessário (veja Figura 4.16C). Este
projeto confere maior versatilidade ao microlaboratório e o torna adaptável a
69
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diferentes metodologias analíticas. Os canais microfluídicos foram projetados para
terem 2,0 mm de largura e 0,4 mm de altura, considerando o encolhimento da
cerâmica. Um ponto de confluência foi inserido logo após os eletrodos de trabalho e
auxiliar para estabelecer um contato líquido entre estes eletrodos e o eletrodo de
referência, usando solução de KCl em fluxo como junção líquida.
Além dos microcanais, a plataforma fluídica inclui o sistema completo de
detecção amperométrica baseado na configuração de três eletrodos (eletrodos de
trabalho, referência e auxiliar). O eletrodo de referência (2 mm x 2 mm) consiste de
uma trilha de prata embutida que se oxida na presença de soluções que contenha o
íon cloreto. Este eletrodo foi colocado em um canal auxiliar através do qual a
solução de KCl (0,1 M) flui continuamente. Esta solução mantém o potencial do
eletrodo de referência em um valor constante e atua como ponto de junção líquida
promovendo a condução iônica entre as soluções. Este eletrodo foi colocado em um
canal auxiliar separado do fluxo principal para evitar o contato com as outras
soluções que fluem no microlaboratório, pois estas podem desestabilizar o sinal do
eletrodo de referência [15].
O eletrodo auxiliar de 5 mm x 5 mm x 0,125 mm consiste de uma folha de
platina integrada sobre o canal do fluxo principal (depois do eletrodo de trabalho) e
conectado com o circuito eletrônico por uma trilha condutora e vias elétricas. O
eletrodo auxiliar, cuja área ativa é de 2 mm x 2 mm, foi posicionado depois do
eletrodo de trabalho para prevenir que possíveis bolhas formadas em sua superfície
interferissem no desempenho do eletrodo de trabalho.
Para completar o sistema de detecção e aumentar a confiabilidade do
sistema, o eletrodo de trabalho foi integrado como um dispositivo removível. Com
esse propósito, o microlaboratório incluiu uma cavidade de 2 mm de diâmetro sobre
o canal principal que permitiu a integração (depois do processo de fabricação) de um
fino eletrodo de platina (125 µm) circular de 4 mm de diâmetro. A face inferior deste
disco permanece em contato contínuo com o líquido que flui através do canal (veja
Figura 4.16D). Para evitar vazamentos de líquidos que podem afetar as medidas
elétricas, um anel de Teflon foi inserido sobre a superfície superior do eletrodo de
trabalho. O contato elétrico entre o eletrodo e a eletrônica foi estabelecido com uma
porca metálica posicionada sobre a trilha condutora conectada com a eletrônica no
lado oposto por meio de vias elétricas. Esta porca suporta um parafuso metálico que
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pressiona o eletrodo circular e o anel de Teflon selando a cavidade do canal. Desta
maneira, o parafuso está em contato elétrico com o eletrodo circular de platina que
se conecta ao circuito através do contato entre parafuso e porca. Usando esta
abordagem, eletrodos de trabalho podem ser facilmente desconectados e
substituídos se a superfície estiver passivada, contaminada ou quando for
determinar um analito diferente.
Uma vez que o dispositivo foi sinterizado, os elementos eletrônicos de
montagem superficial (SMD) foram soldados em seus contatos correspondentes.
Todos os componentes eletrônicos foram cuidadosamente selecionados para reduzir
os efeitos de ruído nos sinais amperométricos. Como relatado na seção 4.1.1, o
microcontrolador PIC16F877 (Microchip Inc., USA) controlou todo o processo.
Para proteger o circuito eletrônico de qualquer vazamento de líquidos da
plataforma fluídica, o circuito foi totalmente recoberto por um verniz para placa de
circuito impresso.
Antes de utilizar o microlaboratório em qualquer procedimento experimental, a
eletrônica do microlaboratório foi calibrada. A calibração consistiu em aplicar
potenciais conhecidos, em resistências conhecidas simulando assim a célula
eletrolítica (como já foi anteriormente descrito em 4.1.2). Neste caso, a corrente
medida com o microlaboratório pode ser associada com um valor real e então
corrigida modificando o código do microcontrolador, através da inserção de uma
equação de correção.

4.2.2

MEDIDA DE K4Fe(CN)6

4.2.2.1 Materiais e reagentes

Todos os reagentes utilizados para a avaliação do microlaboratório eram de
grau analítico e fabricado por Fluka. Soluções padrão foram preparadas diariamente
com água ultra pura. KNO3 (0,1 M) e KCl (0,1 M) foram utilizadas como eletrólito
suporte e solução de referência, respectivamente. Soluções padrão de K4Fe(CN)6
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foram preparadas em KNO3 (0,1 M) por diluições seriais da solução estoque de 0,1
M.
A montagem do sistema de fluxo contínuo utilizou uma bomba peristáltica
externa (Minipuls 3, Gilson) equipada com tubos de Tygon com diametro interno de
1,02 mm (Ismatec) e uma válvula de injeção de 6 portas (Hamilton MVP). Tubos de
Teflon de diâmetro interno 0,8 mm (Scharlab, S.L., Cambridge, England) foram
usados para conectar os elementos externos com o microlaboratório.
Os resultados experimentais foram comparados com os resultados obtidos
usando um potenciostato comercial (LC-4C - Bioanalytical Systems Inc., West
Lafayette, USA).

4.2.2.2 Aparato experimental

Para avaliar o desempenho do microlaboratório, foram realizados testes
experimentais usando a técnica amperométrica para a medida de K4Fe(CN)6. O
potencial aplicado para a oxidação do analito foi fixado em +250 mV. A montagem
experimental está apresentada na Figura 4.17.

Figura 4.17 - Montagem experimental para a avaliação do microlaboratório. KCl (0,1 M); KNO3
(0,1 M); K4Fe(CN)6: amostra; BOMBA: bomba peristáltica; V: válvula de injeção de seis-portas.
R: eletrodo de referência; C: eletrodo auxiliar/contra eletrodo; W: eletrodo de trabalho. As
linhas pontilhadas representam as conexões elétricas.
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O eletrólito suporte (KNO3 0,1 M) e a amostra foram propelidos pela bomba
peristáltica para o microlaboratório (entrada 1) e para a válvula de injeção de seis
portas, respectivamente. O sinal da linha base foi estabelecido pela passagem da
solução do eletrólito suporte quando a válvula de seis portas estava na posição de
amostragem. Simultaneamente, a solução da amostra preencheu a alça (loop) que
define o volume a ser injetado. Quando a válvula de seis portas foi ativada, a
amostra foi inserida no canal principal e propelida pelo eletrólito suporte para o
microlaboratório. Neste caso as entradas 2 e 3 não foram usadas.
A solução eletrólito de referência (KCl 0,1 M) foi propelida através da entrada
4 em fluxo constante através do canal auxiliar, onde o canal do eletrodo de
referência estava posicionado (assinalado como b na Figura 4.16A). Desta maneira,
o potencial de referência foi mantido constante.
Quando a amostra alcançou o detector, um sinal transiente foi obtido.
Medidas

foram

feitas

pela

injeção

de

soluções

padrões

com

diferentes

concentrações de K4Fe(CN)6 preparadas em KNO3 (0,1 M).
Como mostrado na Figura 4.16C, os canais (principal e auxiliar) convergem
em um ponto de confluência na célula eletrolítica fechando o caminho elétrico entre
os eletrodos através da condutividade iônica da solução.
Se o sistema não fosse suficientemente estável, qualquer variação
instrumental, não relacionada a uma alteração da concentração do analito, afetaria o
sinal, introduzindo erros na medição. Para a avaliação do microlaboratório, os
parâmetros físicos foram selecionados baseados em um prévio procedimento de
otimização. Desta forma, a vazão da solução de arraste e o volume de injeção foram
fixados em 0,7 mL min-1 e 500 µL, respectivamente, usando KNO3 (0,1 M) como
eletrólito e solução transportadora. A vazão da solução do eletrólito de referência
(KCl 0,1 M) foi também fixada em 0,7 mL min-1. Soluções de K4Fe(CN)6 entre 0,5 e 5
mM foram preparadas em KNO3 (0,1 M) e injetadas no microlaboratório.

4.2.2.3 Resultados

A parte fluídica do microlaboratório foi testada sob as mesmas condições
experimentais anteriormente citadas para dois casos diferentes: 1) utilizando um
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

73

potenciostato comercial (através do conector visualizado na Figura 4.16Ae.) e 2)
utilizando o potenciostato que se encontra sob a plataforma fluídica.
Os gráficos resultantes desta análise podem ser visualizados na Figura 4.18,
onde nota-se grande similaridade entre os resultados obtidos com o potenciostato
comercial e o LTCC. O sinal analítico que apresenta a resposta dos equipamentos
para as diversas amostras se mostrou o mesmo embora uma diferença nos valores
da linha base tenha sido observada. O potenciostato LTCC apresentou uma corrente
inicial de 900 nA e o comercial 60 nA, diferença esta que pode ser justificada pelo
fato que o potenciostato comercial possui ajuste de offset e, portanto desde que seja
necessário, as análises podem sempre iniciar-se próxima do valor zero. Esta função
de zerar o equipamento levando a corrente inicial a um valor próximo a zero não foi
inserida no potenciostato LTCC, mas pode ser facilmente inserida com a
modificação do código de programação que se encontra no programa do
microcontrolador

PIC.

A

intensidade

de

corrente

correspondente

a

cada

concentração se mostrou similar nos dois equipamentos, o que indica que o
microlaboratório desenvolvido pode ser utilizado em condições semelhantes.
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Figura 4.18 - Resposta do sistema para diferentes concentrações [a] = 0,5 mM, [b] = 1 mM, [c] =
3 mM e [d] = 5 mM. 1) potenciostato comercial e 2) potenciostato LTCC.

Depois da comprovação da funcionalidade do equipamento, novas soluções
de K4Fe(CN)6 entre 0,1 e 3 mM foram preparadas em KNO3 (0,1 M) e novamente
injetadas no microlaboratório, com objetivo de melhor definir as faixas linear e não
linear na determinação de K4Fe(CN)6.
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Como mostrado na Figura 4.19, técnicas para redução do ruído aplicadas na
eletrônica usando filtragem analógica e digital propiciaram uma linha base
praticamente livre de ruído (±2 nA).

Figura 4.19 - A: Resposta do sistema de sete concentrações diferentes de K4Fe(CN)6: [a] = 0,1.
[b] = 0,25, [c] = 0,5, [d] = 0,75, [e] = 1,5, [f] = 2 e [g] = 3 mM. B: Curva analítica.

A curva analítica obtida permitiu a observação da resposta do dispositivo na
zona linear e não-linear do sistema. A regressão linear de mínimos quadrados foi
aplicada à resposta do sistema na zona linear da curva analítica e forneceu a
seguinte equação: I = (2,7·10-6 ± 0,6·10-6)·[C] + (1,7·10-7 ± 0,5·10-7) (n = 3; r2 =
0,997). Onde: I é a corrente medida em Ampères e [C] a concentração do analito em
mM. A repetibilidade do sistema foi calculada por meio do desvio padrão relativo
(RSD %) de amostras em triplicata. Para a concentração intermediária (0,75 mM), o
RSD obtido foi 1,91 % (n = 13).
Dada a configuração do dispositivo e os parâmetros físicos utilizados, foi
possível realizar análises a taxa de amostragem de 38 amostras·h-1.
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4.2.3 DETERMINAÇÃO DE CLORO EM ÁGUA DE PISCINA

4.2.3.1 Materiais e reagentes

Todos os reagentes utilizados eram de grau analítico e foram obtidos da
Fluka. Soluções padrão foram preparadas diariamente com água deionizada. As
soluções padrão de NaOCl foram preparadas em diferentes concentrações (0,35;
0,9; 1,8; 3,5; 5,3 e 7 mM) pela diluição da solução estoque. A solução tampão era
composta de H2PO4- (0,1 M) e KNO3 (0,1 M) misturados na proporção 1:1 (pH = 5,5).
Além disso, a solução de KCl (0,1 M) fluía constantemente através do canal auxiliar
onde o eletrodo de referência foi posicionado, mantendo no eletrodo de referência o
potencial constante. A montagem experimental para o sistema em fluxo contínuo
consistiu de uma bomba peristáltica (Minipuls 3, Gilson, Wisconsin, US), uma válvula
de distribuição de seis portas (Hamilton MVP, Reno, US), tubos de silicone de
diâmetro interno 1,02 mm (Ismatec, Zürich, Switzerland) e tubos de Teflon de
diâmetro interno 0,8 mm (Scharlab, S.L., Cambridge, England).
O potencial de + 350 mV foi escolhido para oxidação do analito. Todos os
resultados experimentais foram comparados com os resultados obtidos usando um
analisador colorimétrico DPD (Chlorine Test Kit, Model CN-66LC-4C, USA Hach
Company, Germany).

4.2.3.2 Aparato experimental

O mesmo microlaboratório amperométrico utilizado na determinação de
Fe(CN)64- foi utilizado na determinação de cloro (Figura 4.20). Os detalhes da
construção se encontram na seção 4.2.1. Utilizou-se novamente KCl (0,1 M) como
solução do eletrodo de referência e uma fina folha de platina de 4 mm de diâmetro e
125 μm de espessura como eletrodo de trabalho. Para evitar vazamentos que
poderiam afetar as medidas elétricas, utilizou-se o anel de Teflon sobre o eletrodo, o
qual foi posteriormente apertado pelo parafuso/porca. Os eletrodos de referência e
auxiliar estavam integrados ao microlaboratório e não foram modificados.
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Figura 4.20 - Microlaboratório amperométrico. Solução tampão composta de H2PO4- (0,1 M) e
KNO3 (0,1 M) em pH 5,5; W: eletrodo de trabalho; C: eletrodo auxiliar; R: eletrodo de referência.

4.2.3.3

Resultados

Os parâmetros físicos do sistema microfluídico foram selecionados com base
em processo de otimização. Variou-se o volume de amostra de 100 a 1000 µL e a
vazão de 0,5 a 2,0 ml min-1.
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Figura 4.21 - Otimização dos parâmetros físicos. A: Influência do volume de amostra versos a
intensidade de corrente (100 a 1000 µL). B: Avaliação da influência da vazão versus a
intensidade corrente (0,5 a 2,0 mL min-1).

Com base nos resultados anteriormente obtidos notou-se um aumento
significativo na amplitude do valor da corrente medida de acordo com o aumento do
volume de amostra e da vazão. No caso da vazão se nota também que a
intensidade de corrente aumenta e ocorre também um aumento na dispersão dos
valores medidos devido ao aumento do ruído do sistema. Para volumes de amostra
acima de 500 µL não há aumentos significativos no valor de corrente que justifiquem
um maior consumo de amostra. Assim, a vazão e o volume de amostra foram
fixados em 1,5 mL min-1 e 500 µL. O sinal da linha base foi estabelecido pela
introdução contínua da solução tampão no microlaboratório. Simultaneamente, a
amostra preencheu a alça de amostragem. Quando a válvula de seis posições foi
ativada, a amostra foi inserida no canal principal e propelida pela água até o ponto
onde se encontrou com a solução tampão. Quando a amostra alcançou o detector,
um sinal transiente foi obtido. O potenciostato foi configurado para trabalhar na faixa
2. A Figura 4.22 apresenta a curva de resposta do sistema e a curva analítica obtida.
A regressão linear da zona linear foi encontrada sendo: I = (3,7·10-8 ± 0,1·10-8) –
(1,1·10-7 ± 0,4·10-7)·[C] (n = 3; r2 = 0,998). Onde: I é a corrente em Ampères que
passa pela célula eletroquímica e [C] a concentração do analito em mM.
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Figura 4.22 - A: Resposta do sistema para seis concentrações diferentes de hipoclorito: [a] =
0,35; [b] = 0,9; [c] = 1,7; [d] = 3,5; [e] = 5,3 e [f] = 7,1mM. B: Curva analítica obtida durante a
avaliação. I = (3,7·10-8 ± 0,1·10-8) – (1,1·10-7 ± 0,4·10-7)⋅[C] (n = 3; r2 = 0,998).

A repetibilidade do sistema foi calculada utilizando o desvio padrão relativo
(RSD %), como pode ser visto na Figura 4.23. Utilizando a concentração
intermediária (3,5 mM), o RSD obtido foi de 1,93 % (n = 15).
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Figura 4.23 – Respostas obtidas em análises realizadas para avaliação da repetibilidade do
sistema. Utilizou-se a concentração intermediária de 3,5 mM de hipoclorito e o RSD obtido foi
de 1,93 % para 15 amostras.

Uma vez que o microlaboratório foi calibrado, amostras reais de água de
piscina fornecidas pelo Servei d’Activitat Física da Universidade Autônoma de
Barcelona (UAB) foram analisadas utilizando o microlaboratório desenvolvido.
Amostras da água superficial de duas piscinas localizadas no centro esportivo foram
coletadas e armazenadas em reservatórios especiais (protegidas da luz e do
ambiente). Como o cloro é instável na água, a análise foi realizada simultaneamente
usando o microlaboratório e o método colorimétrico DPD para reduzir os erros nas
comparações. O método colorimétrico DPD foi realizado no momento da coleta de
amostra e as análises utilizando o microlaboratório ocorreu cerca de 15 min depois
da coleta da amostra. O sistema apresentou resultados comparáveis com os obtidos
utilizando a metodologia convencional como pode ser visto na Figura 4.24. Cada
ponto do gráfico representa os dados obtidos para diferentes amostras coletadas
nas piscinas analisadas. Ambos os métodos indicaram que as amostras de água das
piscinas continham concentrações de cloro variando de 0,4 a 1,1 mg L-1.
O Decreto Lei 13.166 de 23/01/1979 e Decreto 12.342 de 27/09/1978
determinam que a concentração de cloro residual disponível em piscinas deve estar
dentro da faixa que varia de 0,5 a 0,8 mg L-1 considerando o pH entre 6,7 e 7,9. A
norma ABNT NBR 10818 Novembro/1989 determina que as concentrações de cloro
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livre devem estar contida na faixa de 0,8 a 3,0 mg L-1 para pH entre 7,2 e 7,8. Sendo
assim as amostras analisados não estariam em conformidade com nenhum dos
decretos e normas brasileiras estabelecidos para águas de piscinas, mas também
vale ressaltar que as amostras reais foram obtidas em outro país.
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Figura 4.24 - Resposta do sistema a amostras reais.

