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RESUMO 

Ameku, W. A. Desenvolvimento de sensores (eletro)químicos em suporte de papel para análise 

de amostras de cocaína apreendidas. 2020. 138p. Tese - Programa de Pós-Graduação em 

Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Nesta tese apresentamos métodos simples e de baixo custo para fabricar dispositivos 

analíticos baseado em papel (PADs) com técnicas de detecções hifenadas para análise in-loco 

de amostras apreendidas de cocaína (COC). A eletroquímica e o espalhamento Raman 

intensificado por superfície (SERS) foram acoplados em PAD fabricado sobre papel sulfite pelo 

método drop-drying de nanopartícula de ouro, chamaremos este dispositivo de SERS-ePAD. A 

eletroquímica, novamente, foi usada juntamente com a colorimetria em PAD preparado sobre 

papel de filtro utilizando grafite modificado com Au eletrodepositado, o chamaremos de Color-

ePAD. Aplicamos esses dispositivos para determinar o perfil químico da amostra de COC. 

Utilizando o SERS-ePAD detectamos eletroquimicamente o adulterante cafeína, em 

sobrepotencial menor e o paracetamol com maior sensibilidade quando comparados ao eletrodo 

convencional de Au. Quantificamos ambos os analitos pelo método de adição de padrão em 

amostra apreendida de COC. Os resultados corresponderam, aproximadamente, 96% dos 

valores obtidos por análise convencional. O levamisol que não apresentou resposta 

eletroquímica foi detectado seletivamente por SERS. A intensidade de banda apresentou 

variação direta conforme se aumentou a concentração de levamisol atingindo uma região de 

saturação. Bem como, utilizamos o Color-ePAD para gerar informações químicas das amostras 

de COC. Usando os valores de corrente elétrica e RGB como dados de entrada para análise das 

principais componentes, montamos um banco de dados com as possíveis respostas 

eletroquímicas e colorimétricas das amostras de COC adulteradas com aminopirina, permitindo 

a rápida análise das amostras de COC apreendidas por um método que não necessita analistas 

treinados. Os PADs foram caracterizados por microscopias para conhecer a morfologia, por 

técnicas de raio-X para conhecer as estruturas cristalográficas, por eletroquímica para avaliar 

seu desempenho, por espectroscopia Raman para verificar o aumento do espalhamento de fóton 

e fizemos testes de reprodutibilidade.  

 

Palavras-chave: Dispositivo analítico baseado em papel, Eletroanalítica, SERS, 

Colorimetria, Análise das principais componentes, Cocaína, Perfil químico, Perfil 

Forense 



ABSTRACT 

Ameku, W. A. Development of (electro)chemical paper-based sensors for analysis of 

seized cocaine samples. 2020. 138p. PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry. 

Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

In this thesis we present simple and low-cost methods to fabricate paper-based 

analytical devices (PADs) with hyphenated detection techniques for in-loco analysis of 

seized cocaine samples (COC). Electrochemistry and surface enhanced Raman scattering 

(SERS) were coupled on a PAD made on office paper by the drop-drying method of gold 

nanoparticles, namely as SERS-ePAD device. Again, electrochemical technique was 

combined with colorimetry on PAD prepared on filter paper with graphite modified with 

electrodeposited Au, namely Color-ePAD. We applied these devices to determine the 

chemical profiling of the COC sample. Using the SERS-ePAD, we electrochemically 

detect the caffeine adulterant, in a lower overpotential and the paracetamol with greater 

sensitivity when compared to the conventional Au electrode. We quantified these analytes 

using the standard addition method in a seized COC sample. The results corresponded, 

approximately, 96% of the values obtained by conventional analysis. Levamisole, which 

did not present electrochemical response, was selectively detected by SERS. The band 

intensity varied directly as the concentration of levamisole was increased, reaching a 

saturation region. As well as, we used the Color-ePAD to provide chemical information 

about the COC samples. Using the values of electrical current and RGB as input data for 

principal component analysis, we set up a database with the possible electrochemical and 

colorimetric responses of the COC samples adulterated with aminopyrine, allowing the 

rapid analysis of the seized COC samples by a method that does not require trained 

analysts. The PADs were characterized by microscopies to know the morphology, by X-

ray techniques to know the crystallographic structures, by electrochemistry to evaluate 

their performance, by Raman spectroscopy to assess the increase in photon scattering and 

we carried out reproducibility tests.  

 

Keywords: Paper-based analytical device, Electroanalysis, SERS, Colorimetry, Principal 

component Analysis, Cocaine, Chemical profiling, Forensic profiling  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Sensores 

1.1.1 Importância dos dispositivos analíticos  

O início de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-

2).1 A infecção pelo vírus gerou febre, tosse, falta de ar, mal-estar, mialgia e fadiga, 

sintomas parecidos com a gripe comum, mas pode evoluir para quadro clínico grave – 

síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória e falência de múltiplos 

órgãos.2,3 A rápida transmissão através de secreções respiratórias,3 mãos e superfícies 

contaminadas,4 somada à falta de tratamentos médicos eficientes e vacina para prevenção 

gerou crise mundial na saúde. Do dia 31/12/2019 até o 17/5/2020, infelizmente, o mundo 

registrava 4.525.497 pessoas infectadas e 307.395 mortes.5,6  

Até o presente momento (17/5/2020) somente os países que tomaram medidas 

preventivas rígidas conseguiram frear o avanço do SARS-CoV-2, configuraram esta lista 

a Alemanha, França, Argentina, Nova Zelândia, Austrália, Coréia do Sul e destaque para 

Espanha, Itália e China que por um período foram o epicentro da doença. 1,5,6 Há muitos 

outros países que conseguiram conter o avanço. Por outro lado, nos Estados Unidos (EU) 

e Brasil, por exemplo, o cenário é bastante diferente. Em 12/3/2020, dia em foi declarado 

a pandemia do SARS-CoV-2,1 havia 1.278 e 70 pessoas contaminadas nos EU e no Brasil, 

respectivamente, quase dois meses depois havia a confirmação de 1.436.542 e 233.528 

pessoas infectadas,6 tamanho foi o descontrole da transmissão desse vírus devido à não 

implementação de medidas de contenção responsáveis.  

Neste cenário a melhor forma de prevenção foi o distanciamento social e, 

principalmente, o isolamento de pessoas infectadas sejam elas sintomática ou 

assintomática2 para não transmitir e colapsar o sistema de saúde.7 Para acompanhar a 
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evolução da taxa de transmissão, o monitoramento massivo da população seria o ideal. 

Em um cenário em que uma pessoa transmite para outras 2,5 pessoas, estima-se que 

seriam necessários 36 testes para cada pessoa infectada para controlar a propagação,7 este 

número é estimado no fato de que a transmissão de humano para humano acontece, 

principalmente, entre membros de família, parentes e amigos próximos.3 A partir dos 

resultados dessas análises as autoridades públicas podem embasar medidas para afrouxar 

ou endurecer o isolamento social. No dia 17/5/2020 o Brasil registrou 15.305 novos casos 

nas últimas 24 horas,6 e considerando a necessidade de 36 testes para cada pessoa 

infectada, seriam necessários 550.980 testes por dia para controlar a propagação. O 

Ministério da Saúde prevê apenas 70 mil testes por dia em períodos mais críticos,8 um 

número muito abaixo do ideal.  

Testes convencionais para SARS-CoV-2 são feitos por detecção de ácido 

nucleico por reação em cadeia polimerase em tempo real (RT-PCR, real-time polymerase 

chain reaction em inglês)3 em laboratórios certificados, requer 2-3 horas para emitir 

resultados, exige operações complicadas, equipamentos caros e analistas treinados,2 

inviabilizando o teste massivo na população. Assim, o desenvolvimento de sensores 

baratos, portáteis e de uso fácil que necessitam de volumes pequenos de amostra se 

destacam para testes rápidos.       

No campo de diagnóstico clínico, pesquisadores do Brasil, desenvolveram 

imunosensor eletroquímico barato para detecção rápida (20 s) de anticorpo IgG 

relacionado à febre macular, cuja taxa de mortalidade é de 50% se não tratada de forma 

adequada.9 Ainda, no mesmo campo, foi desenvolvido uma placa de 96 microzonas para 

realizar ensaios imunoabsorção enzimática (ELISA, Enzyme-linked immunosorbent 

assay do inglês) com detecção colorimétrica sobre papel com barreiras hidrofóbicas de 
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fotorresiste para detecção do vírus HIV10 e sobre o filme de poliéster com reservatórios 

feitos com tonner de impressora a laser para detecção de vírus da dengue.11  

Sensores químicos e biológicos têm grande importância não só na área clínica, 

mas também em outros campos de grande interesse mundial como o da segurança, 

ambiental e alimentos/bebidas12 fornecendo informações para tomada de decisão. Em 

2007, no Brasil, alguns produtores de leite adicionavam H2O2 para retardar a degradação 

do produto infringindo a legislação brasileira. Para identificar sinais de adulteração do 

leite foi desenvolvido por Paixão e colaboradores uma língua eletrônica voltamétrica com 

CD-R de ouro modificado com filme de Azul da Prússia.13 Foi fabricado também um 

arranjo com seis eletrodos de trabalho (Au, Ir, Pd, Pt, Re e Rh) mais eletrodos de 

referência e auxiliar usando uma matriz de resina epóxi para ser utilizado como uma 

língua eletrônica voltamétrica para análise de bebidas lácteas.14   

Ainda, utilizando materiais disponíveis comercialmente, Santos e colaboradores 

elaboraram um dispositivo eletroquímico flexível que conferiu dois regime de transporte 

de massa dos analitos no mesmo dispositivo, a esférica e planar, comumente observado 

em microeletrodos e macroeletrodos, respectivamente, simplesmente prensando uma 

folha de Au utilizada em artesanatos e culinária de espessura submicrométrica entre fitas 

kapton, assim esse dispositivo pode ser usado em superfícies curvas como o nosso corpo 

como sensor vestível.15     

Dessa forma, o desenvolvimento de sensores de baixo custo com características 

portáteis e uso-fácil é importante para ampliar o monitoramento de doenças 

transmissíveis ou a qualidade de bebidas, por exemplo. E assim, aplicar decisões 

suportadas em dados analíticos no âmbito da saúde pública, definir tratamentos clínicos 

adequados ou decidir se consome ou não determinada bebida. Mais à frente pode-se 
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verificar aplicações em outros campos. Especialmente, nesta tese serão apresentados 

desenvolvimento de dispositivos que subsidiam estratégias para conter o tráfico de drogas 

(cocaína). 

 

1.1.2 Dispositivos em papel 

Neste campo dos sensores o papel destaca-se por ser um material bastante 

acessível e possibilita a fabricação de dispositivos descartáveis. As características – leve, 

abundante, barato, flexível, de fácil descarte e alta razão área/volume – atraem a atenção 

dos pesquisadores para fabricação de sensores portáteis de uso único para análise em 

campo.16,17 O papel é composto por fibras celulósicas de estrutura tridimensional que 

permite armazenar reagentes químicos por impregnação evitando que o analista manuseie 

reagentes,18 a sua superfície pode ser modificada química ou fisicamente de acordo com 

a finalidade e necessita-se de pequenos16 ou nenhum volume19 de insumo para fabricação 

dos dispositivos.  

O uso do papel para fabricação de sensores remete ao passado distante. O seu 

precursor, o papiro, foi usado como substrato para analisar a qualidade da tinta púrpura 

tíria por uma técnica semelhante à cromatografia no ano de 79.18 No início de 1800 Gay-

Lussac descreve o uso do papel tornassol para verificar acidez do meio por teste de cor.18 

Em 1883, George Oliver descreveu o uso de dispositivo baseado em papel para detecção 

de glicose e proteína em urina.18,20 O papel era aplicado em muitas outras áreas para 

sensoriamento.18 No entanto, somente a partir 2007 o número de publicações começou a 

crescer.20 Naquele ano o grupo do Prof. Whitesides divulgou o desenvolvimento de um 

dispositivo microfluídico baseado em papel cromatográfico (µPAD, µ-paper-based 

analytical device em inglês) com multicanais delimitados por fotorresiste feito por 

fotolitografia, o que proporcionou controle da direção de fluxo do fluido20 e análise 
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multipléxica colorimétrica de glicose e proteína sem necessitar de equipamento externo 

para obter dados analíticos.21 Já em 2009, buscando maior sensibilidade e seletividade, o 

grupo do Prof. Charles Henry hifenou eletrodos de tinta de carbono com Azul da Prússia 

feito por impressão de tela para detecção eletroquímica utilizando µPAD. Os dispositivos 

analíticos foram preparados com papel cromatográfico modificado com fotorresiste 

delimitado por fotolitografia visando ao controle do fluídos para análise quantitativa de 

ácido úrico, glicose e lactato.22  

Os µPADs são frequentemente fabricados com papel cromatográfico 

Whatman.22–26 É comum encontrar o papel cromatográfico Whatman diferenciados por 

números, por exemplo no. 4 e no. 1, o primeiro (~20-25 µm) possui poros maiores que o 

segundo (~11 µm).23 O Whatman cromatográfico no. 1 feito com fibras de algodão de 

alta qualidade cuja composição é de 98% de α-celulose, possui superfície uniforme, 

reprodutível27 e não há adição de aditivos, aglutinantes hidrofóbicos e agentes 

branqueadores (diminuindo as chances de interferência nas análises) o que o torna um 

bom absorvente de líquidos.12,18 A ação capilar produz fluxo lateral passivo em regime 

microfluídico de soluções aquosas sem necessitar de força motriz externa.28 

Adicionalmente, à medida que a solução percorre as fibras do papel, as partículas grandes 

percolando às fibras podem interagir com essas, sendo excluídas por tamanho e sendo 

filtradas21, além disso, e ao longo do caminho os analitos podem reagir com compostos 

químicos armazenados em suas fibras para detecção colorimétrica.29  

Na literatura foi reportado a fabricação de µPAD com Whatman no. 1 para 

quantificação colorimétrica de proteína em amostra de urina medida por transmissão da 

luz através do papel, as barreiras hidrofóbicas do dispositivo foi feito de fotorresiste por 

fotolitografia, uma técnica que confere grande precisão.25 Foi desenvolvido também um 