Medidas obtidas usando ambos métodos foram comparadas usando o teste
de regressão linear. A regressão linear obtida foi: Y = (0 ± 0,2) + (0,9 ± 0,3)·X; (n = 8;
r2 = 0,91).
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5 MICROLABORATÓRIOS FOTOMÉTRICOS AUTÔNOMOS
A instrumentação analítica portátil tem se tornado cada vez mais utilizada em
diferentes aplicações relacionadas ao monitoramento ambiental. Atualmente,
algumas características desejáveis destes instrumentos são a fácil operabilidade
sem necessidade de usuário treinado, o baixo consumo de reagentes e amostras, a
instalação em campo e os resultados em tempo real. Por esta razão, o
desenvolvimento integrado da instrumentação e da eletrônica é uma das principais
tendências tecnológicas aplicadas aos instrumentos químicos portáteis.
A miniaturização de analisadores químicos baseados na detecção fotométrica
acoplada a sistemas FIA exige a miniaturização não somente do circuito eletrônico,
mas de todas as diferentes partes que compõem o sistema de análise, tais como:
canais, misturadores e cela de fluxo.
Neste trabalho, seguindo a tendência de miniaturização e integração, utilizouse a tecnologia LTCC para construir um MicroLaboratório Autônomo (MLA) baseado
na detecção fotométrica capaz de efetuar medidas de absorção em toda faixa do
visível. Objetivando o desenvolvimento de um Microssistema de Análise Total
(µTAS), um microlaboratório com alto grau de integração foi obtido onde toda parte
fluídica e eletrônica necessárias para as determinações fotométricas foram
implementadas em um único dispositivo.
Já o que se denomina MicroLaboratórios Autônomos (MLA) foi a
automatização dos microlaboratórios através da utilização de válvulas solenoides e
bombas peristálticas controladas eletronicamente.
O projeto, desenvolvimento e avaliação dos Microlaboratórios Fotométricos
Autonômos serão apresentados na seqüência deste capítulo.
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5.1 MICROLABORATÓRIO

FOTOMÉTRICO:

DETERMINAÇÃO

QUALI E QUANTITATIVA DE AZO-PIGMENTOS

Um microlaboratório FIA foi desenvolvido para a determinação fotométrica de
diversas espécies. Este microlaboratório fotométrico foi construído e quatro corantes
com picos de absorção máxima distintos foram utilizados para comprovar a
aplicabilidade e versatilidade do equipamento em toda a região do visível. Primeiro,
realizou-se uma triagem para comprovar as potencialidades do microlaboratório na
identificação e posteriormente na determinação qualitativa e quantitativa dos
diferentes corantes.
Nas próximas seções seguem os diversos passos necessários para a
construção e avaliação deste microlaboratório, onde um projeto detalhado tornou-se
indispensável para potencializar as vantagens associadas aos sistemas com celas
de fluxo e circuito eletrônico integrados.

5.1.1 FABRICAÇÃO DO MICROLABORATÓRIO

Um microlaboratório FIA foi construído utilizando a tecnologia LTCC. Neste
dispositivo se encontram vários componentes integrados em um mesmo substrato:
misturador tridimensional, cela de fluxo, arranjo de LEDs, fotodetector e o circuito
eletrônico de controle. A cerâmica verde DuPont™ 951 [97] (espessura 254 µm) foi
utilizada como material base na construção deste microlaboratório. O processo geral
de fabricação está descrito no capítulo 3.
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Figura 5.1 - Microlaboratório FIA construído utilizando a tecnologia LTCC, composto de:
misturador, célula de fluxo, detector, arranjo de LEDs e circuito eletrônico de controle. Vista
tridimensional do microlaboratório (a) interna (b) externa. As diferentes cores representam as
múltiplas camadas envolvidas. O circuito eletrônico, não mostrado, foi integrado sobre a
camada superior do sistema.

A Figura 5.2a mostra a camada superior do microlaboratório onde foram
construídas as cavidades circulares para as flanges de entradas/saídas, as
cavidades retangulares do fotodetector e arranjo de LEDs e as trilhas do circuito
elétrico obtidas por serigrafia. A Figura 5.2b mostra a primeira camada interna, a
qual contém cavidades quadradas que definem as entradas/saídas das soluções e
parte da cela de fluxo a ser implementada. A Figura 5.2c mostra a laminação de três
camadas internas que compõem o misturador e a parte restante da cela de fluxo em
forma de “Z”.
A representação básica da geometria do misturador é a seção em forma de
“L”. Esta converte a direção do fluído no mesmo plano através de ângulos de 90º. O
fluído é guiado por meio da rotação de 90º (veja a Figura 5.1a), as diversas
conversões a 90° geram perdas de carga que promovem uma maior taxa de mistura,
agregando eficiência ao misturador. O misturador serpentina construído é composto
de 34 seções em “L”. Finalmente, a Figura 5.2d mostra a camada inferior que tem a
função de selar o dispositivo após a laminação de todas as camadas juntas.
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Para aumentar a versatilidade do dispositivo, o microlaboratório foi construído
com três entradas permitindo a utilização do mesmo em análises que necessitem de
um grande número de reagentes. A cela de fluxo para detecção (figura 5.1a) foi
fabricada utilizando as camadas mostradas na Figura 5.2b e Figura 5.2c. Uma vez
que o dispositivo foi sinterizado, as dimensões finais da cela de fluxo se fixaram em
2 mm de largura, 1,8 mm de profundidade e 25,3 mm de comprimento (volume total
de 91 µL). O volume total do dispositivo foi calculado em 770 µL.

Figura 5.2 - Diferentes camadas de cerâmicas LTCC que compõem o microlaboratório FIA. a)
camada superior com circuito eletrônico serigrafado, entradas, saídas e vias para estabelecer
a conexão eletrônica com a camada b; b) camada na qual se inicia a célula de fluxo e a
segunda camada do circuito eletrônico; c) camadas laminadas que definem o misturador tridimensional e a célula de fluxo; d) camada inferior para selar o dispositivo.

O projeto foi realizado considerando o encolhimento da cerâmica LTCC, o
qual é de 12,7 % no plano x-y e 15 % no eixo z, de acordo com o datasheet
DuPont™ [97]. As pastas DuPont™ 6146 soldável, DuPont™ 6142 interna e
DuPont™ 6141 para vias foram empregadas na serigrafia do circuito eletrônico
sobre a cerâmica verde. O circuito eletrônico foi dividido em duas camadas
diferentes, eletronicamente conectadas por vias (veja a Figura 5.2a e 5.2b). Todos
os componentes de montagem superficial (SMD) foram integrados com sucesso em
uma pequena área sem perda de robustez.

5.1.1.1 Arranjo de LEDs
O arranjo de LEDs foi produzido na configuração modular em um pequeno
substrato LTCC (4 mm x 7 mm). Isto facilita a reconfiguração do microlaboratório,
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pois permite a rápida substituição do módulo caso ocorra alguma eventualidade ou
se houver a necessidade da utilização de outros comprimentos de onda, nestes
casos o arranjo pode ser substituído sem a necessidade de reconstrução do sistema
completo. Este elemento possui sete LEDs ultra-brilho (420, 480, 515, 565, 590, 630
e 700 nm, com dimensões 0,25 mm x 0,25 mm x 0,25 mm cada, Cromatek, Brasil)
que foram fixados sobre o substrato LTCC usando uma cola epoxy para fixação
(Figura 5.3). Os contatos dos LEDs foram conectados aos contatos definidos no
substrato LTCC via wire bonding (Wedge Bond 7400, West Bond) as especificações
utilizadas encontram-se na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 - Especificação do equipamento wire bonding

Fio de Au

2 mils

Potencia de saída do ultrasom

2,5 W

Tempo de ultrasom

30 ms

Força da agulha no substrato

60 g

*Sem aquecimento da amostra

O arranjo de LEDs foi posteriormente encapsulado usando a resina epoxy
(Araldite® CY 248 BR Ren HY 956, Maxiepoxi). O fotodiodo (TCS230, TAOS) foi
integrado em outro módulo construído sobre a cerâmica LTCC da mesma maneira
que o arranjo de LEDs.
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Figura 5.3 - A) arranjo de LEDs montados sobre o substrato LTCC ampliado, B) módulo
completo do arranjo de LEDs e C) módulo do fotodiodo com o TCS230.

Após a fixação das janelas de vidro nas extremidades da célula de fluxo, os
módulos do fotodiodo e do arranjo de LEDs foram ortogonalmente posicionados nas
cavidades. Esta integração foi cuidadosamente efetuada para obter o melhor
alinhamento óptico entre os elementos e maximizar o sinal de intensidade de luz.

5.1.1.2 Circuito Eletrônico

Um circuito eletrônico baseado no microcontrolador PIC18F4550 (Microchip)
foi desenvolvido para a aquisição de dados, controle do arranjo de LEDs e do
detector. Adicionalmente, a temperatura foi continuamente monitorada usando um
sensor de temperatura (LM35, National Semiconductor). O circuito eletrônico está
presente na Figura 5.4. Um conector foi utilizado para programar o microcontrolador
e manter a comunicação com a porta RS232.
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Figura 5.4 - Circuito eletrônico utilizado no fotômetro composto de: microcontrolador, circuito
para comunicação serial, circuito de temperatura, controle do arranjo de LEDs e detector.

O conversor programável de luz para frequência TCS230 (TAOS) foi utilizado
como detector. Este sensor de cor RGB (Red, Green, Blue) integra quatro tipos de
filtros no mesmo encapsulamento. Este foi construído em uma plataforma de alto
desempenho na conversão de luz para frequência que permite uma conversão de
10-12 bits por canal de cor sem a necessidade de caros conversores
analógico/digital (A/D). O TCS230 aporta um completo sensoriamento de cor RGB
através de um arranjo com 64 - fotodiodos em grade: vermelho, verde, azul e sem
filtro (para receber a informação da intensidade total). Estes quatro tipos de
fotodiodos estão dispostos de forma interdigitada para minimizar os efeitos de não
uniformidade da irradiância incidente. Todos os 16 fotodiodos de mesma cor estão
conectados em paralelo. Este circuito integrado permite ao usuário selecionar o fator
de escala da saída (100 %, 20 %, 2 % e baixo consumo) por meio de dois pinos
programáveis [98].
Uma desvantagem do detector TCS230 a ser mencionada é que o sinal de
saída apresenta variações com a temperatura (veja seção 5.1.4.2). Esta
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dependência com a temperatura resulta em uma considerável variação do sinal de
saída inversamente proporcional as mudanças de temperatura. Um circuito
eletrônico para monitorar estas mudanças do sinal com a temperatura foi
implementado no mesmo dispositivo para corrigir este efeito. Embora não tenha sido
avaliado, este permitirá a compensação da temperatura.
O uso do microcontrolador agrega versatilidade e portabilidade ao sistema. A
montagem eletrônica permite reprogramar o microcontrolador no próprio dispositivo,
não somente para adaptar o sistema às diferentes aplicações ambientais baseadas
na determinação colorimétrica (corantes, fósforo reativo, nitrato, cromo, zinco, cobre
e cloro dentro outras aplicações) [99], [100], [101], mas também para definir
mudanças automáticas de escala, a escolha do comprimento de onda (LED),
comprimento de onda do filtro do fotodiodo e outros parâmetros. Vinte e oito
combinações diferentes podem ser feitas usando o arranjo de LEDs e os
fotodetectores, o que aumenta a sensibilidade da resposta do microlaboratório
através da escolha da combinação correta entre filtro/comprimento de onda. Esta
versatilidade aumenta o desempenho do microlaboratório para reações químicas
específicas.
O arranjo de LEDs pode ser estimulado em modo contínuo ou pulsado. No
modo contínuo, o LED permanece aceso desde o início da análise até que o usuário
desligue o microlaboratório. No modo pulsado, o usuário pode especificar, a
qualquer momento da análise, o tempo que o LED permanecerá aceso e o tempo
apagado (repouso).
O comprimento de onda escolhido pelo usuário foi selecionado pela ativação
de uma das sete saídas digitais do microcontrolador ligando indiretamente o LED
correspondente. As saídas digitais do microcontrolador foram conectadas ao circuito
integrado ULN2003 (Texas Instruments) composto por sete transistores na
configuração Darlington, com os coletores em aberto, os quais foram conectados
aos anodos de cada LED. Em série com o catodo de cada LED, foi necessário
inserir um resistor para controle de intensidade. Como cada LED do arranjo possuía
diferentes características de corrente-tensão, diferentes valores de resistores foram
usados para normalizar a emissão dos LEDs frente ao detector. O microcontrolador
permaneceu em comunicação contínua com o computador enviando e recebendo
dados através da porta serial.
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Figura 5.5 - Microlaboratório colorimétrico FIA baseado na tecnologia LTCC. Dimensões: 43 x
56 mm.

A Figura 5.5 mostra o microlaboratório colorimétrico FIA completo. Para
proteção do circuito eletrônico contra soluções agressivas ou possíveis danos
causados pelo meio ambiente, uma camada polimérica de PDMS (polidimetilsiloxano
Sylgard® 184, Dow Corning Corporation) foi depositada sobre o circuito. O
dispositivo foi posicionado dentro de uma caixa negra para evitar interferências
advindas da luz ambiente.
O custo do microlaboratório completo foi calculado e está apresentado na
tabela abaixo.
Tabela 5.2: Custo total dos materiais utilizados na construção de um microlaboratório
Fotométrico

MATERIAL
Cerâmica LTCC
Componentes
eletrônicos
Acessórios
Pastas
Pastas
Pastas

QUANTIDADE
20 camadas de 76,6x76,6mm

CUSTO R$
100,00

Diversos
Flanges, vidros, conectores
1g 6146
1g 6141
1g 6142D
TOTAL

75,00
10,00
9,46
5,20
9,46
209,12
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O custo do equipamento é baixo aproximadamente 210 reais, visto que, este
equipamento complexo e extremamente integrado pode ser utilizado em lugares de
difícil acesso por um longo tempo sem manutenção.

5.1.1.3 Software

Foi desenvolvido na linguagem C++ e carregado no microcontrolador usando
a plataforma MPLAB® (Microchip) um código de programação responsável por
ajustar os parâmetros de funcionamento e controlar o dispositivo. Este código de
programação permite ao microcontrolador interagir com o software instalado no
computador onde foi realizada a configuração do dispositivo e a transferência de
dados.
O software foi desenvolvido para ser a interface entre o usuário e o
microlaboratório através do instrumento virtual criado em LABView 8.2 (National
Instruments).

O

instrumento

virtual

permitiu

ao

usuário

estabelecer

uma

comunicação contínua e bidirecional com o microlaboratório durante a operação de
medida. Com isto foi possível o controle simultâneo do arranjo de LEDs, do
fotodiodo e da freqüência de aquisição de dados.
No computador, o usuário define o comprimento de emissão e o comprimento
de onda dos filtros do detector (480, 540 e 820 nm) e o fator de amplificação do sinal
de resposta (baixo consumo, 2 %, 20 % e 100 %). Após o início das medidas, o
usuário acompanha a resposta do sistema on-line na tela do computador, sendo os
dados armazenados em arquivos de texto para serem posteriormente processados.
O sistema permite realizar medidas de absorbância para LEDs presentes no
microlaboratório (420 – 700nm), de acordo com a aplicação. A absorbância foi
calculada pelo microcontrolador utilizando a seguinte Equação 5-1:

A = − log

Sa
Sr

− Se
− Se

Equação 5-1,

onde Sa: sinal analítico, Sr: sinal de referência (água) e Se: é o sinal no escuro.
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5.1.2 REAGENTES E SOLUÇÕES

Foram utilizados reagentes de grau analítico e água DI. Alaranjado de metila
(LM), azul de metileno (AM), verde de bromocresol (VB) e vermelho de fenol (VF)
foram obtidos da Synth (Brasil). Estes corantes foram escolhidos como soluções de
referência por apresentarem a absorção máxima próxima ao comprimento de onda
de emissão dos LEDs do arranjo.
Foram preparadas separadamente quatro soluções estoque (1 mM LM, 1 mM
AM, 0,1 mM VF e 1 mM VB) dissolvendo 0,0327 g de LM, 0,0319 g de AM, 0,00354
g de VF e 0,0698 g de VB cada um em 100 mL de água DI (deionizada). Após a
preparação das soluções estoque, foram preparadas cinco concentrações padrão de
cada corante mediante sucessivas diluições em água. As concentrações finais das
soluções de trabalho foram 1; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 µM para LM e AM, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0
e 2,5 µM para VF e 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 e 25,0 µM para VB.
Para os testes na determinação quantitativa e qualitativa de mistura de
corantes, novos padrões de AM e LM foram preparados pela diluição das soluções
estoque de AM e LM. As novas concentrações das soluções de referência foram 1,0;
5,0; 10,0 15,0 e 20,0 µM para ambas.

5.1.3 APARATO EXPERIMENTAL

A montagem experimental do sistema de fluxo contínuo se constituiu de uma
bomba peristáltica (Ismatec, IPC-12) equipada com tubos de Tygon™, tubos de
polietileno (0,8 mm diâmetro interno) e válvulas solenoides de três vias (161T031,
NResearch). No computador foi instalada uma interface (software especialmente
desenvolvido para esta aplicação) que permite a visualização dos dados e o controle
do microlaboratório.
O microlaboratório FIA foi utilizado como fotômetro e espectrofotômetro. Esta
escolha foi realizada pelo usuário transferindo um novo código de programação ao
microcontrolador.
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No modo fotômetro, o microlaboratório FIA aciona um único LED (no modo
pulsado ou contínuo) e o fotodetector escolhido pelo usuário. No modo
espectrofotométrico, todos os LEDs são automaticamente e seqüencialmente
ligados e desligados e os valores de absorbância medidos pelo fotodetector para
cada LED são enviados para o computador onde o espectro é mostrado.
Para as análises utilizando o microlaboratório FIA como fotômetro, a
montagem experimental utilizada pode ser visualizada na Figura 5.6. A linha base foi
obtida medindo os valores de absorbância durante a passagem contínua de água
deionizada através do canal 2. Quando a válvula foi chaveada do canal 2 para o
canal 1, a solução do corante foi propulsionada através do canal 1 para dentro do
dispositivo através da entrada (1). A solução contendo o corante passou pelo
misturador e alcançou a célula de fluxo onde o sinal transiente foi registrado pelo
microlaboratório FIA. As medidas foram feitas pela injeção de soluções contendo
diferentes concentrações de cada corante. O fluxo resultante foi conduzido para o
descarte (canal 4).

Figura 5.6 - Diagrama de blocos da montagem experimental do microlaboratório no modo
fotométrico. O esquema inclui o microlaboratório e os componentes necessários para a
análise em fluxo. BOMBA: bomba peristáltica (0,5 mL min−1); sinal 100 %; célula de fluxo:forma
“Z”; as conexões elétricas estão representadas pelas linhas pontilhadas.

Usando o microlaboratório no modo espectrofotométrico, as entradas 2 e 3
foram usadas para análises quantitativas de mistura de corantes, onde, cada corante
foi injetado em uma das diferentes entradas e a mistura foi realizada no interior do
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dispositivo. O objetivo deste teste foi determinar a concentração individual de cada
corante que compunha a mistura. Para esta análise o canal 1 não foi utilizado.

5.1.4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1.4.1 Caracterização do arranjo de LEDs

Os LEDs típicos possuem sua FWHM (largura do pico a meia altura) por volta
de ± 25 nm que são comparáveis aos filtros óticos, que normalmente apresentam
largura de banda de ±10 a ±30 nm.

A típica FWHM na absorção molecular é

superior a 50 nm [102], isto indica que com um LED especifico cujo comprimento de
onda se aproxime do máximo de absorção molecular da espécie a ser determinada,
pode-se determinar com exatidão a mudanças nos valores de absorção de um
determinado composto. O posicionamento do LED diretamente na célula fotométrica
permite superar problemas de colimação, foco e alinhamento do feixe de luz.
Portanto, os LEDs são fontes de radiação adequadas para a construção de
fotômetros usados nas análises por absorção molecular na região visível.
A integração do arranjo de LEDs requer uma série de resistores conectados
com cada elemento. O valor destes resistores foi determinado pela normalização da
intensidade de luz de cada LED usando um espectrofotômetro Ocean Optics USB
4000 como referência. Foi medido o espectro de cada LED usando a célula de fluxo
vazia para todos os comprimentos de onda utilizando o espectrofotômetro comercial,
como mostrado na Figura 5.7. O mesmo procedimento foi aplicado para o
microlaboratório onde o valor de cada resistor conectado a cada LED foi novamente
determinado comparando os valores de absorbância obtidos com o detector TCS230
com os valores obtidos com o USB 4000 buscando obter o melhor ajuste.
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Figura 5.7 - Espectro de emissão dos LEDs usando o microlaboratório. Espectro obtido com o
espectrofotômetro USB 4000.

5.1.4.2 Avaliação da influência da temperatura

Durante os experimentos foram observadas pequenas variações no sinal da
linha base (0,5 % hora-1) provocadas por mudanças na temperatura ambiente. Os
testes iniciais mostraram que o fotodetector é o elemento do microlaboratório mais
sensível à temperatura. Para determinar a influência da temperatura, o detector foi
posicionado separadamente sobre um suporte de alumínio. Utilizou-se pasta térmica
para melhorar a transferência de calor e este arranjo foi aquecido gradualmente na
faixa que variou de 15 ± 0,2 a 40 ± 0,2 ºC por um banho termostático (Julabo®). A
cada 10 min o valor da temperatura foi incrementado de 5 °C com taxa de
aquecimento de 1 °C min-1, após alcançar a temperatura desejada o detector
permaneceu por alguns minutos na temperatura escolhida até o momento em que o
banho térmico iniciou novamente o aquecimento do suporte de alumínio levando a
mudança de temperatura. Um LED comercial foi diretamente utilizado como fonte
emissora de luz e iluminou o detector durante todo o experimento.
O sinal da linha base do detector foi monitorado durante todo o experimento e
foi possível observar as variações ocorridas em função da temperatura como pode
ser visualizado na Figura 5.8. O sinal apresentou variações da ordem de 0,7 % °C-1.
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Além disto, a diminuição da razão sinal/ruído também foi observada à medida que a
temperatura alcançava valores mais altos. Para evitar os efeitos da temperatura na
resposta do sistema, os experimentos posteriores foram então realizados na faixa de
20 a 25 °C.

1750

15 °C

Frequência (Hz)

1700
1650
1600
1550
1500

40 °C

1450
1400
0

10

20

30

40

50

60

Tempo (min)

Figura 5.8 - Variação do sinal de saída (variação do valor de freqüência) em função da
temperatura na faixa de 15 ºC a 40 ºC (1 °C min-1).

5.1.4.3 Avaliação das variáveis físicas: vazão e volume de injeção

O volume de injeção foi estudado entre 300 µL e 900 µL utilizando a solução
de 5 µM de azul de metileno como amostra e a vazão de 1,5 mL min-1 foi mantida
constante em todos os casos durante esta primeira avaliação.
Com relação ao volume de amostra injetado, os sinais analíticos aumentaram
com o aumento do volume de amostra. O valor de absorbância correspondente foi
determinado para cada um dos volumes de amostra injetados como pode ser
visualizado na Figura 5.9a, o resultado apresenta um aumento linear nos valores de
absorbância com o aumento do volume de injeção. Embora volumes de amostra
superiores a 500 µL apresentassem um aumento do sinal analítico, estes reduziriam
a frequência de amostragem devido a necessidade de um maior tempo de limpeza.
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Como compromisso entre sensibilidade e velocidade analítica, o volume de injeção
de 500 µL foi selecionado para os estudos posteriores.

Figura 5.9 - Variação na intensidade do sinal como função de a) volume de injeção e b) vazão.

A vazão foi investigada de 0,5 a 2,0 mL min-1 utilizando como volume de
amostra constante 500 µL, como mostrado na Figura 5.9b. Um aumento significativo
nos valores de absorbância foi observado com o aumento da vazão onde um
aumento mais acentuado pode ser observado entre 0,5 e 1 mL min-1. Embora
vazões maiores impliquem em um menor tempo de análise e promovam uma melhor
mistura, visto que o tempo de limpeza da célula de fluxo seria menor, a
repetibilidade do sistema seria comprometida em altas vazões, devido ao código de
programação utilizado para capturar o sinal do detector TCS230. Este código de
programação faz a leitura do detector uma vez por segundo, isto indica que se a
amostra passa pela célula de fluxo em alta velocidade o sinal correspondente ao
valor de absorbância da amostra é definido por um menor número de pontos
tornando a medida mais imprecisa. Portanto, a vazão de 1 mL min-1 foi escolhida
como um compromisso entre valores de absorbância e repetibilidade do sinal.

5.1.5 APLICAÇÕES DO MICROLABORATÓRIO
Uma vez determinados os valores mais indicados para as variáveis físicas do
sistema, o dispositivo foi avaliado como fotômetro na determinação das
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concentrações de corantes e como espectrofotômetro na determinação qualitativa e
quantitativa da mistura de corantes em múltiplas concentrações.

5.1.5.1 Uso do LTCC microlaboratório miniaturizado como fotômetro

A absorbância foi medida em 630 nm (LED vermelho) com vazão constante
de 1,0 mL min-1 e volume de injeção de 500 µL. Foram estudadas cinco soluções
padrão da solução de azul de metileno (1; 2,5; 5,0; 7,5; e 10 µM) .
A curva analítica se mostrou linear em toda a faixa de trabalho e pode ser
representada pela equação Abs = (0,0246 ± 0,0008)·[LM] + (0,0017 ± 0,0014) com
coeficiente de correlação linear de 0,998. As medidas foram feitas em triplicada, o
desvio padrão relativo (RSD) foi de 1,74 % para 10µM.
Ácido clorídrico 0,1M (1 mL) foi injetado depois da obtenção de cada curva
analítica composta de 5 soluções de referência, para remoção dos resíduo dos
diferentes corantes analisados pelo microlaboratório.
O mesmo procedimento foi usado para a determinação do alaranjado de
metila (LM). A concentração estudada foi a mesma (1-10 µM) embora neste caso o
comprimento de onda utilizado foi 490 nm. A curva analítica obtida se mostrou linear
e pode ser representada pela equação Abs = (0,0341 ± 0,0001)·[AM] + (0,0260 ±
0,0007) com coeficiente de correlação linear de 0,984. As análises foram realizadas
em triplicata, o desvio padrão relativo (RSD) foi menor que 0,85 % para toda a faixa
de concentrações estudadas.
A Figura 5.10 apresenta o resultado obtido durante a determinação do corante
vermelho de fenol (VF) utilizando o microlaboratório FIA. No modo fotométrico, a
resposta do sistema na presença dos corantes foi apresentada ao usuário em
valores de intensidade versus tempo, posteriormente foram calculados os valores de
absorbância relacionados ao sinal analítico. A faixa de concentração de 0,5 - 2,5 µM
foi estudada e o comprimento de onda utilizado foi 565 nm. A curva analítica
apresentou resposta linear sendo representada pela equação Abs = (0,0700 ±
0,0003) [VF] + (0,0038 ± 0,0006) com coeficiente de correlação 0,996. As medidas
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foram realizadas em triplicata e o desvio padrão relativo obtido foi menor que 1,96 %
para todas as amostras analisadas.

Figura 5.10 - Resposta típica do microlaboratório no modo fotômetro. Teste realizado para a
amostra de vermelho de fenol com a injeção de diferentes concentrações, vazão de 1 mL min-1,
volume de amostra 500 µL.

O corante verde de bromocresol (VB) foi estudado na faixa de 5 – 15 µM. O
comprimento de onda utilizado foi 590 nm. Cinco amostras padrões foram
analisadas e os resultados obtidos são representados pela equação Abs = (0,0117 ±
0,0001)·[VB] + (0,0271 ± 0,0007) (r2 = 0,996) e o RSD foi de 1,38 % (n = 3).
A Figura 5.11 apresenta as curvas de calibração obtidas para cada um dos
corantes empregando o microlaboratório no modo fotométrico. Uma boa linearidade
(r2 = 0,996) pode ser observada para a maioria dos corantes nas faixas de
concentração analisadas. Um descuido na preparação do padrão referente a
concentração de 2,5 µM gerou um ponto fora da curva no gráfico da Figura 5.11c)
que diminuiu o coeficiente de correlação desta curva analítica (r2 = 0,984).
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Figura 5.11 - Curvas de calibração obtida para cada um dos corantes AM, LM, VF e VB.

5.1.5.2 Uso do microlaboratório LTCC miniaturizado como espectrofotômetro
O microlaboratório foi configurado como espectrofotômetro através da
transferência de um novo software para o microcontrolador. Neste caso, o usuário
deixou de interagir com o microlaboratório visto que todas as etapas necessárias
para o funcionamento do mesmo foram realizadas automaticamente. O circuito
eletrônico foi o responsável pela varredura de todos os LEDs em seqüência
iniciando pelo menor comprimento de onda (420 nm) até o maior (700 nm). Os
valores de intensidade associados a cada um dos sete LEDs foram capturados e
associados ao comprimento de onda que estava sendo utilizado no determinado
momento.
No modo de calibração, que foi o primeiro passo realizado automaticamente,
o microlaboratório coletou o valor de intensidade inicial de cada LED quando a célula
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de fluxo estava preenchida com água e este foi considerado como valor de
referência (Sr). Este procedimento foi realizado para cada um dos sete LEDs
utilizando os quatro filtros do detector, os valores geraram uma matriz 4 x 7.
Após a etapa de calibração, o microlaboratório iniciou automaticamente o
procedimento de medida onde os valores de intensidade obtidos foram associados a
variável Sa, a partir deste momento se iniciou o cálculo dos valores de absorbância
no

microcontrolador

usando

a

equação

1.

Os

valores

de

absorbância

correspondentes a cada combinação de LED/filtro foram enviados para o
computador e visualizados na interface virtual.

Figura 5.12 - Tela do instrumento virtual que permite a visualização dos quatro espectros
obtidos para os diferentes filtros. Este teste foi realizado utilizando água e azul de metileno. A:
injeção de água e B: com a injeção de azul de metileno 10 µM, vazão de 1 mL min-1.

O primeiro teste utilizando o microlaboratório no modo espectrofotométrico foi
realizado mediante a inserção contínua de água DI durante o procedimento de
calibração. Posteriormente, o corante azul de metileno 10 µM foi injetado
automaticamente através da mudança de posição da válvula solenoide. Neste caso,
o volume de amostra (aproximadamente 1 mL) não foi controlado, pois um tempo de
análise relativamente alto (1min) foi necessário para que as 28 combinações de
LED/filtro pudessem ser analisadas e os valores de absorbância serem
armazenados.
Como o microlaboratório foi previamente calibrado, os espectros obtidos pelos
diferentes filtros apresentaram resultados similares, como pode ser visualizado na
Figura 5.12. Por esta razão, todos os testes seguintes foram realizados utilizando os
valores obtidos com o filtro branco, diminuindo assim o tempo de residência da
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amostra dentro do microlaboratório. Embora a vantagem de possuir um detector com
diversos filtros não tenha sido utilizada neste trabalho, este vantagem poderá ser
melhor aplicada em trabalhos futuros.
As soluções de AM, LM, VF e VB (para as concentrações apresentadas na
seção

5.1.2)

foram

medidas

utilizando

o

microlaboratório

(no

modo

espectrofotômetro) e o espectrofotômetro USB 4000 (Ocean Optics). A equação de
normalização entre equipamentos foi determinada depois de comparar os valores
obtidos com os dois equipamentos.
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Figura 5.13 - Espectros de cinco concentrações diferentes obtidos pelo microlaboratório para
azul de metileno (AM).
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Figura 5.14 - Curvas de calibração (concentração vs. absorbância) obtidas para os seis LEDs
utilizados. Nota-se que o LED de 630 nm apresentou os maiores valores de absorbância para o
corante azul de metileno.
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Figura 5.15 - Espectros de cinco concentrações diferentes obtidos pelo microlaboratório para
alaranjado de metila (LM). Nota-se que o LED que apresentou maiores valores de absorbância
foi 490 nm.
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Figura 5.16 - Espectros de cinco concentrações diferentes obtidos pelo microlaboratório para
vermelho de fenol. Nota-se que o LED que apresentou maiores valores de absorbância foi 565
nm.
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Figura 5.17 - Espectros de cinco concentrações diferentes obtidos pelo microlaboratório para
vermelho de fenol. Nota-se que o LEDs 590 nm e 630 nm apresentaram os maiores valores de
absorbância.

Como o microlaboratório e o USB 4000 utilizam célula de fluxo (passo ótico)
com diferentes comprimentos, 25 e 10 mm respectivamente, os valores obtidos com
o microlaboratório foram divididos por 2,5 e somente depois graficados contra os
valores obtidos com o USB 4000.
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A equação de normalização obtida foi acrescentada no microcontrolador de
maneira que os valores apresentados pelo microlaboratório se aproximaram dos
valores apresentados pelo equipamento comercial. A equação que permite a
normalização dos valores de absorbância apresentados pelos dois equipamentos foi
USB = 0,4229*(LTCC/2,5) com coeficiente de correlação r² = 0,9778. A Figura 5.18
apresenta o espectro obtido com o microlaboratório e o USB 4000 depois da
normalização.

0,25

1,0μM alaranjado de metila
2,5μM alaranjado de metila
5,0μM alaranjado de metila
7,5μM alaranjado de metila
10μM alaranjado de metila
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Figura 5.18 – Espectros para alaranjado de metila obtido com o microlaboratório FIA (linhas
pontilhadas) e USB 4000 (linhas contínuas).

Deve-se ressaltar que as curvas obtidas com o microlaboratório (Figura 5.18)
não se aproximam mais do espectro obtido com o USB4000 devido a falta de
comprimentos de onda que pudessem representar melhor o espectro de absorção
do corante alaranjado de metila e assim aumentar a resolução do equipamento.
Para efeito de comparação entre equipamentos deve-se observar os valores de
absorbância obtidos para os dois equipamentos no comprimento de onda de 490
nm. As linhas tracejadas fazem somente a ligação entre os pontos, as mesmas não
têm por objetivo representar o espectro real do corante.
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Para a faixa de concentração de 1 a 10 µM, como mostrado na Figura 5.18, a
correspondência entre o microlaboratório FIA e o espectrofotômetro USB 4000
indica

que

o

micronalisador

apresentou

bons

resultados

qualitativos

na

determinação de corantes, pela comparação dos resultados obtidos. Este
microlaboratório pode ser usado como um instrumento para identificação da
presença de determinado corante na amostra desde que o mesmo seja previamente
conhecido e possua um espectro de absorção que esteja contido na região do
visível. Melhores resultados podem ser obtidos com a adição de um maior número
de LEDs (comprimentos de onda) ao arranjo utilizado.

5.1.6 USO DO MICROLABORATÓRIO
CORANTES

NA

ANÁLISE

DE

MISTURAS

DE

O microlaboratório foi utilizado como espectrofotômetro na determinação
qualitativa e quantitativa de misturas. Para tanto, os corantes AM (azul) e LM
(amarelo) foram misturados dentro do dispositivo e os espectros de absorção
obtidos para as diferentes concentrações dos corantes foram analisados. Cada
corante foi introduzido individualmente através das entradas (2) e (3) com a mesma
vazão. Dentro do dispositivo, os corantes foram misturados enquanto passavam pelo
misturador e o produto da mistura (verde) foi analisado na célula de fluxo do
microlaboratório LTCC.