PAD com eletrodo termoplástico com fluxo passivo rápido e contínuo da solução 
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eletrolítica utilizando papel cromatográfico delimitado com barreiras hidrofóbicas de cera 

para quantificação de ácido cafeico em amostra de chá, um composto com propriedades 

anti-inflamatórias, anticâncer e regulador do sistema imune.30 Outros papeis como o de 

filtro31,32 são utilizados para a mesma finalidade. A microfluídica é uma característica 

interessante para o desenvolvimento de dispositivos integrados e miniaturizados que 

realizam reações químicas simples, separação e detecção de analitos chamados de 

laboratórios em chips.12,27,33 

O papel nitrocelulose é outro material que se destaca nesse meio, esse substrato 

tem propriedade única para imobilizar proteínas, DNA e RNA.27 Sendo a razão pela qual, 

fabrica-se dispositivos de imunoensaio com fluxo lateral com esse papel. Ainda não é 

claro o mecanismo de interação entre a membrana nitrocelulose e macromoléculas 

citadas, sugere-se que as propriedades hidrofóbicas (por conta da alta rugosidade)12 e 

presença de cargas na superfície são características responsáveis por tal fato.27 Sendo 

assim, desenvolveu-se dispositivo imunoensaio com fluxo lateral controlado por pressão. 

Permitindo a detecção dupla de patógenos alimentares, Salmonella typhimurium e 

Escherichia coli O157:H7 utilizando nanopartículas de ouro (AuNPs) funcionalizadas 

com anticorpos das respectivas bactérias.34     

Por outro lado, PADs fabricados utilizando o papel como suporte para o material 

transdutor sem necessitar da propriedade microfluídica podem utilizar como plataforma 

o papel sulfite – um material bastante acessível cuja superfície contém, além de cargas 

(filler), dímeros de alquil cetona que confere características hidrofóbicas ao material.12,18 

Sobre a superfície do papel sulfite podem ser feitas trilhas condutivas de grafite 

transferido manualmente pelo método pencil drawing para a fabricação de PADs com 

detecção eletroquímica (ePADs) para detecção de nicotinamida adenina dinucleótido, e 

analgésico e sedativo em bebida alcóolica contaminada;35,36 fabricar trilhas condutivas de 
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Ag por impressão de tela para detecção de ácido pícrico (explosivo) e cloreto em amostras 

ambientais;37 produzir trilhas condutivas do tipo grafítico a partir da pirólise do papelão 

com laser de CO2 sem o uso de reagentes para detecção de explosivo;19 fabricar sensores 

com dupla detecção, eletroquímica e Raman intensificada por superfície (SERS, surface 

enhanced Raman scattering em inglês), por drop casting de pequeno volume de 

suspensão concentrada de AuNPs (6 µL) sobre o papel sulfite para análise de cocaína 

apreendida.16 Além do mais, PAD com detecção colorimétrica em papel sulfite pode ser 

preparado através da adição de reagente cromóforo na zona de detecção para detecção de 

fenacetina em amostra de cocaína.38  

Este campo da pesquisa é bastante fértil e rico de exemplos promissores. Por 

último, destaca-se o desenvolvimento do dispositivo de imunoensaio com fluxo lateral 

para teste rápido utilizando papel de nitrocelulose para detecção de anticorpo 

imunoglobulina M (IgM) e G (IgG) de SARS-CoV-2 em sangue humano.2 O ensaio 

utiliza AuNPs funcionalizadas com proteína Spike do SARS-CoV-2 e leva 15 min para 

ser realizada. Como se pode ver há inúmeros materiais eletródicos utilizados, tipos de 

papeis escolhidos e formas de detecção, aplicações e fabricação realizados. Na literatura 

há excelentes revisões que sintetizam todos esses fatores servindo de guia para o 

desenvolvimento de novos dispositivos.12,18,20,39–45   

1.2 Drogas ilícitas (Cocaína) 

1.2.1 Visão geral 

Em 2017, havia cerca de 18 milhões de pessoas de 15 a 64 anos no mundo que 

usaram cocaína (COC) no ano anterior.46 A produção foi de, aproximadamente, de 800 

toneladas em 2013 e saltou para 1976 toneladas em 2017.46 A COC faz parte da classe 

dos psicoestimulantes que atuam no sistema nervoso central aumentando o estado de 



28 

 

 

alerta, euforia e prazer.46,47 O composto aumenta a ativação das vias dos estimulantes 

naturais no cérebro, influenciando o nível dos três principais neurotransmissores - 

dopamina, serotonina e noradrenalina. A COC atua em maior extensão na produção da 

dopamina, depois, noradrenalina e, por fim, serotonina.46  

 

Figura 1: Comportamentos mediados pelos três principais neurotransmissores. Figura 

adaptada da referência  46.  

Compostos que alteram a consciência e a emoção podem gerar grande 

dependência, tanto psíquica e quanto física.48 A dependência psíquica é o desejo de 

consumi-la acreditando que o bem-estar depende da droga, caso contrário poderá 

desencadear crises psicológicas graves. A física acontece quando o organismo se adapta 

à presença da droga, ou seja, o seu funcionamento depende dela. Na ausência da droga, o 

organismo sofre síndrome de abstinência e como consequência o usuário pode sofrer 

convulsões, tremores, vômitos, sudorese, diarreia e em alguns casos levar a morte.48  

Além dos danos à saúde dos usuários, o tráfico de COC traz prejuízos a 

sociedade com aumento da violência e acidentes de trânsito, sem contar, os prejuízos nos 

campos da educação e relação de trabalho.48 Na tentativa de frear o consumo de drogas, 

aqui no Brasil, foi aplicada a normativa que institui um sistema nacional de políticas 

públicas de drogas através da  Lei 11.343/06 e a Portaria 344/98 da ANVISA, que atua 
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na regulamentação técnica de controle especial de medicamentos e compostos 

químicos.48     

1.2.2 Perfil químico (Cocaína) 

A COC é um composto natural extraído das folhas de coca. Somente quatro 

variedades dos arbustos Erythroxylum (E. coca var. coca; E. coca var. ipadu; E. 

novogranatense var. novogranatense e E. novogranatense var. truxillense do total de, 

aproximadamente, 230 espécies) contém quantidades de alcaloides que variam de 0,5 - 

1,5% da massa das folhas secas, do qual 75% corresponde à COC.49 Em 2017, o cultivo 

dessas plantas concentraram-se nos países andinos (Bolívia, Peru e Colômbia),46 sendo 

os principais produtores da droga.  