5.1.6.1 Procedimento experimental

De acordo com o método proposto, com a seleção apropriada do LED é
possível obter dados quantitativos e qualitativos de misturas de corantes. A condição
ideal é aquela onde a radiação emitida por um LED específico do arranjo, é
absorvida somente por um dos componentes da mistura, assim análises
quantitativas e qualitativas podem ser realizadas de forma simples e direta.
Na prática, isto não é possível devido à indisponibilidade de LEDs com a
banda de emissão desejada, além dos corantes sob investigação apresentarem
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sobreposição das bandas de absorção. No entanto, com amostras menos
complexas, como por exemplo misturas compostas de 2 ou 3 componentes de
composição

conhecida,

contando

que

as

bandas

de

absorção

estejam

razoavelmente separadas e a seleção dos LEDs seja apropriada, é possível
determinar a presença de corantes e também determinar suas concentrações.
A medida de absorção da emissão de um LED específico é composta da
soma dos dados de absorção de diferentes componentes (corantes) de uma mistura
complexa. Além disto, a absorbância observada para cada LED emissor pode ser
expressa por uma superposição [103]:

Equação 5-2,

onde

é a absorbância observada da mistura dos corantes (ex: corante 1, 2

e 3 ) usando um LEDx em particular. A absorbância advinda da mesma mistura para
diferentes emissores LEDn será expressa de maneira similar.
Para um sistema não seletivo, onde por exemplo, todos os LEDs tem parte de
sua emissão absorvida por todos os corantes da mistura, a concentração individual
de cada componente só pode ser determinada matematicamente se o número de
LEDs que fornecem os dados de absorção for igual ou maior ao número de
componentes da mistura. Para a mistura de três corantes, o número mínimo de três
LEDs é necessário para gerar três equações que resolvam o problema. Misturas
mais complexas geram um algoritmo mais complexo, mas relativamente simples de
ser resolvido se considerar a atual capacidade computacional.
Com a seleção cuidadosa dos LEDs que promovem maior seletividade é
possível simplificar a análise dos dados. Se a emissão de um LED for absorvida
somente por um componente especifico da mistura, a determinação da quantidade
deste componente será direta. Para os corantes utilizados neste trabalho se pode
verificar na Figura 5.20, que o componente AM não absorve luz nos comprimentos
de onda 420 nm e apenas uma quantidade desprezível do LED 490 nm, de maneira
que o composto LM pode ser determinado diretamente segundo a equação abaixo
utilizando qualquer um dos LEDs anteriormente citados.
Abs LED 420 = Abs LM
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Abs LED 490 = Abs LED 490 LM + Abs LED 490 AM (desprezível)

Equação 5-4

Entretanto, o corante LM não absorve nos comprimentos de onda de 590, 630
e 700 nm, portanto, a determinação da quantidade de AM na mistura pode ser obtida
de forma direta observando o valor de absorbância para qualquer um destes
comprimentos de onda.
Abs LED 590 = Abs AM

Equação 5-5

Abs LED 630 = Abs AM

Equação 5-6

Abs LED 700 = Abs AM

Equação 5-7

Se houvesse um terceiro componente na mistura cujo máximo de absorção se
encontrasse entre 500 e 600 nm certamente haveria a sobreposição mais acentuada
das bandas de absorção. Tal fato demandaria a necessidade da utilização de
equações mais complexas e a determinação da concentração do determinado
corante na mistura seria indireta. Além disto, um número mínimo de 3 LEDs seria
necessário para a determinação da quantidade do corante de interesse.

5.1.6.2 Procedimento de calibração e medida

Antes de iniciar as determinações quantitativas e qualitativas de mistura de
corantes, foram obtidas as curvas de calibração de cada corante individual. Para
tanto, o corante azul de metileno (AM) foi inserido na entrada (2) e água DI na
entrada (3), como pode ser visualizado na montagem experimental da Figura 5.19. A
inserção de água através do canal 2 (na mesma proporção do corante LM) foi
realizada com o objetivo de simular a diluição gerada pelo segundo corante que
posteriormente foi inserido no microlaboratório.
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Figura 5.19 - Diagrama do sistema utilizado para a determinação quantitativa de mistura de
corantes. No primeiro caso, os corantes AM e água DI fluíram diretamente para o
microlaboratório. Logo após, o corante AM foi substituído pelo corante LM.

Desta maneira, os valores de absorbância obtidos em cada curva analítica
foram diretamente aplicados no cálculo da concentração dos corantes presentes na
mistura. O mesmo procedimento acima descrito foi realizado para o corante
alaranjado de metila e os espectros estão apresentadas abaixo na Figura 5.20.
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Figura 5.20 - Espetros obtidos para cinco concentrações diferentes na determinação de AM e
LM. Experimento realizado para obtenção das equações que relacionam os valores de
absorbância com a concentração de determinada amostra.

Diferentes LEDs poderiam ter sido utilizados como indicadores diretos dos
valores de concentração de cada corante na mistura. Neste estudo, os valores
escolhidos foram 490 e 630 nm por apresentarem maior sensibilidade aos corantes
de interesse. As equações Abs

LED630

= (0,0305 ± 0,004) [AM] + (0,015 ± 0,041) e

AbsLED490 = (0,01960 ± 0,0003) [LM] + (0,012 ± 0,003) foram obtidas da correlação
entre os dados de absorbância e concentração para os determinados comprimentos
de onda.
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Após a obtenção das curvas de calibração, AM e LM foram simultaneamente
injetados no microlaboratório pelos canais 1 e 2. A Figura 5.21 apresenta seis
espectros diferentes que foram obtidos pela inserção de seis diferentes
combinações de concentração dos corantes.

Figura 5.21 - Espectro de emissão da mistura de corantes usando no microlaboratório FIA.
Cada cor representa uma proporção diferente entre corantes. LM: Alaranjado de metila e AM:
Azul de metileno.

Os valores de concentração para cada corante no espectro foram calculados
utilizando as equações acima descritas. A Tabela 5.3 sumariza os resultados obtidos
da análise de seis combinações entre os corantes apresentados na Figura 5.21. Os
dados obtidos para as misturas indicam que os valores estimados se aproximam dos
valores esperados para cada concentração dos corantes dentro de 80 %. O erro
máximo calculado foi de 17,9 % na determinação de LM. Este sistema apresenta
uma boa perspectiva para determinação de mistura de corantes e mostra que o
microlaboratório FIA pode ser utilizado como um instrumento multiparamétrico na
determinação de diversos contaminantes presentes em uma determinada amostra.
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Tabela 5.3 - Resultados obtidos na análise quantitativa de seis combinações de misturas entre
dois corantes diferentes. O valor padrão, o calculado e o erro estão apresentados abaixo.

AM (µM)

AM Valor

Erro

LM (µM)

LM Valor

Erro%

Calculado (µM)

%

10

10,5 ± 0,1

4,9

5

5,28 ± 0,01

5,4

15

16,6 ± 0,2

9,7

10

11,12 ± 0,03

10,0

1

1,1 ± 0,3

11,8

20

19,56 ± 0,03

-2,3

10

9,4 ± 0,1

-6,38

15

14,97 ± 0,01

-0,2

20

21,3 ± 0,1

-6,0

20

21,49 ± 0,01

6,9

10

9,74 ± 0,3

-2,7

10

12,1 ± 0,04

17,9

Calculado (µM)
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5.2 MICROLABORATÓRIO

FOTOMÉTRICO

AUTÔNOMO

PARA

DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO REATIVO

5.2.1 FABRICAÇÃO DO MICROLABORATÓRIO
Foi construído um novo microlaboratório semelhante ao descrito na seção
5.1.1.

Duas

modificações

básicas

foram

implementadas

nesse

novo

microlaboratório:
• As partes fluídica e eletrônica foram posicionadas em faces opostas do
microlaboratório. Esta modificação foi efetuada para evitar que possíveis
vazamentos (causados devido a descuidos) de soluções ácidas viessem a
corroer as trilhas elétricas de pasta condutora, provocando curtos e a
inutilização do microlaboratório.
• O misturador deste microlaboratório é maior que o misturador do dispositivo
da seção 5.1.1, promovendo assim uma melhor mistura e permitindo que
maiores volumes de amostras possam ser utilizados devido ao maior espaço
no interior do dispositivo.

Figura 5.22 - Novo microlaboratório construído com misturador maior. Fluídica e eletrônica
foram posicionadas em faces diferentes para evitar que eventuais fugas de soluções químicas
viessem a provocar danos às trilhas do circuito eletrônico.

A Figura 5.22 apresenta as fotos do novo microlaboratório construído, onde
as duas faces do dispositivo podem ser visualizadas. Na Figura 5.22, a plataforma
fluídica está apresentada na parte a) e a plataforma eletrônica na parte b). A Figura
112
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5.22 c) mostra a foto de perfil do microlaboratório, onde fluídica e eletrônica são
visualizadas juntas.

5.2.2 MATERIAIS E REAGENTES

Todas as soluções foram preparadas com água deionizada. Os reagentes
utilizados eram de grau analítico e foram obtidos de Panreac (Espanha).
Uma solução estoque de fósforo reativo (50 mg L-1) foi preparada pela
dissolução do sal dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4) em água. As soluções
padrão de fósforo reativo 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00, 10,00 e 15,00 mg L-1 foram
preparadas pela diluição da solução estoque em água.
Para a determinação de fósforo reativo, as concentrações dos reagentes
sugeridas pelo método padrão (APHA, 2005) foram adaptadas para o sistema em
fluxo. Para tanto, um cálculo foi realizado considerando as sucessivas diluições de
cada solução até o ponto (X) de confluência entre reagentes e amostra.
Estabeleceu-se que o valor de concentração de cada reagente deveria ser 4 vezes
maior para obter a concentração indicada pelo método padrão no ponto X.

Figura 5.23 - Esquema representativo das diversas diluições e vazões que ocorrem na entrada
do sistema de fluxo do microlaboratório antes de alcançar o ponto X. R1 (Reagente 1):
composto de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido ascórbico (C6H8O6). R2 (Reagente 2): composto
de ácido sulfúrico, tartarato de antimônio e potássio (K(SbO)C6HO6) e molibdato de amônio
((NH4)6Mo7O24.4H20).

O reagente 1 (R1) foi preparado pela diluição de 9,5 mL de ácido sulfúrico
concentrado 5 M em 200 mL de água, na mesma solução foi adicionado e dissolvido
1,456 g de ácido ascórbico e posteriormente completou-se o volume com água até
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alcançar 500 mL de solução. Devido à baixa estabilidade do ácido ascórbico esta
solução foi preparada diariamente.
Uma solução de tartarato de antimônio e potássio 10 mM foi preparada pela
adição de 0,3339 g do sal em 100 mL de água. Esta solução foi resfriada a -4 ºC e
permaneceu estável por semanas. No momento prévio a análise, uma alíquota desta
solução foi estabilizada a temperatura ambiente.
O reagente 2 (R2) foi preparado pela diluição de 9,5 mL de ácido sulfúrico
concentrado 5 M em 200 mL de água, posteriormente foi adicionado 11,32 mL da
solução de tartarato de antimônio e potássio 10 mM e 1,6568 g de molibdato de
amônio, novamente o volume restante foi completado com água até 500 mL. O
volume não utilizado desta solução foi mantido resfriado a -4 ºC, aumentando o seu
tempo de uso. No momento prévio a análise, uma alíquota desta solução foi
estabilizada a temperatura ambiente.

5.2.3 APARATO EXPERIMENTAL
A montagem experimental para o sistema em fluxo contínuo consistiu de uma
bomba peristáltica (Minipuls 3, Gilson, Wisconsin, US), três válvulas solenoides de
três vias (NResearch, New Jersey, USA), tubos de silicone de diâmetro interno 1,02
mm (Ismatec, Zürich, Switzerland), tubos de Teflon de diâmetro interno 0,8 mm
(Scharlab, S.L., Cambridge, England), o microlaboratório e um computador.
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Figura 5.24 - Foto do aparato experimental montado para a determinação de fósforo reativo. Na
figura se encontram todos os componentes utilizados: bomba peristáltica, válvulas
solenoides, reagentes e soluções e o microlaboratório. Todos estes componentes juntos
caracterizam o MicroLaboratório Autônomo.

5.2.4 DIAGRAMA DE FLUXO E PROCEDIMENTO DE MEDIDA
Duas montagens experimentais foram utilizadas nos testes para determinação
de fósforo reativo, utilizando as técnicas de multicomutação, parada de fluxo e
amostragem binária.

5.2.4.1 Sistema com injeção de amostra padrão preparadas fora do dispositivo
Na primeira montagem (Figura 5.25), o microlaboratório foi equipado com três
válvulas solenoides de 3 vias, sendo necessário o uso de uma bomba peristáltica
para propulsão das soluções no sistema fluídico. Cada um dos elementos
anteriormente citados e o microlaboratório foram totalmente controlados por um
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computador, permitindo que o procedimento para obtenção da curva analítica
ocorresse automaticamente.
As cinco soluções padrão utilizadas para construir a curva analítica foram
preparadas fora do dispositivo (descritas em 5.2.2). Nesta configuração, a
intervenção do usuário foi necessária para substituir as soluções de referência de
0,25 mg L-1 por 0,75 mg L-1 e 0,5 mg L-1 por 1,0 mg L-1 durante a obtenção da curva
analítica. A disposição das amostras e das válvulas utilizadas pode ser visualizada
na Figura 5.25.

Figura 5.25 - Diagrama da montagem experimental para determinação de fósforo reativo com
amostras preparadas. Na figura pode-se acompanhar a disposição de todos os componentes
do sistema assim como suas conexões. As linhas pontilhadas e as linhas contínuas
representam as ligações elétricas e fluídicas, respectivamente.

A rotina para determinação de fósforo reativo, apresentada na Tabela 5.4,
iniciou-se com os reagentes R1 e R2 fluindo continuamente no microlaboratório. A
comutação das válvulas solenoide V1, V2 e V3 determinou a passagem da solução
transportadora (água) ou da amostra padrão no sistema. Quando todas as válvulas
se encontravam na posição 1, estas permitiram a passagem da solução
transportadora. O sinal obtido no microlaboratório para esta condição (R1 + R2 +
ÁGUA) foi considerado como linha base, ou seja, zero de absorbância.
Quando as válvulas V1 e V3 comutaram (sinal digital 0) permitiram a
passagem de uma alíquota da solução padrão de 0,1 mg L-1 de fósforo reativo pelo
percurso analítico. Após o tempo previamente determinado (12 s), as válvulas V1 e
V3 comutaram (sinal digital 1) novamente, permitindo a passagem da solução
transportadora. A solução transportadora foi responsável por conduzir a amostra até
o detector, pela limpeza dos canais do microlaboratório e recuperação da linha base.
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A solução padrão reagiu ao encontrar-se com os reagentes formando o
complexo azul de molibdênio que absorveu parte da radiação no comprimento de
onda que estava sendo emitido (700 nm). Isto provocou a mudança no sinal analítico
do detector levando ao aumento dos valores de absorbância.
A técnica de parada de fluxo (stopped flow) foi utilizada para aumentar a
sensibilidade do sistema. Para isto, no momento em que o complexo azul de
molibdênio preencheu a célula de fluxo ocorreu a parada da bomba peristáltica (50
s) permitindo o desenvolvimento da reação. Após 50 s de parada do fluxo, a bomba
peristáltica iniciou novamente o bombeamento e a solução transportadora fluiu
novamente pelo sistema.
Na prática, o procedimento foi repetido por três vezes para cada solução
padrão. Posteriormente, uma nova seqüência de comutação foi executada
permitindo a injeção de uma nova solução padrão no microlaboratório. A Tabela 5.4
(abaixo)

apresenta

a

seqüência

de

ativação

das

válvulas

utilizada

pelo

microlaboratório, durante o procedimento automático para obtenção da curva
analítica. O tempo de permanência das válvulas solenoides em cada posição
também pode ser observado.
Tabela 5.4: Sequência de ativação das válvulas para obtenção da rotina de calibração com
cinco soluções de referência preparadas fora do dispositivo. As diversas etapas foram
numeradas de 1 a 11 e V1, V2 e V3 são as três válvulas solenoides do sistema. (1) representa a
válvula ativa e (0) válvula desligada. Os intervalos de tempo de acionamento das válvulas V1,
V2 e V3 também podem ser visualizado.

Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrição
Água (linha base)
0,1 mg L-1
Água (linha base)
0,25 mg L-1
Água (linha base)
0,5 mg L-1
Água (linha base)
0,75 mg L-1
Água (linha base)
1,0 mg L-1
Água (linha base)

V1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V2
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

V3
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Tempo (s)
120
12
120
12
120
12
120
12
120
12
120

* o tempo da solução transportadora no sistema é de 120 s, mas esta flui pelo sistema somente 70 s,
os 50 s restantes o fluxo do sistema está parado devido a parada da bomba peristáltica.
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5.2.4.2 Sistema com injeção de amostra padrão com controle de diluição online
A segunda montagem (Figura 5.26) utilizou somente uma válvula solenoide.
As cinco soluções padrão necessárias para construção da curva analítica foram
preparadas no interior do microlaboratório. As soluções padrão (0,1; 0,25; 0,5; 0,75 e
1,0 mg L-1) foram geradas on-line através da comutação da válvula V1 que permitiu
a diluição nas proporções correta da solução padrão estoque de 1 mg L-1.

Figura 5.26 - Diagrama da montagem experimental utilizada para a determinação de fósforo
reativo com a injeção de amostras preparadas por diluição on-line. Neste caso o sistema em
fluxo se torna mais simples, pois só há a necessidade de uma válvula solenoide.

O procedimento para obtenção de cada solução padrão se desenvolveu da
seguinte forma: primeiramente o volume de amostragem e o tempo de limpeza se
mantiveram os mesmos apresentados na 1ª abordagem, 12 s e 120 s
respectivamente. A técnica de amostragem binária foi adotada durante o tempo de
amostragem (12 s), onde a válvula foi comutada de maneira a diluir a amostra
padrão de 1 mg L-1.
Para obter a amostra padrão de 1 mg L-1, a solução transportadora fluiu no
microlaboratório durante 120 s, após este tempo ocorreu a comutação da válvula V1
e então a solução de 1 mg L-1 fluiu por 12 s de forma contínua produzindo no
detector do microlaboratório um sinal referente a solução de 1 mg L-1.
Para gerar a solução padrão de 0,75 mg L-1, novamente fluiu no sistema a
solução transportadora por 120 s e ocorreu a comutação da válvula V1, onde desta
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vez, o tempo de 12 s foi administrado pela mesma válvula que permitiu a passagem
ora de água ora da solução padrão de 1 mg L-1. Neste caso para gerar 0,75 mg L-1, a
válvula permitia a passagem da solução padrão de 1mg L-1 por 0,3 s e de água por
0,1 s. Este procedimento foi repetido por 30 vezes durante o tempo de 12 s. Este
volume de solução (12 s) foi conduzido ao detector pela solução transportadora que
começou a fluir no sistema por outros 120 s até a próxima análise. A Figura 5.27
apresenta o diagrama de tempos para a válvula V1 que foi anteriormente descrito.

Figura 5.27 - Diagrama de tempos para a válvula V1, onde as diferentes sequências de ativação
da válvula durante o tempo de amostragem (12 s) para gerar cada uma das amostras padrões
podem ser observadas. Na parte inferior da figura se encontra o diagrama de tempos da
bomba peristáltica P onde os tempos ligado/desligado podem ser observados.

No caso da amostra de 0,5 mg L-1, a válvula alternou 60x entre água e a
solução padrão de 1mg L-1 utilizando tempos iguais de 0,1 s.
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5.2.5 PROGRAMA DAS VÁLVULAS
O programa para executar o controle do microlaboratório, foi desenvolvido em
LABView 8.2, seguindo a lógica de execução apresentada na Figura 5.28.

Figura 5.28 - Programa para controle dos componentes ativos (válvulas solenoides e bomba
peristáltica) desenvolvido utilizando a interface gráfica LABView 8.2. A) A primeira janela do
programa apresenta os dois modos de ativação das válvulas e o usuário define quais das dez
possíveis válvulas serão utilizadas. B) Janela apresentada para definição dos diversos
parâmetros de controle de cada válvula. Ao lado destas janelas pode-se determinar os
parâmetro de controle da bomba peristáltica.
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A interface virtual desenvolvida para controle dos componentes ativos
(válvulas e bomba) do microlaboratório autônomo pode ser visualizado na Figura
5.28. Na aba INFO parte a) da figura, determina-se quais das dez possíveis válvulas
serão utilizadas. O desenho que define os dois possíveis de modos de utilização do
programa, os quais são: monoestáveis ou comutado, também podem ser
visualizados.
A escolha entre monoestável ou comutado é efetuada pela resposta da
pergunta na caixa “Commutacíon?” para cada uma das válvulas. No caso do modo
monoestável, o usuário opta por apenas ligar (TA) e desligar (TB) as válvulas de
forma regular e contínua em tempos constantes definidos por um dado número de
ciclos, ainda há a possibilidade de atrasar o início da sequência pelo tempo
determinado na caixa “retraso”.
No modo comutado, o usuário precisa definir os valores correspondentes às
outras variáveis de controle. Primeiramente é necessário definir o tempo que a
válvula permanecerá ligada (TA) e tempo que a válvula permanecerá desligada (TB).
O ligar e desligar será repetido até o tempo definido em TC seja alcançado. O tempo
TD define o tempo de espera após o termino de TC até que um novo ciclo de
repetição seja iniciado.
O tempo de residência da amostra dentro da célula de fluxo (Tiempo Off) e a
ativação da bomba peristáltica (Tiempo On) precisam ser definidos pelo usuário na
parte ao lado preenchendo os dados referentes a bomba peristáltica. Além disso,
para permitir a sincronização entre bomba e válvulas existe a possibilidade de
utilizar o Tinicial onde a bomba estará ligada até que se desligue pela primeira vez.
Uma vez fornecidos estes dados, o microcomputador assume o controle do
processo e todas as etapas de calibração e amostragem podem ser realizadas
automaticamente sem qualquer tipo de intervenção do usuário.
A Tabela 5.5 apresenta os valores utilizados em cada um dos tempos para
que as diversas amostras possam ser criadas utilizando o sistema com diluição de
padrão on-line.
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Tabela 5.5: Intervalos de tempo utilizados na obtenção de diferentes concentrações (0,1 a 1
mg L-1) na rotina de calibração com um único padrão.

Concentração

1 mg L-1

0,75 mg L-1

0,50 mg L-1

0,25 mg L-1

0,1 mg L-1

TA (s)

12

0,3

0,1

0,1

0,1

TB (s)

-

0,1

0,1

0,3

0,9

TC (s)

12

12

12

12

12

TD (s)

120

120

120

120

120

Comutações

1

30x

60x

30x

12x

5.2.6 RESULTADOS

Os estudos dos parâmetros físicos do microlaboratório autônomo consistiram
da avaliação dos seguintes parâmetros: volume de amostra e tempo de residência.
Posteriormente cada abordagem citada em 5.2.4 foi avaliada para duas faixas de
concentração.

5.2.6.1 Volume de amostra
O volume exato de cada alíquota foi determinado pelo tempo que válvula
solenoide de três vias permitiu a passagem da solução padrão e pela vazão que
estava sendo utilizada.
Diversos volumes foram testados para observar a influência do volume de
amostra no sinal analítico. Para tanto, o sistema operou sem parada de fluxo e a
amostra padrão de 15 mg L-1 foi injetada no sistema em diferentes volumes.
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Figura 5.29 - Avaliação da influência do volume de amostra na sensibilidade. Teste realizado
para amostra 15 mg L-1 de fósforo reativo, vazão 1,2 mL min-1.

Volumes de amostra foram avaliados de 80 a 240 µL (4 s a 12 s). Aumentos
no sinal analítico foram observados com o aumento do volume de amostra. Nos
testes subseqüentes o volume de amostra de 240 µL foi utilizado para todas as
faixas de trabalho analisadas.

5.2.6.2 Tempo de residência

O efeito do tempo de residência sobre o sinal analítico foi avaliado retendo-se
a amostra na célula de fluxo do microlaboratório. A retenção da amostra foi
implementada através da parada do fluxo proporcionada pelo controle da bomba
peristáltica. A bomba foi desligada no momento exato em que a amostra alcançou a
célula de fluxo. O volume de amostra e solução referência utilizados foram 240 µL
(12 s) e 15 mg L-1, respectivamente. Os tempos de parada do fluxo variaram de 5 s a
50 s, como a amostra de 15 mg L-1 possui um valor de concentração relativamente
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alto, o valor de 50 s não está representado na Figura 5.30 porque ultrapassou a
escala do equipamento .
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Figura 5.30 - Efeito do tempo de residência sobre o sinal analítico. Amostra de 15 mg L-1 de
fósforo reativo, volume de amostra de 240 µL, vazão de 1,2 mL min-1 e tempo de retenção da
amostra variando de 5 a 35 s.

Com o aumento do tempo de residência foi observado um aumento linear do
sinal analítico. O comportamento desta curva indica que o progresso da reação não
tende a uma condição de equilíbrio, portanto se uma alta sensibilidade é necessária,
o intervalo de tempo para efetuar a medida deve ser incrementado [104], [105].
Este aumento pode ser expresso pela equação Abs = 0,0934·X + 0,045, onde
Abs é o valor de absorbância e X representa o tempo de residência ocasionado pela
parada do fluxo no microlaboratório, com um coeficiente de correlação de 0,991.
Este aumento crescente do sinal analítico frente a um maior tempo de
residência confirma os resultados apresentados na literatura [106], os quais relatam
que a reação para formação do composto azul de molibdênio é lenta. Um maior
tempo de residência permitiu o desenvolvimento da cor e aumentos significativos
nos valores de absorbância associados a mesma amostra padrão.
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5.2.6.3 Tempo mínimo de comutação das válvulas solenoide de três vias

Durante a escolha do tempo mínimo de abertura da válvula solenoide de três
vias, dois aspectos foram levados em consideração:
1º Quanto mais rápido a válvula fosse capaz de ser ligada e desligada
mais efetiva seria a mistura;
2º O tempo deveria ser o menor desde que não interferisse na
repetibilidade do sinal.
Os tempos de comutação de 50, 100 e 150 ms foram avaliados e uma
operação inadequada das válvulas foi observada para tempos menores que 100 ms.
A utilização do tempo de 150 ms não se apresentou atrativa, porque os volumes de
água e amostra padrão utilizados, eram maiores e tornaram a mistura por dispersão
mais difícil. O tempo de 50 ms não foi escolhido porque o sinal transiente para esta
condição apresentou baixa reprodutibilidade. Assim, utilizou-se o tempo de 100 ms
como tempo mínimo de ativação da válvula solenoide de três vias.

5.2.7 SISTEMA COM INJEÇÃO DE AMOSTRA PADRÃO PREPARADAS

A primeira abordagem descrita em 5.2.4.1, está baseada na utilização de 3
válvulas solenoides, as quais foram controladas por computador. As válvulas foram
ativadas em seqüência, de maneira que, a curva analítica composta de cinco
soluções de referência foi obtida automaticamente.
Duas faixas de trabalho foram analisadas (0,1 a 1 mg L-1 e 1,5 a 15 mg L-1).
Os valores das soluções de referência foram escolhidos por representarem diluições
da solução padrão de maior concentração em água, por exemplo, 3,75 mg L-1 pode
ser preparada com a mistura de uma parte da amostra de 15 mg L-1 com 3 partes de
água (1:3).
Para a faixa de 0,1 a 1 mg L-1, os valores escolhidos para as análises foram
0,1; 0,25; 0,5; 0,75 e 1 mg L-1 por representarem diferentes proporções (1:9, 1:3, 1:1,
3:1 e 1:0) da amostra de 1 mg L-1 com água. Para as análises na faixa de 1,5 a 15
mg L-1 os valores escolhidos foram 1,5; 3,75; 7,5; 11,5 e 15 mg L-1 seguindo a
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mesma seqüência de proporções para diluição (1:9, 1:3, 1:1, 3:1 e 1:0). Este critério
de escolha dos valores das soluções de referência foi utilizado para que
comparações posteriores pudessem ser realizadas com as curvas de calibração
obtidas pelo sistema com injeção de amostra com diluição on-line de padrão.
Deve-se ressaltar, que neste caso, os reagentes fluíam continuamente no
sistema em fluxo e não havia a preocupação inicial com a economia de reagentes.
Mas o consumo mínimo de reagente necessário para efetuar a analise de uma
amostra é de 240 µl.

5.2.7.1 Faixa de trabalho de 0,1 – 1,0 mg L-1

Nas condições analíticas otimizadas, foi obtida a curva analítica para a
determinação de fósforo reativo, apresentada abaixo (Figura 5.31) junto com os
registros dos sinais transientes.
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Figura 5.31 - Resposta do sistema para a determinação de fósforo reativo. A figura apresenta o
sinal analítico obtida nas análises em triplicata para cada uma das concentrações analisadas.
A curva analítica obtida para esta análise pode ser vista na parte superior da figura.

Os registros mostram boa estabilidade da linha base e repetição dos sinais.
Com retenção da amostra (60 s), a faixa de 0,1 a 1 mg L-1 de fósforo reativo se
mostrou linear, sendo descrita pela equação: ABS = (0,4997 ± 0,0009)·[PO43-] (0,005 ± 0,001), com coeficiente de correlação de 0,999, onde ABS representa o
valor de absorbância em unidades arbitrárias e [PO43-] a concentração de fósforo
reativo em mg L-1. A IUPAC [107] estabelece o limite de detecção como três vezes a
estimativa do desvio padrão das medidas obtidas na análise de uma baixa
concentração de analito e distinta de zero. Utilizando este conceito o limite de
detecção foi estimado em 14,8 µg L-1. O coeficiente de variação e freqüência de
amostragem foram estimados em 0,28 % para a concentração de 0,25 mg L-1 (n = 3)
e 20 determinações por hora respectivamente.
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5.2.7.2 Faixa de trabalho de 1,5 – 15 mg L-1

A faixa de concentração de 1,5 a 15 mg L-1 foi analisada utilizando as
mesmas condições experimentais anteriormente descritas.
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Figura 5.32 - Sinal analítico obtido para a faixa de 1,5 a 15 mg L-1 de fósforo reativo. A curva
analítica pode ser visualizada na figura na parte superior esquerda. Volume de amostra: 240 µL
(12 s), tempo de residência: 20 s e vazão: 1,0 mg L-1.

Soluções de referência de fósforo reativo com diferentes valores de
concentrações (1,5; 3,75; 7,5; 11,75 e 15 mg L-1) foram utilizadas neste experimento.
O volume de amostra utilizado foi o mesmo da análise anterior 240 µL (12 s) e a
retenção da amostra na célula de fluxo ocorreu por 20 s.
A curva analítica se mostrou linear no intervalo de concentração de 1,5 a 7,5
mg L-1 de fósforo reativo e pode ser descrita pela equação A = (0,0557 ±
0,0002)·[PO43-]+ (0,078 ± 0,005); r2 = 0,965 onde A é a absorbância e [PO43-] a
concentração de fósforo reativo em mg L-1. O desvio padrão relativo de 3
determinações sucessivas de fósforo reativo (7,5 mg L-1) foi de 0,43 % e a
freqüência analítica alcançada foi de 30 determinações por hora.
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Neste caso, notou-se claramente que as determinações de fósforo reativo
para altas concentrações não obedecem a lei de Beer devido a prováveis alterações
químicas associadas com a mudança de concentração, já que em soluções
relativamente concentradas ( > 0,01 mol L-1), as moléculas do soluto influenciam
umas as outras devido à sua proximidade. As propriedades do soluto (incluindo sua
absortividade molar) sofrem ligeiras modificações e isto pode alterar a habilidade
das espécies absorverem num dado comprimento de onda. Outra possível causa da
não linearidade da curva analítica para concentrações de fósforo reativo acima de
7,5 mg L-1, pode estar associada a falta de reagentes para reagir com todo o fósforo
reativo presente, visto que, as concentrações de reagentes utilizadas foram obtidas
do método padrão utilizado por APHA (2005), que prevê a análise de fósforo reativo
na faixa de 0,01 a 6 mg L-1.
Amostras com valores de concentração superiores a 7,5 mg L-1 devem ser
diluídas antes de serem analisadas por este método sob estas condições. Os testes
para esta faixa de concentração continuaram para observar o comportamento do
sistema em situações adversas.

5.2.8 INJEÇÃO DE AMOSTRA PADRÃO COM CONTROLE DE DILUIÇÃO ONLINE
O novo aparato experimental foi montado utilizando somente uma válvula
solenoide de três vias. O conceito de amostragem binária foi aplicado buscando a
obtenção de curvas de calibração geradas pela diluição automática da amostra (online) antes mesmo da entrada da amostra no dispositivo. As duas faixas de trabalho
citadas em 5.2.4 foram novamente avaliadas nestes experimentos. Os resultados
obtidos para cada faixa de trabalho estão apresentados a seguir.
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5.2.8.1 Faixa de trabalho de 0,05 – 1,0 mg L-1 (diluição on-line)

Visando verificar a resposta do sistema um conjunto de soluções de
referência foram analisadas e os respectivos sinais analíticos estão mostrados na
Figura 5.33.
O volume de amostra utilizado foi de 240 µL (12 s), o tempo de ativação das
válvulas foi de 100 ms e a retenção do fluxo ocorreu por 60 s, como no caso
anterior, para esta faixa de trabalho.
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Figura 5.33 - Sinais analíticos obtidos pelo MicroLaboratório Autônomo durante a preparação
de seis soluções de referência por diluição on-line. A curva analítica obtida se mostrou linear
para toda a faixa de 0,05 a 1 mg L-1.

A Figura 5.33 apresenta os registros dos sinais transientes referentes às
determinações de fósforo reativo dentro da faixa de concentração de fósforo reativo
de 0,05 a 1 mg L-1, onde se pode observar que a estabilidade da linha base e o perfil
dos registros são semelhantes aos obtidos na Figura 5.31 (amostra padrão
preparada manualmente).
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Visto que o procedimento de preparação de amostra foi totalmente
automatizado, a amostra padrão de 0,05 mg L-1 foi inserida na curva analítica. Esta
amostra foi inserida para provar que o dispositivo pode responder a valores de
concentração menores que 0,1 mg L-1 e também para observar o comportamento do
sistema frente a uma proporção de mistura tão distinta quanto 1:19.
Ótimos resultados foram observados para o microlaboratório autônomo pois a
amostra padrão de 0,05 mg L-1 apresentou valores de absorbância representativos.
O sinal analítico referente a esta concentração pode ser facilmente distinguido do
sinal da linha base e isto indica a possibilidade de determinar concentrações ainda
menores. Uma boa repetibilidade (RSD< 3,5 % para 0,05 mg L-1) do sinal também foi
observada provando que a diluição entre proporções muito distintas é efetiva e pode
ser utilizada.
Uma curva analítica linear foi obtida para todo o intervalo de concentração
avaliado. A equação que descreve a curva analítica é representada por A = (0,489 ±
0,004)·[ PO43-] - (0,0049 ± 0,0009); r2 = 0,999 onde A é a absorbância e [PO43-] a
concentração de fósforo reativo em mg L-1. O desvio padrão relativo de 3
determinações sucessivas de fósforo reativo (0,25 mg L-1) foi de 1,28 % e a
freqüência analítica alcançada foi de 20 determinações por hora. O limite de
detecção calculado foi de 15,8 µg L-1.