A análise química das drogas apreendidas indica que o destino principal dessas 

drogas produzidas são os Estados Unidos e a Europa Ocidental e Central. O mercado 

ilícito dos Estados Unidos, em 2017, foi abastecido pela COC produzida na Colômbia 

(93%), Peru (4%) e de outros países (3%, origem não identificada). Enquanto a Europa 

Ocidental e Central recebeu da Colômbia (74%), Peru (21%) e Bolívia (4%) no período 

de 2013-17.46   
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Figura 2: As principais rotas de tráfico de COC descritos pelas apreensões de 2013-

2017. Figura adaptada de 46. 

A correlação entre o local de apreensão e a origem geográfica da COC pode ser 

feita através do perfil químico ou perfil forense da amostra.50,51 Quando estas informações 

são armazenados em um banco de dados juntos com as características físicas da amostra 

(embalagem e aparência) e dados circunstanciais (número do caso criminal, massa, data 

e local de apreensão) permitem rastrear a rede de organizações criminosas e seus padrões 

de atividade, além de compreender a estrutura e evolução no espaço e tempo do mercado 

de drogas ilícitas.50,52 Formando, assim, subsídios para embasar estratégias de autoridade 

e instituições voltadas ao estudo, controle e enfrentamento do tráfico.49   

O perfil químico determina o teor de alcaloides minoritários, de truxilinas 

(dímeros de cis- e/ou trans-cinamoilcocaína), a razão isotópica (C, N, O e H) dos 

componentes de extração da folha, os solventes oclusos, a forma de apresentação e a 

presença de adulterantes e diluentes.49 Nas folhas de coca são encontrados cerca de 20 

alcaloides diferentes e a composição relativa de cada um possui relação com a variedade 
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de arbusto e local de cultivo.49 Os principais alcaloides quantificados são ecgonina, 

benzoilecgonina, metilecgonina, norcocaína, N-formil-cocaína, cis e trans-

cinamoilcocaína, tropacocaína e trimetoxicocaína.49,52–55        

Os 11 estereoisômeros de truxilinas são resultado da fotodimerização da (cis e/ou 

trans)-cinamoilcocaína. A diversidade de compostos é dependente da estereoquímica dos 

reagentes, conformação favorável do produto e a exposição à radiação ultravioleta, este 

fator tem relação com o local geográfico onde o arbusto é cultivado.49,55 Logo, através da 

composição de truxilinas pode-se estabelecer relação entre a composição química da 

COC refinada e a sua origem geográfica.  

A composição isotópica é outro fator que está relacionado com a origem 

geográfica. O regime de chuva, temperatura, umidade e a composição isotópica do 

dióxido de carbono do ambiente da região de cultivo influenciam na composição 

isotópica.49  

A COC pode ser encontrada em diversas formas de apresentação a depender do 

estágio de refino. Há a pasta base, cocaína base, crack e merla são todos cocaína na forma 

de base livre,49 ou seja, cocaína desprotonada. A diferença é a forma de apresentação 

física, a pasta base é o primeiro produto da extração da folha de coca, tem aspecto de pó 

ou grumo de cor pardacenta ou bege. A cocaína base é a pasta base processada com 

permanganato ou etanol para retirada de cis e trans-cinamoilcocaína, apresenta cor bege 

mais clara na forma de pó ou grumo. O crack é a cocaína base em forma de pedra após 

sofrer processo de fusão e solidificação e geralmente apresenta bicarbonatos em sua 

composição. A merla é a COC base livre com cerca de 70% de teor de água e presença 

de sulfato, carbonato e/ou bicarbonato de sódio. Outra forma de apresentação é o 
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cloridrato de COC, a COC protonada associada a cloreto, de aparência de sólida com 

pequenos grãos de coloração branca.49    

Os solventes orgânicos ocluso na matriz cristalina durante o processo de refino 

do cloridrato de COC constituem o perfil químico da amostra também. Podem ser 

encontrados acetona, tolueno, éter etílico, acetato de etila/propila, metil-etil-cetona, 

metanol, xilenos, hidrocarbonetos alifáticos leves, metil-isobutil-cetona, benzaldeído e 2-

propanol.49,53   

Por último, e não menos importante, é a determinação de adulterantes e 

diluentes, conhecidos como agente de corte.50 As organizações criminosas adicionam 

substâncias esbranquiçadas sem ação farmacológica como açúcar, amido, farinhas em 

geral e bicarbonato de sódio/cálcio para aumentar o volume da amostra de COC e, assim, 

obter maiores lucros.37,39 Ou então, adicionam fármacos que mimetizam ou potencializam 

os efeitos sensoriais da COC como a dormência com a adição de anestésicos locais ou 

analgésicos/antipiréticos – benzocaína, lidocaína, prilocaína, procaína, paracetamol 

(PAR), fenacetina, 4-dimetil-aminoantipirina (AMI, aminopirina) – 31,38,52,57–59 ou o 

estado de alerta com estimulantes – cafeína, efedrina e fenmetrazina.16,56,58 Adulteram-se 

também com anti-helmíntico de uso veterinário como o levamisol (LEV),16 cujo 

mecanismo de ação associado a COC ainda não foi elucidado. Sugere-se que o composto 

potencializa o efeito acetilcolinérgico nicotínico do sistema nervoso central prolongando 

o efeito de euforia.47 Há também relatos de uso de sedativos para reduzir os efeitos 

colaterais indesejáveis como taquicardia e paranoia49 – diltiazem, hidroxizina.49,51,56 As 

organizações criminosas utilizam os agentes de corte de pronta disponibilidade, podem 

ser encontrados um ou mais compostos em amostra de COC de rua e cada organização 

tem a sua forma particular de misturar.50      
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O perfil químico, além de ser uma ferramenta importante para as instituições de 

combate ao tráfico de drogas, fornece informações toxicológicas às instituições de saúde 

para o tratamento adequado dos usuários de COC, pois eles podem apresentar sintomas 

associados aos agentes de corte. Agranulocitose, vasculite e outra complicações podem 

resultar do consumo de COC adulterado com LEV.47 E da mesma forma, a AMI pode 

gerar agranulocitose.59 A fenacetina é um composto cancerígeno que pode desencadear 

complicações aos rins.38 A overdose de paracetamol geram dores abdominais, convulsões 

e sudorese, sintomas diferentes da COC (hipotermia, convulsões, alucinações, arritmias 

e/ou infarto do miocárdio).60     

A determinação do perfil químico da amostra apreendida é, usualmente, feita por 

técnicas poderosas como cromatografia gasosa com detecção por ionização de chama52,54 

ou por espectrometria de massas,57 ou então utilizando cromatografia líquida de alta 

eficiência com detector ultravioleta/visível ou espectrometria de massas.49 Mas, do ponto 

de vista em que há inquérito policial aberto e há a necessidade de emissão de laudos para 

saber se havia substância ilícita ou não na amostra suspeita são utilizadas, além das 

técnicas citadas, mais outras tantas que serão apresentadas a diante. 