5.2.8.2 Faixa de trabalho de 0,75 – 15 mg L-1 (diluição on-line)
A faixa de trabalho de 0,75 a 15 mg L-1 foi avaliada para efeito de comparação
(com 5.2.7.2) e comprovação da eficiência do novo método para geração de
soluções de referência on-line .
A curva analítica e os registros do sinal analítico obtidos durante esta análise
podem ser visualizados na Figura 5.34.
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Figura 5.34 - Análise de soluções de referência preparadas por diluição on-line na faixa de 0,75
a 15 mg L-1. Como pode ser visto na curva analítica esta faixa de trabalho não obedece a lei de
Beer devido a faixa de reagentes por trabalharmos com concentrações acima das
estabelecidas pelo método presente no APHA (2005).

Novamente, o volume de amostra utilizado foi 240 µL (12 s) e a retenção da
amostra na célula de fluxo ocorreu por 20 s.
A curva analítica mostrou-se linear no intervalo de concentração de 1,5 a 3,5
-1

mg L

de fósforo reativo e pode ser descrita pela equação A = (0,0705 ±

0,0003)·[PO43-] + (0,025 ± 0,002); r2 = 0,996 onde A é a absorbância e [PO43-] a
concentração de fósforo reativo em mg L-1. O desvio padrão relativo de 3
determinações sucessivas de fósforo reativo (7,5 mg L-1) foi de 1,91 %. A freqüência
analítica alcançada foi de 30 determinações por hora. O mesmo comportamento
observado em 5.2.7.2 foi novamente visualizado e esta faixa de concentração não
obedece a lei de Beer. Concentrações maiores que 3,75 mg L-1 devem ser diluídas.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

132

5.2.9 COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRA
PADRÃO

Foram comparados os métodos para construção da curva analítica (para a
faixa de trabalho de 0,1 a 1 mg L-1) usando soluções de referência preparadas e
soluções de referência por diluição on-line.
O tempo total deste experimento foi de dois dias, onde foram obtidas oito
curvas de calibração para a determinação de fósforo reativo. Em cada um dos dias
quatro curvas foram obtidas, duas pela manhã (uma com soluções de referência
preparadas e outra através da diluição on-line de padrão) e outras duas a tarde.

5.2.9.1 Faixa de trabalho 0,05 a 1 mg L-1 diferentes condições de dias e
horários

Comparou-se primeiramente a repetibilidade dos métodos. Para tanto, todas
as quatro curvas de calibração obtidas para cada método em diferentes dias e
horários foram graficadas juntas. A Figura 5.35 apresenta os dados de quatro curvas
de calibração com soluções de referência preparadas pelo usuário.
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Figura 5.35 - Curva analítica obtida com padrões preparados para amostras preparadas em 2
dias e horários diferentes.

Usando o método de regressão linear foi obtida a equação: A = (0,50 ±
0,01)·[PO43-] - (0,01 ± 0,01), ( r2 = 0,998) que apresenta a correspondência entre os
diversos dados para as diferentes curvas.
A Figura 5.36 apresenta os dados de calibração com soluções de referência
preparadas pela diluição on-line em diferentes dias e horários.
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Figura 5.36 - Curva analítica obtida para soluções de referência preparadas pela diluição online da solução estoque de 1 mg L-1.

Uma grande correspondência entre os valores foi observada e a equação A =
(0,497 ± 0,006) )·[PO43-] - (0,003 ± 0,009) com r2 = 0,999, foi obtida para todos os
dados referentes a calibração com diluição on-line.

5.2.9.2 Comparação entre os dois métodos

Os testes t-Student e regressão linear foram utilizados para comparar e
avaliar possíveis diferenças entre os métodos com soluções de referência
preparadas fora do dispositivo e soluções de referência preparadas por diluição online.
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Figura 5.37 - Comparação entre métodos de preparação de soluções de referência. A
concordância entre os resultados mostra que o método de preparação por diluição de padrão
on-line apresenta ótimos resultados.

Medidas obtidas usando ambos métodos foram comparadas usando o teste
de regressão linear e o teste-t. Usando o primeiro método, a regressão linear obtida
foi: Y = (0,99 ± 0,02)·X + (0,001 ± 0,009); com r2 = 0,998. De acordo com esta
expressão, não há diferenças significativas entre os métodos.
O valor calculado de texp foi de 0,02 e o valor de t tabelado (ttab) 2,31 com 95
% de confiança e 8 graus de liberdade. Como |texp| < ttab, aceita-se a hipótese nula
(H0), ou seja, pode afirmar que não existem diferenças significativas entre os
métodos, com 95 % de confiança, mostrando que o método de construção de curva
analítica utilizando diluição de padrão on-line é suficientemente exato.
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6 CONCLUSÕES
Neste trabalho foram desenvolvidos MicroLaboratórios Autônomos (MLA)
portáteis e de baixo custo que se assemelham aos Microssistemas de Análise Total
capazes de integrar e automatizar os procedimentos analíticos necessários a uma
determinada análise, como etapas de mistura, detecção, controle e aquisição de
dados integrados em um mesmo substrato.
A tecnologia LTCC foi utilizada para possibilitar a integração das plataformas
química, microfluídica e eletrônica em um mesmo substrato, permitindo a
implementação

de

MicroLaboratórios

Autônomos

baseados

nas

detecções

eletroquímica e óptica aplicados à avaliação de alguns parâmetros de qualidade da
água.
Os microlaboratórios construídos apresentam como aspectos gerais:
• Integração das plataformas química, microfluídica e eletrônica no
mesmo substrato;
• Integração de célula eletroquímica e instrumentação eletrônica
(potenciostato);
• Integração de eletrodos (auxiliar e referência) embutidos;
• Integração de eletrodo de trabalho removível (permite a utilização de
diversos materiais);
• Integração de célula de fluxo, emissores (LEDs), detector, e
instrumentação eletrônica de controle;
• Permite a fabricação dos dispositivos químicos, microfluídicos e
eletrônicos utilizando as mesmas etapas de processamento;
• Preserva a relação sinal/ruído em relação às montagens modulares;
• Integração gera dispositivos pré-montados de fácil utilização;
• Facilmente automatizáveis;
• Portáteis, baixo consumo de energia, baixo consumo amostra e
reagentes.
Dois tipos de MLA foram construídos, o primeiro baseado na detecção
amperométrica e o segundo baseado na detecção fotométrica. O desenvolvimento
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do MLA amperométrico consistiu no projeto, otimização e a miniaturização de um
potenciostato que apresentou resultados comparáveis aos equipamentos comerciais
de elevada confiabilidade. O processo de otimização foi realizado a partir da
implementação do circuito eletrônico inicialmente na tecnologia PCB/PTH e
posteriormente a sua miniaturização utilizando a tecnologia SMD. O potenciostato foi
reconstruído utilizando as vantagens oferecidas pela tecnologia LTCC na fabricação
de circuitos multicamadas, apresentando excelentes resultados, obtendo valores de
intensidade de corrente superiores aos obtidos na utilização do instrumento
comercial.
O potenciostato LTCC foi projetado para a instrumentação e controle de
células eletroquímicas e é capaz de trabalhar com elevada precisão em quatro
escalas distintas em função das diferentes faixas de corrente geradas na célula
eletroquímica. Este instrumento foi acoplado a uma plataforma fluídica composta de
canais, misturadores e eletrodos embutidos (referência e auxiliar), também
construída em LTCC, dando origem ao Microlaboratório cujo sistema de detecção
está baseado na detecção amperométrica de espécies eletroativas.
O sistema de detecção amperométrica incluiu um eletrodo de trabalho
removível, agregando ao microlaboratório confiabilidade, evitando a dependência do
tempo de vida dos eletrodos de trabalho e permitindo a utilização de eletrodos de
diferentes materiais de acordo com a necessidade da análise. Os resultados
mostraram uma alta relação sinal/ruído comparável com os obtidos em
instrumentação comercial. Além disto, a eletrônica está baseada em um
microcontrolador e portanto, o modo de operação pode ser adaptado para diferentes
técnicas amperométricas, conferindo ao equipamento grande versatilidade.
O MLA amperométrico foi avaliado na determinação de ferro e cloro livre.
Para as determinações de K4Fe(CN)6 foram avaliadas concentrações que variaram
de 0,1 – 3 mM e uma boa linearidade foi verificada de 0,1 a 0,75 mM com coeficiente
de correlação de 0,997. O desvio padrão relativo (RSD) calculado para a amostra de
0,75 mM foi de 1,91 % (n = 13). A resposta do MLA amperométrico foi avaliada na
faixa de 0,35 – 7,10 mM de cloro livre, apresentando resposta linear com r2 = 0,998.
A repetibilidade do sinal foi avaliada para a amostra 3,5 mM obtendo um RSD de
1,93 % (n = 15). Testes para determinação de cloro livre foram realizados
empregando amostras reais de piscina na faixa de concentração de 0,4 a 1,1 mg·L-1.
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Os resultados obtidos com o MLA foram comparados com o método convencional
DPD apresentando resultados similares com r2 = 0,91.
Um MLA fotométrico foi projetado, desenvolvido e construído utilizando as
vantagens de integração proporcionadas pela tecnologia LTCC. No mesmo
substrato foram integrados canais, misturadores, célula de fluxo, detector, um
arranjo de LEDs (420, 480, 515, 565, 590, 630 e 700 nm) e a eletrônica de controle.
Este equipamento apresentou grande versatilidade sendo capaz de atuar em dois
modos de operação: espectrofotométrico e fotométrico.
No modo fotométrico, diferentes corantes (alaranjado de metila (LM), azul de
metileno (AM), verde de bromocressol (VB) e vermelho de fenol (VF)) foram
analisados utilizando diferentes comprimentos de onda (LEDs). Estes LEDs (630nm
para AM, 490nm para LM, 565nm para VF e 590nm para VB) foram especificados
pelo usuário de acordo com o corante que foi analisado.
Cada

um

dos

diferentes

corantes

foram

analisados

em

diferentes

concentrações (1 -10 µM para LM e AM, 0,5 - 2,5 µM para VF e 5,0 - 25,0 µM para
VB) foi apresentada ao usuário em função do tempo. Respostas lineares foram
obtidas para todos os casos avaliados, demonstrando a aplicabilidade deste
dispositivo em determinações fotométricas em toda a faixa do visível.
O modo espectrofotométrico foi avaliado na determinação qualitativa e
quantitativa dos mesmos corantes anteriormente citados. Para tanto, um novo
código de programação foi enviado ao microcontrolador do MLA fotométrico. Este
por sua vez iniciou as análises promovendo a varredura automática dos diferentes
LEDs do arranjo. O valor da absorbância associada a cada comprimento de onda foi
enviado

para

o

programa

LABView

8.2

que

apresentou

os

espectros

correspondentes de cada corante. Foram obtidas respostas lineares para todos os
corantes para as diversas concentrações estudadas.
Ainda utilizando o MLA no modo espectrofotométrico foi possível a
determinação qualitativa e quantitativa de misturas de corantes. Para tanto, os
corantes LM e AM foram misturados dentro do MLA fotométrico em seis diferentes
combinações de concentração. Os espectros de absorção obtidos permitiram a
identificação dos corantes e a quantificação dos mesmos.

Os valores obtidos com

este método de identificação e quantificação foram satisfatórios apresentando um
erro máximo de 18 % em relação ao valor esperado. Portanto, o MLA fotométrico
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pode ser utilizado na quantificação de espécies de uma dada mistura, desde que
uma calibração prévia do equipamento seja realizada.
O modo fotométrico foi novamente utilizado na determinação de fósforo
reativo em águas, por meio de um sistema completamente automatizado. Neste
caso, o MLA fotométrico foi associado a diversas válvulas solenoide e a uma bomba
peristáltica (eletronicamente controladas) que permitiu a implementação de
procedimentos de automatização como: multicomutação, amostragem binária e
parada de fluxo (stopped flow). Com isto, curvas de calibração compostas de cinco
soluções de referência foram obtidas automaticamente sem a intervenção do usuário
através da multicomutação das diversas válvulas.
Além da automatização do sistema, estes procedimentos permitiram a
implementação de uma etapa de diluição on-line da amostra através do
chaveamento das válvulas solenoides. Assim, partindo de uma amostra padrão
estoque maior concentração foi possível gerar diferentes soluções de referência online utilizando o conceito de amostragem binária, intercalando volumes de água e
amostra padrão nas proporções corretas. Dois métodos de preparação de amostra
foram avaliados para comprovar a eficiência e a precisão do método de preparação
de amostra padrão on-line: diluição on-line (utilizando as válvulas) e amostras
preparadas manualmente (fora do MLA).
Foram analisadas duas faixas de concentrações de 0,1 a 1 mg L-1 e 1,5 a 15
mg L-1. Para aumentar a sensibilidade do MLA fotométrico foi implementada uma
etapa de parada de fluxo através do controle da bomba peristáltica. Tanto as
válvulas solenoide quanto a bomba peristáltica foram eletronicamente sincronizadas
permitindo a obtenção automática de todos os dados. A primeira faixa se apresentou
linear para ambos os métodos de preparação de amostra, apresentando limites de
detecção para fósforo reativo de 15,8 µg L-1 (diluição on-line) e 14,9 µg L-1 (amostras
preparadas). Isso comprovou que não há diferenças significativas entre os métodos
de preparação de amostras. A segunda faixa de concentração foi analisada para os
dois métodos e não obedece à lei de Beer. A curva analítica se mostrou linear
apenas no intervalo de concentração de 1,5 a 7,5 mg L-1 de fósforo reativo com r2 =
0,965 e RSD de 0,43 % (7,5 mg L-1, n = 3).
Este MLA automatizado permitiu a obtenção de curvas de calibração
automáticas e análise da amostra sem a intervenção do usuário. A utilização da
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amostragem binária permitiu a implementação da diluição on-line que diminuiu a
complexidade do aparato experimental, além de trabalhar com uma única amostra
padrão de concentração alta, portanto mais estável em função do tempo.

A

frequência analítica foi de 30 determinações por hora, que indica que este
dispositivo pode ser empregado em monitoramento contínuo em tempo real.
Assim, a construção de MLA baseados na tecnologia LTCC permite a
integração de várias etapas do procedimento analítico em um mesmo substrato,
gerando dispositivos altamente integrados, de pequeno volume interno (770 µL),
miniaturizados, robustos, que utilizam pequenos volumes de amostras/reagentes
(240µL/240µL respectivamente), sendo aplicados à determinação de alguns
parâmetros de qualidade de água. O baixo custo de fabricação (210 reais no caso
do Microlaboratório Autônomo Fotométrico) e a possibilidade de produção em série
permite que sejam utilizados como equipamentos dedicados no monitoramento
contínuo de parâmetros ambientais.
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ANEXO B - PROGRAMAS GRAVADOS NO MICRONTROLADOR
1. PROGRAMA PARA O MLA COM DETECÇÃO AMPEROMÉTRICA
if(ganho==3) {A=0.9334944657;
G=2.3954393275e-8; R=4689900;}
#include <LTC1451_zaira_placa.C >
#include <mod_lcd_zaira.C >
#use fast_io(B)
#include <input.c >
#include <string.h >
#define hi(x) (*(&x+1))
#include <stdlib.h >
long int min,max;
signed long int minmV,maxmV;
double A,G,Vo,Vi,h,corriente,ajuste=0;
main()
{
int32 R;
int j,ganho,sentido,contadegrau;
long int saida=0,tmp,tmpb,frequencia,tecla;
double leiturab,tensao;
char s[6];
delay_ms(100);
printf("\n\n");
printf("\n\rVoltametria (-1215 mV / 1215mV) ");
printf("\n\n\r out min (mV): ");
get_string(s,6);
minmV=atol(s);
tmp=-1.662*minmV;
min=2226+tmp;
printf("\n\r out max: ");
get_string(s,6);
maxmV=atol(s);
tmp=-1.662*maxmV;
max=2226+tmp;
printf("\n\n");
printf("\n\rGanancia (0-3): ");
printf("\n\n\r 0- Imax=125 uA ");
printf("\n\r 1- Imax=12.5 uA ");
printf("\n\r 2- Imax=1.25 uA ");
printf("\n\r 3- Imax=.375 uA ");
get_string(s,6);
ganho=atol(s);
if(ganho==0) {A=0.9592291715;
G=1.4094863238e-5; R=14928;}
if(ganho==1) {A=0.9952210731;
G=1.4304221392e-6; R=149820;}
if(ganho==2) {A=1.4052949565; G=1.4112712481e7; R=2191000;}

printf("\n\n\rPeriodo(ms): ");
get_string(s,6);
frequencia=atol(s);
printf("\n\n\r");
printf("Termina configuracion...");
get_string(s,6);
tecla=atol(s);
// iniciando A/D e valores default
delay_us(100);
init_ext_adc();
initb_ext_adc();
delay_us(100);
DA_inicio();
delay_ms(100);
saida=2226;
write_dac_byte(saida);
delay_us(100);
/// definição ganho
if (ganho==0)
{
output_low(pin_d7);
output_low(pin_d6);
}
if (ganho==1)
{
output_high(pin_d7); // Entrada A da chave
output_low(pin_d6); // Entrada B da chave
}
if (ganho==2)
{
output_low(pin_d7); // Entrada A da chave
output_high(pin_d6); // Entrada B da chave
}
if (ganho==3)
{
output_high(pin_d7); // Entrada A da chave
output_high(pin_d6); // Entrada B da chave
}
//// fim definição ganho
sentido=0;
saida=min;
contadegrau=0;
while (true)
{
delay_ms(frequencia);
// analisar subida/descida voltametria
if (saida > =min) { saida=min; }
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if(saida<=max) { saida=max; }