1.2.3 Exames preliminares de constatação e definitivos  

A diretriz internacional Scientific Working Group for Analysis of Seized Drugs 

(SWGDRUG) classifica as técnicas analíticas para identificação de drogas ilícitas de 

acordo com o poder discriminatório.61 As categorias variam de A a C, em A encontram-

se as técnicas mais seletivas que discriminam os compostos de acordo com a informação 

estrutural da molécula, em B estão as técnicas que selecionam por característica química 

e física, já C são as técnicas menos discriminatórias e a seleção acontece por informação 

geral e de classe.61,62 A Tabela 1 resume a classificação das técnicas. 
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Tabela 1: Classificação discriminatória das técnicas analíticas para exames de droga 

ilícita de acordo com SWGDRUG.61 

 

 

Categoria A 

Seletividade através da estrutura molecular 

Espectroscopia de infravermelho 

Espectrometria de massas 

Espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

Espectroscopia Raman 

Difratometria de raio-X 

 

 

 

 

 

Categoria B 

Seletividade através das características 

química e física 

Eletroforese capilar 

Cromatografia gasosa 

Espectrometria de mobilidade iônica 

Cromatografia líquida 

Teste microcristalino 

Cromatografia de fluido supercrítico 

Cromatografia de camada delgada 

Espectroscopia ultravioleta-visível 

Exame morfológico macroscópica (somente 

maconha) 

Exame morfológico microscópica (somente 

maconha) 

 

Categoria C 

Seletividade através da informação geral ou 

de classe 

Teste de cor 

Espectroscopia de fluorescência 

Imunoensaios 

Ponto de fusão 

Marcadores farmacológicos 

 

A SWGDRUG faz recomendações para emitir resultados de forma segura para 

exames definitivos de identificação de droga. Quando se utiliza uma técnica validada de 

categoria A, seria necessário pelo menos uma outra análise complementar com método 

de qualquer categoria. Caso não seja possível utilizar um método A, seriam necessários 

três exames, dois dos quais, ao menos, devem ser da categoria B e não devem ser 

relacionados entre si.45,46  

Ainda de acordo com a Tabela 1, as técnicas cromatográficas pertencem a 

categoria B, mas quando elas são acopladas a uma outra técnica como a espectrometria  

de massas (tipo A) são consideradas métodos separados.62 Portanto, é considerado um 

exame com método do tipo A complementado pela técnica do tipo B. 
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Antes de emitir laudos definitivos, nas instituições policiais e de fiscalização de 

todo mundo,48 a amostra apreendida passa por um exame de triagem, chamado de exame 

preliminar de constatação. Considerando a necessidade de rapidez e o volume grande de 

apreensões, o teste de cor de categoria C é adequado para essa situação, pois pode ser 

aplicado em qualquer lugar sem a necessidade de equipamento, de forma barata, simples 

e rápida. Dessa forma, a autoridade competente e treinada obtém o resultado para emissão 

do laudo de constatação (preliminar). Em caso de resultado positivo a amostra apreendida 

é encaminhada para laboratório de química forense onde será submetida a exames 

definitivos com técnicas mais seletivas e sofisticadas. Há inúmeros testes de cor, cada 

uma aplicada para um tipo de droga, a COC é analisada pelo teste de Scott, onde é 

adicionada solução rósea de tiocianato de cobalto II sobre a amostra suspeita, o resultado 

positivo é a formação da cor azul.62,63 Cabe ressaltar que este teste de cor não é seletivo 

para COC,62,64 portanto os resultados devem ser interpretado com cautela e apesar de ser 

um teste simples requer muito treinamento por parte das autoridades para aplicar.         

2. OBJETIVO 

• Desenvolver dispositivos em plataforma de papel com detecção dupla para 

determinar o perfil químico da amostra de cocaína apreendida. 

• Desenvolver dispositivo analítico com detecção eletroquímica e Raman 

intensificada por superfície em papel sulfite utilizando nanopartículas de ouro 

como material eletródico para analisar amostra de cocaína apreendida. 

• Desenvolver dispositivo analítico com detecções eletroquímica e colorimétrica 

acopladas em papel cromatográfico utilizando grafite modificado com Au como 

eletrodo de trabalho para analisar amostra de cocaína apreendida. 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISPOSITIVO DE NANOPARTÍCULA DE OURO BASEADO EM 

PAPEL COM DETECÇÃO DUPLA PARA APLICAÇÃO FORENSE 
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3.1 Preâmbulo 

Os dispositivos analíticos baseados em papel (PADs, paper-based analytical 

devices em inglês) são excelentes alternativas aos sensores convencionais fabricados com 

outros materiais para substrato, como o vidro, uma vez que são mais baratos, requerem 

pequenas quantidades de reagente e amostra, podem ser fabricados usando métodos 

simples e/ou materiais reciclados, são descartáveis, portáteis, leves e 

miniaturizáveis.22,65,66 Além disso, o papel é biodegradável, flexível, relativamente 

abundante, barato e de natureza porosa e inerte.67 Essas características do papel são 

extremamente interessantes para a fabricação de tecnologia de laboratórios 

miniaturizados em chip.44 Esses dispositivos podem ser fabricados usando várias 

abordagens que dependem de finalidade/aplicação e são realizados usando diferentes 

técnicas de detecção que variam da impressão em cera usando colorimetria como técnica 

de detecção,21 a abordagens de pirolise a laser em uma etapa para fabricação de PADs 

eletroquímicos (ePADs).19 Para fabricar ePADs, partículas de ouro e/ou nanopartículas 

(AuNPs), como materiais alternativos, podem ser imobilizadas nas superfícies de papel 

por métodos de pulverização,68 filtração a vácuo,67 e impressão a jato de tinta,69,70 para 

produzir transdutores condutores com características diferentes dos materiais de 

carbono.19 

Os dispositivos de papel de espalhamento Raman intensificado por superfície 

(SERS, surface enhanced Raman scattering em inglês) também foram reportados como 

sistemas de detecção de PADs; esses dispositivos são fabricados usando procedimentos 

diferentes que incluem o revestimento da superfície do papel com gotículas de uma 

suspensão de AuNP,71 mergulhando o substrato de papel em uma suspensão de AuNP, 72 

ou mesmo usando uma caneta esferográfica carregada de suspensão de AuNP para 

desenhar manualmente o substrato SERS no superfície do papel66 por uma abordagem 
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semelhante a já relatada para os ePADs de carbono fabricados usando uma abordagem de 

desenho a lápis.65 

Esses dispositivos SERS-PAD ou ePAD são amplamente aplicáveis no campo 

de sensores; eles podem ser usados para monitorar compostos químicos relevantes 

presentes em vários problemas globais. Com base em uma única técnica de detecção, os 

analitos alvos incluem moléculas associadas ao diagnóstico clínico,22,67,71 adulterantes em 

amostras de cocaína apreendidas,37 pesticidas em alimentos66 e compostos explosivos 

para segurança nacional.72 

O tráfico de drogas é um grande problema mundial e, neste contexto, a cocaína 

(COC) é globalmente uma das drogas de abuso mais consumidas. Em 2008, a América 

do Norte e a Europa juntas fizeram parte de um mercado gigantesco que movimentou 

US$ 88 bilhões com o tráfico de COC e somente na América do Sul foram apreendidas 

419 t de COC, o que representa 59% da quantidade total de amostras de cocaína 

apreendidas no mundo.73,57 

As amostras apreendidas de COC de rua são frequentemente encontradas 

diluídas com compostos, como açúcar, talco, pó de materiais de construção e de vidro, 

que aumentam os lucros das organizações criminosas.51 No entanto, essa estratégia pode 

resultar em mortes prematuras de usuários de drogas em médio prazo e, 

consequentemente, diminui a venda da droga.51 Para contornar essa situação, 

organizações criminosas adotaram estratégias sofisticadas de diluição de cocaína, nas 

quais compostos farmacêuticos, como acetaminofeno (paracetamol, PAR), 4-

dimetilamino antipirina (aminopirina) , levamisol (LEV), cafeína (CAF), fenacetina, 

procaína, lidocaína (LID) e diltiazem são adicionados à amostra de COC para mimetizar 

ou potencializar o efeito da COC e para aumentar os lucros de vendas.31,39,74 Geralmente, 
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a composição da mistura é característica da organização criminosa e fornece uma 

impressão digital química ou perfil químico.50,75 Esses perfis permitem que o 

departamento de inteligência da polícia rastreiem rotas de distribuição de drogas e 

invistam esforços para eliminar o tráfico de drogas em uma determinada região. Por 

exemplo, amostras contendo LEV são encontradas regularmente perto da fronteira com a 

Colômbia, enquanto amostras contendo fenacetina são frequentemente encontradas na 

fronteira com o Peru e a Bolívia.75 

Agentes de corte, como aminopirina,59 procaína,76 benzocaína, CAF, LID, 

fenacetina77 e PAR78 são detectáveis por técnicas eletroquímicas; no entanto, nem todos 

os agentes de corte são eletroativos. Alguns compostos, como o LEV, oxidam em torno 

de 2,0 V em eletrodos como o diamante dopado com boro.78 Por outro lado, a 

espectroscopia Raman é uma técnica muito útil para identificar a presença de cafeína, 

benzocaína, lidocaína e até LEV em sólidos,79,80 mas essa técnica tem baixa sensibilidade, 

o que reduz sua versatilidade. Como alternativa, a técnica SERS tem um limite de 

detecção significativamente reduzido e pode até detectar uma única molécula;81 além 

disso, pode ser facilmente acoplada ao ePAD para fornecer um segundo sistema de 

detecção. 

Com esse contexto em mente, e para melhor rastrear as amostras de cocaína, 

neste trabalho, apresentamos um novo PAD de uso único com grande área eletroativa e 

sistema de detecção duplo eletroquímica/SERS que podem ser usados para detectar 

compostos eletroativos, bem como aqueles que não conseguem ser facilmente 

monitorados por abordagens eletroquímicas. O sensor fabricado possui nanoestrutura 

porosa de ouro e é sintetizado de maneira simples, sem moldes, na superfície de um papel 

barato (papel sulfite),37 no qual os AuNPs são depositadas por gotejamento sem a 

necessidade de equipamentos sofisticados. Nosso dispositivo desenvolvido, chamado de 
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"SERS-ePAD" (SERS-dispositivo analítico eletroquímico em papel), foi usado para 

detectar seletivamente agentes de corte comumente usados em amostras apreendidas de 

COC, como CAF e PAR através da técnica eletroquímica (que possui espalhamento 

Raman baixo) e o adulterante de LEV (que não pode ser detectado eletroquimicamente) 

por espectroscopia SERS. 

3.2 Materiais e métodos  

3.2.1 Reagentes e equipamentos 

Pó de alumina (Buehler, 0,3 µm diâmetro), HAuCl4 (99.99%), tiofeno (99%), 

cloridrato de levamisol (99.9%), acetaminofeno (99%), cafeína (99%), e lidocaína (99%) 

foram comprados da Sigma Aldrich, enquanto que citrato de sódio, HNO3 (P.A. – A.C.S.) 

e HCl (P.A. – A.C.S.) foram comprados da Synth, e Na2HPO4.12H2O, NaOH e H2SO4 

(97%) foram comprados da Merck. A cola de Ag (PC-9070/1) foi comprada da Joint 

Metal Comércio LTDA e a amostras apreendidas e padrão de cocaína foram gentilmente 

cedidas pela Polícia Científica do Estado de São Paulo mediante licença com Instituto de 

Química. Papel sulfite branco (tamanho A4, Chamex International paper). Fita adesiva 

Scotch Blue (3M). 

3.2.2 Síntese de nanopartícula de ouro 

As nanopartículas de ouro (AuNPs) foram sintetizadas pelo método de redução 

do AuCl4
- pelo citrato.[82] Em 50 mL de água deionizada foram dissolvidos 10 mg de 

HAuCl4 resultando em uma solução de cor amarela, que foi mantida em agitação vigorosa 

e sob refluxo por 30 minutos. Em seguida, adicionou-se 0,9 mL de solução de citrato de 

sódio (1% m/m) e a mistura foi mantida sob refluxo e agitação por mais 2 minutos. Após 

a adição de citrato, a solução amarela tornou-se incolor e, depois de alguns segundos, a 

cor mudou para preto e depois para cor de vinho tinto escuro indicando a presença de 
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AuNPs, a concentração da suspensão de AuNPs foi de 7,8 x 10-11mol L-1 determinada 

pela intensidade de absorbância UV-vis (espectrofotômetro 8453 da Agilent) e lei de 

Lambert-Beer considerando o coeficiente de extinção de 6,06 x 109 M-1 cm-1para AuNPs 

de 35 nm de diâmetro.[83,84] 

Antes de se usar a suspensão de AuNPs, 4 mL da suspensão foram 

concentradas/enriquecidas por centrifugação (centrifuga Spin Lab) a 10.000 rpm durante 

10 minutos. Quase todo sobrenadante de 6,1 pmol L-1 de concentração de AuNPs foram 

retirados, restando apenas 8 μL da suspensão enriquecida 36 nmol L-1de concentração 

foram redispersas em banho de ultrassom. 

3.2.3 Método de fabricação do dispositivo analítico em plataforma de 

papel 

As etapas de fabricação foram representadas esquematicamente na Figura 3. Na 

primeira etapa foi utilizado o processo de impressão de cera utilizando impressora de cera 

Color Qube 8570 da Xerox para criar microzonas hidrofílicas inserindo barreiras 

hidrofóbicas na superfície do papel sulfite (210 x 297 mm), depois na etapa 2 os moldes 

de cera foram derretidos prensando-o em uma chapa de aquecimento sob 120° C durante 

2 minutos, para preencher a estrutura tridimensional da matriz de papel e na etapa 3 cada 

molde de cera foi recortado usando uma tesoura. 
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Figura 3: Esquema de fabricação dos dispositivos SERS-ePADs. Foto do dispositivo 

SERS-ePAD com suas dimensões. A área geométrica do eletrodo de trabalho era de 0,025 

cm2. 