//delay_us(100);
}
tmpb=tmpb/10;

if (sentido==1) { if (saida > =min)
{ sentido=0;
} else { saida++;}
}

leiturab=convertb_to_volts(tmpb);

if (sentido==0) { if (saida<=max)
{ sentido=1;
} else {
saida--;
}
}

tensao=1339.6-(0.6015*saida);
Vo=(leiturab- 1.8384)/-0.4905; //Ajuste SCC
Vi=(float)tensao*0.001;
h=Vo-Vi;
corriente=(Vo-Vi)/R;
ajuste=(A*corriente)+G;

write_dac_byte(saida);
tmpb=0;
for(j=0;j<=9;j++)
{
tmpb = tmpb + readb_ext_adc();

printf("%1.3f %1.3e \r\n",Vi,ajuste);
}
}
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2. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO PARA O MLA COM DETECÇÃO FOTOMÉTRICA:
MODO FOTOMÉTRICO
#include <18f4550.h >
#device adc=10
#use delay(clock=20000000)
#fuses
HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,N
OLVP
#use fast_io(B)
#include <regs_16.h >
#use rs232(baud=57600, bits=8,
xmit=PIN_A1,rcv=PIN_A3)
#include <input.c >
#define hi(x) (*(&x+1))
#include <stdlib.h >
#include <read_freq.c >
#define S0 pin_d4
#define S1 pin_d5
#define S2 pin_d7
#define S3 pin_d6
#use fast_io(b)
#zero_ram
#bit t1_overflow=0x0C.0
#define STRING_SIZE 100
#include <stdlib.h >
#include <temperatura.c >
//#include <split.c >
long int
valor,valor1[7],array[15],pinos[7],fre,frequencia,perio
do,prin[8];
float
lectura1,lectura,conversao=0,temp,soma,soma1;
long int led,
tipo,ganho,conta,lvalue,led1,led2,led3,led4,led5,led
6,led7;
int retval,j,i,x,d,r;
signed long int
temp_str[STRING_SIZE],input_str[STRING_SIZE],
space[2];
signed long int *word, *srch_string, *srch_word;
long int y;
main()
{

get_string(input_str,STRING_SIZE);
strcpy(temp_str,input_str);
string to temp string
strcpy(space,"o ");
variables
retval=0;
srch_string=temp_str;

// copy the
// initialize local

word=strtok(temp_str,space);// find next word
j=0;
while(word!=0)
looked at
{
retval++;

// loop until all words

srch_string+= strlen(word)+1;
word after 0 in temp

// points to next

srch_word=temp_str;
srch_word=strstr(srch_string,word);
lvalue=atol(word);// ptr points to found word or 0
array[j]=lvalue;
word=strtok(0,space);// go to next word
j++;
}
delay_us(100);
led7=array[0];
led6=array[1];
led5=array[2];
led4=array[3];
led3=array[4];
led2=array[5];
led1=array[6];
tipo=array[7];
frequencia=array[8];
periodo=array[9];
conta=array[10];
ganho=array[11];
d=array[12];
ganho=array[11];
d=array[12];

delay_us(100);
output_high(S2);
output_low(S3);
output_low(pin_c7); // EO reset
output_high(pin_d4);// S0
output_high(pin_d5);// S1
loop:
conta=0;
x=0;
while(true){

if(ganho==0)
{
output_low(S0);
output_low(S1);
}
if(ganho==1)
{
output_low(S0);
output_high(S1);
}
if(ganho==2)
{
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output_high(S0);
output_low(S1);
}
if(ganho==3)
{
output_high(S0);
output_high(S1);

if(r==2)
{
output_high(S2);
output_low(S3);
}
if(r==3)
{
output_high(S2);
output_high(S3);
}

}
if(conta==0)
{
output_low(S2);
output_low(S3);
}
if(conta==1)
{
output_low(S2);
output_high(S3);
}
if(conta==2)
{
output_high(S2);
output_low(S3);
}
if(conta==3)
{
output_high(S2);
output_high(S3);
}
soma=temperatura ();
delay_us(40);
soma1=(4.1*soma/1023);
temp=(soma1* 24.8888844829)+ 10.005337758;
fre=frequencia/2;
do {
if (tipo==0)
{
if (led7==1) {output_high(pin_c6);}
if (led6==1) {output_high(pin_d3);}
if (led5==1) {output_high(pin_d2);}
if (led4==1) {output_high(pin_d1);}
if (led3==1) {output_high(pin_d0);}
if (led2==1) {output_high(pin_c2);}
if (led1==1) {output_high(pin_c1);}
delay_ms(fre);
if (conta==4)
{
while(r!=4)
{
if(r==0)
{
output_low(S2);
output_low(S3);
}
if(r==1)
{
output_low(S2);
output_high(S3);
}

valor=read_frequencia();
delay_us(40);
valor1[r]=valor;
r++;
}
printf ("red%lu;",valor1[0]);
printf ("blue%lu;",valor1[1]);
printf ("clear%lu;",valor1[2]);
printf ("green%lu;",valor1[3]);
printf ("temp%2.3f;",temp);
printf ("\r\n"); //and print frequency
r=0;
}
if (conta!=4)
{
valor=read_frequencia();
delay_us(40);
valor1[conta]=valor;
temp=(soma1* 24.8888844829)+ 10.005337758;
printf ("red%lu;",valor1[0]);
printf ("blue%lu;",valor1[1]);
printf ("clear%lu;",valor1[2]);
printf ("green%lu;",valor1[3]);
printf ("temp%2.3f;",temp);
printf ("\r\n");
}
delay_ms(fre);
if (led7==1) {output_low(pin_c6);}
if (led6==1) {output_low(pin_d3);}
if (led5==1) {output_low(pin_d2);}
if (led4==1) {output_low(pin_d1);}
if (led3==1) {output_low(pin_d0);}
if (led2==1) {output_low(pin_c2);}
if (led1==1) {output_low(pin_c1);}
delay_ms(periodo-frequencia);
}
else
{
if (led7==1) {output_high(pin_c6);}
if (led6==1) {output_high(pin_d3);}
if (led5==1) {output_high(pin_d2);}
if (led4==1) {output_high(pin_d1);}
if (led3==1) {output_high(pin_d0);}
if (led2==1) {output_high(pin_c2);}
if (led1==1) {output_high(pin_c1);}
valor=read_frequencia();
delay_us(40);
valor1[conta]=valor;
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soma=temperatura ();
delay_us(40);
soma1=(4.1*soma/1023);
temp=(soma1* 24.8888844829)+ 10.005337758;
if (conta==4)
{
while(r!=4)
{
if(r==0)
{
output_low(S2);
output_low(S3);
}
if(r==1)
{
output_low(S2);
output_high(S3);
}
if(r==2)
{
output_high(S2);
output_low(S3);
}
if(r==3)
{
output_high(S2);
output_high(S3);
}

valor=read_frequencia();
delay_us(40);
valor1[r]=valor;
soma=temperatura ();
delay_us(40);
soma1=(4.1*soma/1023);
temp=(soma1* 24.8888844829)+ 10.005337758;
r++;
}
r=0;
}
printf ("red%lu;",valor1[0]);
printf ("blue%lu;",valor1[1]);
printf ("clear%lu;",valor1[2]);
printf ("green%lu;",valor1[3]);
printf ("temp%2.3f;",temp);
}
x++;
} while (x!=d);
conta=0;
valor1[0]=0;
valor1[1]=0;
valor1[2]=0;
valor1[3]=0;
goto loop;
}
}
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3. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO PARA O MLA COM DETECÇÃO FOTOMÉTRICA:
MODO ESPECTROFOTOMÉTRICO
#include <18f4550.h >
#device adc=10
#use delay(clock=20000000)
#fuses
HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,N
OLVP
#use fast_io(B)
#include <regs_16.h >
#include <math.h >
#use rs232(baud=57600, bits=8,
xmit=PIN_A1,rcv=PIN_A3)
#include <input.c >
#define hi(x) (*(&x+1))
#include <stdlib.h >
#include <read_freq.c >
#define S0 pin_d4
#define S1 pin_d5
#define S2 pin_d7
#define S3 pin_d6
#use fast_io(b)
#zero_ram
#bit t1_overflow=0x0C.0
#define STRING_SIZE 100
of characters allowed to input
#include <stdlib.h >
#include <temperatura.c >
//#include <split.c >

// The number

long int valor,valorx,led[10];
float valor2[4][7],y,valor1[4][7],valor3[4][7];
int filtro,j,x;
main()
{
char x;
delay_us(100);
output_high(S0);
output_high(S1);
output_low(pin_c7); // EO reset
led[7]=pin_c1;
led[6]=pin_c2;
led[5]=pin_d0;
led[4]=pin_d1;
led[3]=pin_d2;
led[2]=pin_d3;
led[1]=pin_c6;

for(j=0;j<=6;j++)
{
output_high(led[j+1]);
delay_us(200);
valor=read_frequencia();
delay_us(40);
valor1[filtro][j]=valor;
output_low(led[j+1]);
printf ("%2.0f ",valor1[filtro][j]);
}
printf ("\r\n"); //and print frequency
}
printf("Inicio do procedimento de medida?\r\n");
delay_us(1000);
while(true){
for(filtro=0;filtro<=3;filtro++)
{
if(filtro==0){output_low(S2);output_low(S3);}
if(filtro==1){output_low(S2);output_high(S3);}
if(filtro==2){output_high(S2);output_low(S3);}
if(filtro==3){output_high(S2);output_high(S3);}
for(j=0;j<=6;j++)
{
output_high(led[j+1]);
delay_us(200);
valorx=read_frequencia();
delay_us(40);
valor2[filtro][j]=log(valor1[filtro][j]/valorx);
output_low(led[j+1]);
// valor2[filtro][j]= 0.4306*valor3[filtro][j];
//equação obtida atraves da comparação com
usb4000
}
printf ("f%u; ",filtro);
printf ("a%2.3f; ",valor2[filtro][0]);
printf ("b%2.3f; ",valor2[filtro][1]);
printf ("c%2.3f; ",valor2[filtro][2]);
printf ("d%2.3f; ",valor2[filtro][3]);
printf ("e%2.3f; ",valor2[filtro][4]);
printf ("f%2.3f; ",valor2[filtro][5]);
printf ("g%2.3f; ",valor2[filtro][6]);
printf ("\r\n"); //and print frequency }}}

printf("Etapa de calibracao\r\n");
for(filtro=0;filtro<=3;filtro++)
{
if(filtro==0){output_low(S2);output_low(S3);}
if(filtro==1){output_low(S2);output_high(S3);}
if(filtro==2){output_high(S2);output_low(S3);}
if(filtro==3){output_high(S2);output_high(S3);}

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

149

REFERÊNCIAS

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE PORTARIA N.º 518, DE 25 DE MARÇO DE 2004.
Disponivel
em:
<189.28.128.179:8080/518/legislacoes/portaria-ms-no.-518
>
Acesso em 02/09/2009.
2 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. 2005. Resolução
Conama N° 357 de 17/03/2005. Disponível em: <www.mma.conama.gov.br/conama
> Acesso em 02/09/2009.
3 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. 2008. Resolução
Conama
N°
397
de
03/04/2008.
Disponível
em:
<
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=563>
Acesso
em
09/12/2009.
4 YANG, W.; NAN, J.; SUN, D. An online water quality monitoring and management
system developed for the Liming River basin in Daqing. Journal of Environmental
Management, Volume: 88, 2008, Pages: 318–325.
5 GLASGOW, H. B.; BURKHOLDER, J. M.; REED, R. E.; LEWITUS A. J.; et al.
Real-time remote monitoring of water quality: a review of current applications, and
advancements in sensor, telemetry, and computing technologies. Journal of
Experimental Marine Biology and Ecology, Volume 300, Issues 1-2, 2004, Pages:
409-448.
6 MANZ, A.; GRABER, N.; WIDMER, H. M. Miniaturized total chemical analysis
systems: a novel concept for chemical sensing. Sensors and Actuators B:
Chemical, Volume: 1, 1990, Pages: 244–248.
7 REYES, D. R., IOSSIFIDIS, D., AUROUX, P. A., et al. Micro total analysis systems.
1. Introduction, theory, and technology. Analytical Chemistry, Volume: 74, 2002,
Pages: 2623–2636.
8 AUROUX, P.A.; IOSSIFIDIS, D.; REYES, D.; MANZ, A. Micro total analysis
systems. 2. Analytical standard operations and applications," Analytical Chemistry,
Volume: 74, 2002, Pages: 2637–2652.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

150

9 GRAVESEN, P.; BRANEBJERG, J.; JENSEN, O.S. Microfluidics — A Review.
Micromech. Microeng. Volume: 3, 1993, Pages: 168-182.
10 FIDLER, J.C.; PENRORE, W.R.; BOBIS, J.P. A potentiostat based on a voltagecontrolled current source for use with amperometric gas sensors. IEEE Trans.
Instrum. Meas, Volume: 41, 1992, Pages: 308-310.
11 HERDAN, J.; FEENEY, R.; KOUNAVES, et al. B.Field evaluation of an
electrochemical probe for in situ screening of heavy metals in groundwater. Environ.
Sci. Technol., Volume: 32, 1998, Pages: 131-136.
12 MARTINEZ-MANEZ, R.; SOTO, J.; GARCIA-BREIJO, E.; et al. A multisensor in
thick-film technology for water quality control. Sensors and Actuators B: Chemical,
Volume: 120, 2005, 589–595.
13 BECKER, H.; LOCASCIO, L.E. Polymer Microfluidic Devices: A Review. Talanta,
Volume: 56, 2002, Pages: 267-287.
14 ERICKSON, D.; LI, D.Q. Integrated microfluidic devices. Analytica Chimica Acta,
Volume: 507, 2004, Pages: 11–26.
15 IBANEZ-GARCIA, N.; MERCADER, M.B.; DA ROCHA, Z.M.; et al. Continuous
Flow Analytical Microsystems Based on Low-Temperature Co-Fired Ceramic
Technology. Integrated Potentiometric Detection Based on Solvent Polymeric IonSelective Electrodes. Analytical Chemistry, Volume: 78, 2006, 2985 - 2992.
16 PFOHL, T.; MUGELE, F.; SEEMANN, R.; HERMINGHAUS, S. Trends in
microfluidics with complex systems. Chemphyschem, Volume: 4, 2003, 1291-1298.
17 DERENOVSEK, A.; NAEINI, G.; PREU, W.; et al. LTCC glass-ceramic
composites for microwave application. Journal of the European Ceramic Society,
Volume: 21, Issues: 10 - 11, 2001, Pages: 1693-1697.
18 WANG, Y.; ZHANG, G.; MA, J. Research of LTCC/Cu, Ag multilayer substrate in
microelectronic packaging. Materials Science & Engineering, B: Solid-State
Materials for Advanced Technology 94 (2002) 48–53.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

151

19 RUZICKA, J.; HANSEN, E.; Flow Injection Analysis. Part I. A New Concept of
Fast Continuous Flow Analysis, Analytical Chimica Acta, Volume: 78, 1975, Pages:
145-157.
20 TRAVERSI, R.; BECAGLI, S.; CASTELLANO, E. Ultra-sensitive Flow Injection
Analysis (FIA) determination of calcium in ice cores at ppt level. Analytica Chimica
Acta, Volume 594, Issue 2, 2007, Pages 219-225.
21 HANSEN E.H. Flow Injection Bibliography. Disponível em: http://www.fialab.com/
acesso em setembro de 2009.
22 ROCHA, F. R. P.; MARTELLI, P. B.; REIS, B. F. Experimentos didáticos utilizando
sistema de análise por injeção em fluxo. Química Nova, Volume: 23, 2000, Pages:
119-124.
23 INFANTE, CMC; MORALES-RUBIO, A; DE LA GUARDIA, M, et al. A
multicommuted flow system with solenoid micro-pumps for paraquat determination in
natural waters. Talanta, Volume: 75 Issue: 5, 2008, Pages: 1376-1381.
24 BAEZA, MDM; IBANEZ-GARCIA, N; BAUCELLS, J, ET AL. Microflow injection
system based on a multicommutation technique for nitrite determination in
wastewaters. Analyst, Volume: 131, Issue: 10, 2006, Pages: 1109-1115.
25 ROCHA, F. R. P.; REIS, B. F. A flow system exploiting multicommutation for
speciation of inorganic nitrogen in waters. Analytica Chimica Acta, Volume: 409,
Issue: 1-2, 2000, Pages: 227-235.
26 REIS B.F., GINÉ M.F., ZAGATTO E.A.G., et al. Multicommutation in flow analysis:
1. Binary sampling — concepts, instrumentation and spectrophotometric
determination of iron in plant digests. Analytica Chimica Acta, Volume: 293, 1994,
Pages: 129-138.
27 PISTON, M.; DOL, I.; KNOCHEN, M.. Multiparametric flow system for the
automated determination of sodium, potassium, calcium, and magnesium in largevolume parenteral solutions and concentrated hemodialysis solutions.
Journal Of Automated Methods & Management In Chemistry, Number: 47627,
2006.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

152

28 LAPA, R. A. S.; LIMA, J. L. F. C.; SANTOS, J. L. M. Dual-stopped-flow
spectrophotometric determination of amiloride hydrochloride in a multicommutated
flow system. Analytica Chimica Acta, Volume: 407, Issue: 1-2, 2000, Pages: 225231.
29 VILKNER, T; JANASEK, D; MANZ, A. Micro total analysis systems. Recent
developments. Analytical Chemistry, Volume: 76, Issue: 12, 2004, Pages: 33733385.
30 CHEEK, B. J.; STEEL, A. B.; TORRES, M. P.; YU, Y. Y.; YANG, H.
Chemiluminescence detection for hybridization assays on the flow-thru chip, a threedimensional microchannel biochip. Analytical Chemistry, Volume: 73, 2001, Pages:
5777-5783.
31 TANTRA, R.; MANZ, A. Integrated potentiometric detector for use in chip-based
flow cells, R. Analytical Chemistry, Volume: 72, 2000, Pages: 2875–2878.
32 MARTIN, R. S.; GAWRON, A. J.; LUNTE, S. M.; et al. Dual-Electrode
Electrochemical
Detection
for
Poly(dimethylsiloxane)-Fabricated
Capillary
Electrophoresis Microchips. Analytical Chemistry, Volume: 72, 2000, 3196-3202.
33 MAIMS, C.; HULME, J.; FIELDEN, P.R.; GODDARD, N.J. Grating coupled leaky
waveguide micro channel sensor chips for optical analysis. Sensors and Actuators
B: Chemical, Volume 77, 2001, Pages: 671-678.
34 CHAU, L. K.; OSBORN, T.; WU C. C.; YAGER, P. Microfabricated silicon flowcell for optical monitoring of biological fluids. Analytical Science, 1999 Pages: 721724.
35 ZHANG, Y.; OZDEMIR, P. Microfluidic DNA amplification - A review. Analytica

Chimica Acta, Volume 638, Issue 2, 2009, Pages 115-125.
36 BECKER, H.; LOCASCIO,.L.E. Polymer microfluidic devices. Talanta, Volume:
56, Issue: 2, 2002, Pages: 267-287.
37 GOLONKA, L.J. Low temperature cofired ceramic (ltcc) technology in
microelectronics. Proceeding Symposium on Processing of Electroceramics,
2003, Pages: 313–329.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

153

38 GONGORA-RUBIO, M.R.; ESPINOZA-VALLEJOS, P.; SOLA-LAGUNA, L.; et al.
Overview of low temperature co-fired ceramics tape technology for meso-system
technology. Sensors and Actuators A: Phisical, Volume: 89, 2001, Pages: 222–
241.
39 GONGORA-RUBIO, MR; FONTES, MBA; DA ROCHA, ZM, et al. LTCC manifold
for heavy metal detection system in biomedical and environmental fluids. Sensors
and Actuators B: Chemical, Volume: 103, Issue: 1-2, 2004, Pages: 468-473.
40 IBANEZ-GARCIA, N.; GONCALVES, R. D. M.; DA ROCHA, Z. M.; et al. LTCC
meso-analytical system for chloride ion determination in drinking waters.
Sensors and Actuators B: Chemical, Volume: 118, Issue: 1-2, 2006, Pages: 67-72.
41 SCHMID, U; SEIDEL, H. Enhanced stability of Ti/Pt micro-heaters using a-SiC : H
passivation layers. Sensors and Actuators A: Physical, Volume: 130, 2006, Pages:
194-201.
42 PETERSON, KA; KNUDSON, RT; GARCIA, EJ, et al. LTCC in microelectronics,
microsystems, and sensors. Proceedings of the 15th International Conference on
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems , 2008, Pages: 23-37.
43 TAVARES, A.; DA ROCHA, Z. M.; MATSUMOTO, M. S.; FURLAN, H.; et al.
Estudos Preliminares Do Encapsulamento de Sensores De Pressão Utilizando A
Tecnologia LTCC. IV Encuentro de Ingeneria de Materiales, 2002, La Habana.
44 LLOPIS, X.; IBANEZ-GARCIA, N.; ALEGRET, S.; et al. Pesticide determination by
enzymatic inhibition and amperometric detection in a low-temperature cofired
ceramics microsystem. Analytical Chemistry, Volume: 79, Issue: 10, 2007, Pages:
3662-3666.