As AuNPs foram utilizadas como material eletródico e foram depositadas na 

superfície do papel em duas etapas utilizando pipeta automática; na etapa 4 o contato 

elétrico foi feito adicionando 1 μL de suspensão AuNPs concentrada que depois foi 

exposta a lâmpada infravermelha (60º C, PAR38E de 150 W da Philips) por 90 s para 

fazer processo de sinterização, repetiu-se esta etapa duas vezes no total para melhorar a 

condutividade. Para reforçar o contato elétrico ou para evitar danos ao filme de AuNPs 

causado pelo jacaré do potenciostato, o contato elétrico foi estendido e reforçado 

utilizando cola de prata, e foram pintados com o mesmo material os eletrodos pseudo-

referência e auxiliar como representado na etapa 5. Na etapa 6 foi feito o eletrodo de 

trabalho adicionando 1 μL de suspensão AuNPs concentrada e, da mesma forma que a 

etapa anterior, foi mantido sob luz infravermelha por 90 s, essa etapa foi repetida três 

vezes no total. Foram consumidos no total 6 µL de AuNPs, esse volume não pôde ser 
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adicionado de uma vez, pois transbordava do molde cera. Por fim, na etapa 7 foi anexada 

fita adesiva para delimitar a área geométrica do eletrodo e para proteger o contato elétrico 

da solução eletrolítica. A área geométrica do eletrodo de trabalho SERS-ePAD era de 

0,025 cm2. As dimensões dos dispositivos de papel foram mostradas na Figura 3. 

3.2.4 Eletroquímica com SERS-ePAD 

A voltametria cíclica (CV, cyclic voltammetry em inglês) foi registrada com 

potenciostato PGSTAT 204 da Metrohm em sistema de três eletrodos preparado em 

plataforma de papel, no qual o eletrodo de trabalho foi preparado com AuNPs e os 

eletrodos pseudo-referência e auxiliar foram feitos com cola de Ag. Para comparar as 

respostas eletroquímicas dos eletrodos de trabalho de AuNPs e de Au convencional foi 

utilizado eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) ao invés de pseudo-referência 

de Ag. O eletrodo convencional de Au foi polido em alumina antes de cada medida. Antes 

de se utilizar ambos os eletrodos, foram registrados CVs em solução eletrolítica de H2SO4 

0,5 mol L-1 com 50 mV s-1 de velocidade de varredura para caracterização e limpeza das 

superfícies dos eletrodos. As áreas eletroativas dos eletrodos de Au foram calculadas 

considerando-se a quantidade de carga envolvida no processo catódico no potencial 

elétrico de 0,6 V (vs. Ag) ou 0,9 V (vs. Ag/AgCl) do oxido de Au formado durante CV 

em solução de H2SO4 e o fator de conversão utilizado foi de 386 µC cm-2, que é a carga 

necessária para reduzir uma monocamada de 1 cm2 de óxido de ouro.85 Além disso, foi 

registrado CV com potenciostato PalmSens3 (PalmSens) com 50 mV s-1 de velocidade 

de varredura, utilizando K3FeCN6 como sonda redox para demonstrar a característica 

flexível e a capacidade de se utilizar o dispositivo SERS-ePAD como swab para coletar 

resíduo de sólido em uma determinada área de superfície (Vídeo 1, o QR Code para 

acessar ao vídeo está disponível ao final deste capítulo na Figura 18). 
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A voltametria de pulso diferencial (DPV, differential pulse voltammetry em 

inglês) com velocidade de varredura de 10 mV s-1, 5 mV de passo, 40 mV de amplitude, 

0,1 s de tempo de modulação e 0,5s de tempo de intervalo foi usada para detecção de CAF 

e PAR em amostra de COC apreendida contendo LID, CAF e PAR (COC-AP1), que foi 

concedido e analisada qualitativamente por cromatografia gasosa com detector de chama 

ionizante (CG-FID, gas chromatography with flame ionization detector, em inglês) pela 

polícia científica do estado de São Paulo. A DPV da solução branco foi registrada em 190 

µL de solução H2SO4 0,05 mol L-1, depois 2 µL ou 6 µL de solução aquosa estoque de 

CAF 10 mmol L-1 ou PAR 5 mmol L-1, respectivamente, foram adicionadas a fim de 

entender o comportamento eletroquímico desses analitos. Os analitos presentes na 

amostra apreendida de COC foram analisados quantitativamente pelo método de adição 

padrão. Uma alíquota de 10 µL de solução aquosa da amostra apreendida (8 mg mL-1), 

preparada sem tratamento prévio, foi adicionada a 190 µL de solução de H2SO4 0,05 mol 

L-1seguido de adições sucessivas de alíquota de 2 µL ou 1 µL de solução estoque de CAF 

25 mmol L-1 ou PAR 5 mmol L-1, respectivamente. Adicionalmente, tentamos analisar 

eletroquimicamente o LEV registrando voltamogramas de soluções de LEV contendo 

0,5-3,0 mmol L-1 em solução de H2SO4 0,05 mol L-1. 

Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS, electrochemical impedance 

spectroscopy em inglês) foi obtida com potenciostato PGSTAT 128N da Metrohm e foi 

feita em 100 μL solução aquosa de KCl 0,1 mol L-1 contendo 10 mmol L-1 de Fe(CN)6]
3-

/4-. EIS foi feita em potencial de circuito aberto usando eletrodo de referência Ag/AgCl 

(KCl 3 mol L-1) e eletrodo auxiliar de tinta de Ag. Foi usado um potencial alternado com 

amplitude de 10 mV executada entre 0,10 Hz e 100 kHz de frequência. Todos os 

experimentos foram feitos em temperatura ambiente. 
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3.2.5 Aquisição de espectros SERS 

Os espectros SERS foram obtidos utilizando lente Olympus de longo alcance de 

80x de magnificação utilizando microespectrometro Raman Renishaw Invia, tempo de 

integração de 20 s, acumulação de 2 e usando lasers de comprimento de onda de 532 nm 

(laser de diode), 633 nm (He e Ne) e 785 nm (laser de diode) com potência de 0,71 mW; 

0,43 mW e 0,27 mW, respectivamente.  

O primeiro experimento foi feito para determinar o comprimento de onda 

adequado para excitação dos elétrons ressonantes de superfície do dispositivo SERS-

ePAD para registrar os espectros SERS. Como molécula sonda foi utilizada tiofeno 

preparada em solução aquosa de concentração 0,4 μmol L-1. Uma alíquota de 2 µL da 

solução foi adicionado sobre a região de nanoporos de Au do SERS-ePAD e aguardou-se 

a secagem completa em ambiente protegida da luz e a temperatura ambiente. 

Depois, otimizamos o volume de AuNP usado para fabricar o dispositivo SERS-

ePAD através dos espectros SERS utilizando o comprimento de onda apropriado (785 

nm, potência = 0,27 mW) e usando solução aquosa de tiofeno de concentração de 0,4 

μmol L-1. Com o método de fabricação do dispositivo otimizado para sensoriamento 

SERS, calculamos o fator de intensificação SERS (EF, enhanced factor em inglês) 

registrando espectro SERS do dispositivo preparado usando 3 μL de suspensão de AuNPs 

concentrada e adicionando 2 μL de solução aquosa de tiofeno 0,4 μmol L-1. Para 

comparação, um espectro Raman convencional do tiofeno líquido puro (12 mol L-1) foi 

registrado. Em ambos os casos foi utilizado o laser de 785 nm com potência de 0,27 mW. 