45IBANEZ-GARCIA, N.; PUYOL, M.; AZEVEDO, C. M.; ET AL. Vortex configuration
flow cell based on low temperature cofired ceramics as a compact
chemiluminescence microsystem. Analytical Chemistry, Volume: 80, Issue: 14,
2008, Pages: 5320-5324.

46 GOLONKA, LJ; ROGUSZCZAK, H; ZAWADA, T, et al. LTCC based microfluidic
system with optical detection. Sensors and Actuators B: Chemical, Volume: 111,
2005, Pages: 396-402.
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

154

47 YAMAMOTO, ROBERTO KATSUHIRO. Desenvolvimento de um gerador de
microplasma utilizando a tecnologia LTCC. Tese apresentada a UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO em maio de 2008.
48 GONGORA-RUBIO, M; SOLA-LAGUNA, L; SMITH, M, ET AL. A meso-scale
electro-magnetically actuated normally closed valve realized on LTCC tapes
Microfluidic Devices and Systems II, Volume: 3877, 1999, Pages: 230-239.
49 SOBOCINSKI, M.; JUUTI, J.; JANTUNEN, H.; et al. Piezoelectric unimorph valve
assembled on an LTCC substrate. Sensors and Actuators A: Physical, Volume:
149, Issue: 2, 2009, Pages: 315-319.
50 ATZLESBERGER, C.; SMETANA, W. Evaluation of a centrifugal micropump
realized in LTCC-technology. 30th International Spring Seminar on Electronics
Technology, 2007, Pages: 243-247.
51 KAWADA, H; YOSHIDA, H; KAMAKURA, M, et al. Thermally driven microactuator
containing thermal isolation structure with polyimide and its application to microvalve.
Boston Transducers'03: Digest Of Technical Papers, VOLS 1 AND 2, 2003,
Pages: 1935-1938 .
52 FENG, YY; ZHOU, ZY; YE, XY, ET AL. Passive valves based on hydrophobic
microfluidics. Sensors and Actuators A: Physical, Volume: 108, Issue: 1-3,
2003, Pages: 138-143
53 YOSHIDA, H. The wide variety of possible applications of micro-thermofluid
control. Microfluidics And Nanofluidics, Volume: 1, Issue: 4, 2005, Pages: 289300.
54 JOHNSON, AD; GUPTA, V; MARTYNOV, V, et al. Silicon oxide diaphragm valves
and pumps with tint thin film actuation . Smst-2003: Proceedings of the
International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies,
2004, Pages: 605-612
55 MARTINEZ-CISNEROS, C. S.; IBANEZ-GARCIA, N.; VALDES, F., et al.
Miniaturized total analysis systems: Integration of electronics and fluidics using lowtemperature co-fired ceramics. Analytical Chemistry, Volume: 79, 2007, Pages:
8376-8380.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

155

56 SHOJI M.; ZHEN-HAI LI. Trace and ultratrace analysis methods for the
determination of phosphorus b flow-injection techniques. Talanta, Volume: 66, Issue:
2, 2005, Pages: 332-340.
57 DE STEFANO, C.; FOTI C.; GIANGUZZA A.; et al. Equilibrium studies in natural
fluids: interactions of PO43-, P2O74- and P3O105- with the major constituents of sea
water. Chemical Speciation and Bioavailability, Volume: 10, Issue: 1, 1998,
Pages:19-26.
58 JING-FU L.; GUI-BIN J. Selective determination of orthophosphate and total
inorganic phosphates in detergents by flow injection photometric method. Talanta,
Volume: 52, 2000, Pages: 211–216.
59 LYDDY-MEANEY A.J., ELLIS P.S., WORSFOLD P.J. et al. A compact flow
injection analysis system for surface mapping of phosphate in marine water. Talanta,
Volume: 58, 2002, Pages: 1043-1053.
60 JING-FU L.; GUI-BIN, J. Selective determination of orthophosphate and total
inorganic phosphates in detergents by flow injection photometric method. Talanta,
Volume: 52, 2000, Pages: 211–216.
61 MOSKVIN L.N., BULATOV A.V., et al. Flow-injection extraction - Photometric
trace determination of phosphate an silicate ions. Journal of Analytical Chemistry,
Volume: 57, Issue: 7 2002.
62 DE MARCO, R; PHAN, C. Determination of phosphate in hydroponic nutrient
solutions using flow injection potentiometry and a cobalt-wire phosphate ion-selective
electrode. Talanta, Volume: 60, Issue: 6, 2003, Pages: 1215-1221 .
63 CHEN, ZL; GRIERSON, P; ADAMS, MA. Direct determination of phosphate in soil
extracts by potentiometric flow injection using a cobalt wire electrode. Analytica
Chimica Acta, Volume: 363, Issue: 2-3, 1998, Pages: 191-197.
64 ZULIANG C.; DE MARCO R.; PETER A. W. Flow-injection Potentiometric
Detection of Phosphates Using a Metallic Cobalt Wire Ion-selective Electrode.
Analytical Communications, 1997, Volume: 34, Pages: 93–95.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

156

65 FONSECA A.; RAIMUNDO I.M. A multichannel photometer based on an array of
light emitting diodes for use in multivariate calibration. Analytica Chimica Acta,
Volume: 522, Issue: 2, 2004, Pages: 223-229.
66 MUÑOZ A.; MAS TORRES F.; ESTELA J. M.; CERDA V. Evaluation of
spectrophotometric methods for determination of orthophosphastes by sequential
injection analysis. Analytica Chimica Acta, Volume: 350, 1997, Pages: 21-29.
67 HANSEN, E.H.Exploiting Kinetic-Based Flow Injection Methods for Quantitative
Chemical Assays. Analytica Chimica Acta, Volume: 261 1992, Pages: 125-136.
68 GRUDPAN K.; AMPAN P.; UDNAN Y.; et al. Stopped-flow injection simultaneous
determination of phosphate and silicate using molybdenum blue. Talanta, Volume:
58, 2002, Pages: 1319-1326.
69 MATSUMOTO, Y.; MORI, H.; HAYAKAWA, A.; OHASHI, M. J. Influence of free
residual chlorine on cultured human epidermal keratinocytes from normal skin and
hypertrophic scars. Journal of Dermatological Science, Volume 10, 1995, Pages:
1-7.
70 MURATA, M.; IVANDINI, T. A.; SHIBATA, M., et al. Electrochemical detection of
free chlorine at highly boron-doped diamond electrodes. Journal of
Electroanalytical Chemistry, Volume: 612, Issue: 1, 2008, Pages: 29-36.
71 WEAVER, WA; LI, J; WEN, YL, et al. Volatile disinfection by-product analysis from
chlorinated indoor swimming pools. Water Research, Volume: 43, Issue: 13, 2009,
Pages: 3308-3318.
72 MESQUITA, R. B. R.; NORONHA, M. L. F.; Pereira, A. I. L.; et al. Use of
tetramethylbenzidine for the spectrophotometric sequential injection determination of
free chlorine in waters. Talanta, Volume: 72, Issue: 3, 2007, Pages: 1186-1191.
73 SOLDATKIN A. P.; GORCHKOV, D. V.; MARTELET, C.; et al. New enzyme
potentiometric sensor for hypochlorite species detection. Sensors and Actuators B:
Chemical, Volume: 43, 1997, Pages: 99–104.
74 OLIVE-MONLLAU, R.; BAEZA, M.; BARTROLI, J.; et al. Novel Amperometric.
Sensor Based on Rigid Near-Percolation Composite. Electroanalysis, Volume: 21,
Issue: 8, 2009, Pages: 931-938.
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

157

75 OLIVE-MONLLAU, R; OROZCO, J; FERNANDEZ-SANCHEZ, C, et al. Flow
injection analysis system based on amperometric thin-film transducers for free
chlorine detection in swimming pool waters. Talanta, Volume: 77, Issue: 5, 2009,
Pages: 1739-1744.
76 APHA. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 16th ed., Washington, 2005.
77 MOBERG, L.; KARLBERG, B. An improved N,N′-diethyl-p-phenylenediamine
(DPD) method for the determination of free chlorine based on multiple wavelength
detection. Analytica Chimica Acta, Volume 407, Issues 1-2, 2000, Pages 127-133.
78 KODERA, F.; UMEDA M.; YAMADA A. Determination of free chlorine based on
anodic voltammetry using platinum, gold, and glassy carbon electrodes. Analytica
Chimica Acta, Volume: 537, 2005, Pages: 293–298.
79 JIN, J.; SUZUKI, Y.; ISHIKAWA, N; et al. A Miniaturized FIA System for the
Determination of Residual Chlorine in Environmental Water Samples, Analytical
Sciences, Volume: 20, 2004, Pages: 205 – 207.
80 WARD, N. I. Trace elements In: Fifield, F. W.; Haines, P. J., (Ed). Environmental
Anal. Chem., 1995, Pages: 320-350.
81 PEHKONEN, S. Determination of the oxidation states of iron in natural water.
Analyst, Volume: 120, 1995, Pages: 2655-63.
82 HASSAN, S. S. M.; MARZOUK, S. A. M.; A novel ferro in membrane sensor for
potenciometric detrmination of iron. Talanta, Volume: 41, Issue: 6, 1994, Pages 891899.
83 DA CONCEICAO, A. C. L.; TENA, M. T.; DOSSANTOS, M. M. C.; et al. Flow
injection-assisted optical sensor for determination of iron(II) and iron(III) in natural
water. Analytica Chimica Acta, Volume: 343, Issue: 3, 1997, Pages: 191-197.
84 GHAEDI, M; TAVALLALI, H; SHOKROLLAHI, A; et al., Flame atomic absorption
spectrometric determination of zinc, nickel, iron and lead in different matrixes after
solid phase extraction on sodium dodecyl sulfate (SDS)-coated alumina as their bis
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

158

(2-hydroxyacetophenone)-1, 3-propanediimine chelates. Journal Of Hazardous
Materials, Volume: 166, Issue: 2-3, 2009, Pages: 1441-1448.
85 CITAK, D; TUZEN, M; SOYLAK, M. Simultaneous coprecipitation of lead, cobalt,
copper, cadmium, iron and nickel in food samples with zirconium(IV) hydroxide prior
to their flame atomic absorption spectrometric determination. Food And Chemical
Toxicology, Volume: 47, Issue: 9, 2009, Pages: 2302-2307.
86 DA CONCEICAO, A. C. L.; TENA, M. T.; DOSSANTOS, M. M. C.; et al. Flow
injection-assisted optical sensor for determination of iron(II) and iron(III) in natural
water. Analytica Chimica Acta, Volume: 343, Issue: 3, 1997, Pages: 191-197.
87 YOSHIHIKO IMANAKA. Multilayered Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC)
Technology. Springer,1 Edition, December 10, 2004.
88 PIWONSKI M.A.; ROOSEN A. Low pressure lamination of ceramic green tapes by
gluing at room temperature. Journal of the European Ceramic Society. Volume:
19, Issue: 2, 1999, Pages: 263-270.
89 PETERSON KA, ROHDE SB, PFEIFER KB, ET AL. Novel LTCC fabrication
techniques applied to a rolled micro ion mobility spectrometer. Low Temperature
Electronics and Low Temperature Cofired Ceramic Based Electronic Devices,
Volume: 2003, Issue: 27, 2004, Pages: 156-171.
90 ROCHA Z.M.; IBAÑEZ GARCIA N.; OLIVEIRA N. A.; et al. Low temperature and
pressure lamination of LTCC tapes for meso-systems. Proceedings of IMAPS
Conference and exhibition on Ceramic Interconnect Technology Denver, 2004.
91 IBÁÑEZ-GARCÍA, N. Miniaturización de analizadores químicos mediante la
tecnología LTCC. Tese de doutorado apresentada em 2007.
92 JURKOW D.; ROGUSZCZAK H.; GOLONKA L. Cold chemical lamination of
ceramic green tapes. Journal of the European Ceramic Society, Volume 29,
Issue 4, 2009, Pages: 703-709.
93 GONGORA-RUBIO M.R., ESPINOZA-VALLEJOS P., SOLA-LAGUNA L. AND
SANTIAGO-AVILÉS J.J. Overview of low temperature co-fired ceramics tape
technology for meso-system technology (MsST), Sensors and Actuators A:
Physical, Volume 89, 2001, Pages 222–241.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

159

94 YAMAMOTO, R. K. Desenvolvimento de um gerador de microplasma utilizando a
tecnologia LTCC. Tese de doutorado apresentada em 16-05-2008.
95 951 GREEN DATASHEET. 951 Green TapeTM Thick Film Composition, DuPont
Microcircuit Materials, 2001.
96 MARTINEZ-CISNEROS, CS; DA ROCHA, Z; FERREIRA, M, et al. A Monolithic
Continuous-Flow Microanalyzer with Amperometric Detection Based on the Green
Tape Technology. Analytical Chemistry, Volume: 81, Issue: 17, 2009, Pages: 74487453.
97
DATASHEET
GREEN
TAPE.
Disponível
em:
<http://www.mcm.DuPont.com/MCM/en_US/Products/greentape/green_tape.html > .
Acesso em: Março de 2009.
98 DATASHEET TCS230 PROGRAMMABLE
CONVERTER, TAOS, 2004.

COLOR LIGHT TO FREQUENCY

99 PIRES, C. K.; REIS, B. F.; MORALES-RUBIO A., GUARDIA M. Speciation of
chromium in natural waters by micropumping multicommutated light emitting diode
photometry. Talanta, Volume 72, Issue 4, 2007, Pages 1370-1377.
100 FONSECA, A.; RAIMUNDO JR, I. M. . A multichannel photometer based on an
array of light emitting diodes for use in multivariate calibration. Analytica Chimica
Acta, Volume 522, 2004, Pages 223-229.
101 FONSECA, A.; RAIMUNDO JR, I. M.; FERREIRA, L. O. S.; et. al. Construction
and evaluation of a flow injection micro-analyser based on urethane acrylate resin.
Analytica Chimica Acta, Volume 603, 2007, Pages 159-166.
102 TAI-SHENG Y.; SHIH-SHIN T. A low cost LED based spectrometer. Journal of
the Chinese Chemical Society, Volume 53, 2006, Pages 1067-1072.
103 LAU, K. T.; YERAZUNIS W. S.; SHEPHERD, R. L.; DIAMOND, D. Quantitative
colorimetric analysis of dye mixtures using an optical photometer based on LED
array. Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 114, Issue 2, 26 April 2006,
Pages 819-825.
Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

160

104 FERNANDES R. N.; REIS, B. F. Flow system exploiting multicommutation to
increase sample residence time for improved sensitivity. Simultaneous determination
of ammonium and ortho-phosphate in natural water. Talanta, Volume 58, Issue 4, 16
October 2002, Pages 729-737.
105 ROCHA F.R.P.; INFANTE C.M.C.; MELCHERT W.R. A multi-purpose flow
system based on multi-commutation. Spectroscopy Letters, Volume 39, Issue 6,
2006, Pages 651-668.
106 GRUDPAN K.; AMPAN P.; UDNAN Y. et. al. Stopped-flow injection simultaneous
determination of phosphate and silicate using molybdenum blue. Talanta, Volume
58, Issue 6, 6 December 2002, Pages 1319-1326.
107 THOMPSON, N.; STEPHEN, L. R.; WOOD, R. Harmonized guidelines for the
single laboratory validation of methods of analysis, IUPAC Technical Report. Pure
and Applied Chemistry, Volume: 74, N. 5, 2002, Pages: 835-855.

Microlaboratórios Autônomos para Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água

161