A fim de demonstrar a aplicabilidade do dispositivo em detectar o agente de 

corte LEV em amostra de cocaína apreendida contendo LID, CAF e LEV (COC-AP2) 

concedida e analisada qualitativamente por GC-FID pela polícia científica, 2 μL de 
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solução aquosa de COC (4 mg mL-1), preparada sem tratamento prévio, foi adicionado 

sobre a região de nanoporo de Au do dispositivo e o espectro SERS foi obtido com laser 

785 nm e 1 mW, em seguida soluções estoque de LEV com concentração que variavam 

de 0,6 mmol L-1 a 10 mmol L-1foram sucessivamente adicionadas, e mudanças na 

intensidade das bandas SERS foram observadas. Para avaliar o efeito das espécies com 

potencial de interferência, foram registrados espectros de soluções de LID, CAF e COC 

com concentração de 100 µmol L-1. 

3.2.6 Microscopia eletrônica de varredura  

Para obter a microscopia eletrônica de varredura (SEM, Scanning Electron 

Microscopy em inglês, JEOL JSM-7401F) da secção transversal do SERS-ePAD o 

dispositivo foi clivado em nitrogênio líquido. 

3.2.7 Difratometria de raio-x 

O papel sulfite contendo barreira hidrofóbica (cera) e o dispositivo SERS-ePAD 

foram submetidos à análise de difratometria de raio-X (XRD, X-ray diffractometry em 

inglês, instrumento de raio-X Rigaku Miniflex) utilizando radiação Cu Kα (30 kV e 15 

mA) com velocidade de varredura de 1,0° min-1 pelo intervalo de 30-100° de 2θ 

3.2.8 Cromatografia líquida de alta performance 

A cromatografia líquida de alta performance (HPLC, high performance liquid 

chromatography em inglês) foi realizada usando o instrumento Shimadzu (Kyoto, Japão) 

equipado com um detector de UV e equipado com uma câmara de coluna com 

temperatura controlada, amostrador automático, sistema de bomba terciária e um coletor 

de frações. Uma coluna C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) Shimadzu (Kyoto, Japão) foi usada 

com uma fase móvel com um gradiente de 40-100% de metanol (MET) em 40 mmol L-1 
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de solução tampão de fosfato a pH 7,0 (PBS7). O programa de gradiente utilizado foi: 0–

2 min, 40% MET e 60% PBS7; 2–15 min, gradiente linear até 100% MET; 15–20 

minutos, a coluna foi reequilibrada com 40% de MET e 60% de PBS7 antes da próxima 

injeção. Todas as análises por HPLC foram realizadas a 40° C com um volume de injeção 

de 10 µL e uma vazão de 1,0 mL min-1. Para detecção de drogas, o detector de UV foi 

operado a 220 nm. A amostra de COC apreendida e as soluções estoque dos analitos 

foram preparadas em acetonitrila e água (ambos de grau HPLC) (50:50 v/v) para HPLC, 

e várias alíquotas de soluções de COC apreendida foram analisadas quantitativamente, 

adicionando a amostra com concentrações crescentes de solução estoque. 

3.3 Resultados e discussões 

3.3.1 Fabricação dos dispositivos SERS-ePADs 

Os dispositivos SERS-ePADs foram fabricados na superfície do papel sulfite 

adicionando suspensão de AuNPs pelo método drop-drying, as partículas foram 

preparadas pela redução do AuCl4
- mediada pelo citrato. As partículas foram 

caracterizadas por microscopia SEM e espectroscopia UV-Vis, os resultados foram 

apresentados na Figura 4. 
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Figura 4: (A) Micrografia SEM da suspensão de AuNP e (B) um histograma mostrando 

a distribuição dos diâmetros das AuNPs. A curva gaussiana atinge o pico de 35,20 ± 4,60 

nm. (C) espectros de UV-vis da suspensão de AuNP antes (linha vermelha) e após 

enriquecimento (linha preta) por centrifugação; as concentrações de AuNP são 78 pmol 

L-1 e 6,1 pmol L-1, respectivamente. A imagem inserida mostra uma imagem fotográfica 

representando a cor da suspensão de AuNP antes e após o enriquecimento. 

As AuNPs de forma semi-esférica exibiram uma banda de extinção com máximo 

de absorção em 526 nm e apresentaram um diâmetro médio de 35,20 ± 4,60 nm que foi 

determinado pela imagem SEM (Figura 4A). Elas exibiram uma distribuição homogênea 

de tamanho conforme a curva de Gauss mostrada na Figura 4B. Medindo as intensidades 

de absorção de espectroscopia UV-Vis (Figura 4C) e utilizando a lei de Lambert-Beer 

considerando o coeficiente de absorção molar de 6,06 x 109 M-1 cm-1 para partículas de 

Au de tamanho de 35 nm,84 a concentração de AuNPs na suspensão depois do 

enriquecimento foi calculado sendo de 1,80 x 10-8 mol L-1. 

As AuNPs sintetizadas e dispersas em água foram adicionadas diretamente com 

uma micropipeta automática com pontas descartáveis à zona hidrofílica do papel sulfite, 

esta por sua vez era delimitada por barreiras hidrofóbicas de cera, com o objetivo de 
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fabricar uma superfície de Au para medidas eletroquímicas e SERS. A superfície do ouro 

é fundamental86 para ambos os sistemas de medida, a deposição de ouro foi otimizada a 

fim de produzir uma maior área eletroativa mudando o volume de suspensão de AuNP 

adicionado sobre a microzona hidrofílica do papel, como mostrada na Figura 5 A e B. A 

Figura 5 revelou que a superfície eletroativa aumentou em função do volume de AuNP 

depositado até 3 µL, que produziu uma área de 3,3 ± 0,3 cm2, que é 15 vezes maior que 

área eletroativa de um eletrodo convencional de Au (0,22 ± 0,03 cm2) com a mesma área 

geométrica que o dispositivo SERS-ePAD, evidenciando uma área grande do dispositivo 

desenvolvido. Ainda, o filme de Au produzido com três camadas sobre a superfície do 

papel sulfite exibiu uma resistência baixa ao fluxo de elétrons (5,7 ± 0,5 Ω cm-1, n = 10), 

o que o torna adequado para aplicações eletroquímicas. 
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Figura 5: Otimização do processo de fabricação do SERS-ePAD em relação à quantidade 

de suspensão de AuNPs adicionada sobe o papel, 1 µL (linha preta), 2 µL (linha 

vermelha), 3 µL (linha laranja), 4 µL (linha azul) e 5 µL (linha verde). (A) CVs 

registrados em solução de H2SO4 de 0,5 mol L-1 com velocidade de varredura de 50 mV 

s-1 usando os SERS-ePADs preparados com diferentes volumes de suspensão de AuNP. 

(B) O gráfico mostra a variação da área eletroativa calculada dos dispositivos fabricados 

em função do volume de suspensão de AuNPs. (C) Os espectros SERS obtidos com laser 

de 785 nm usando solução de tiofeno de 0,4 µmol L-1 adicionada sobre a região que 

contém ouro dos SERS-ePADs. 

Uma vantagem do nosso método de fabricação é a plataforma de papel; além de 

sua relação custo-benefício e reciclável, possui uma constante de expansão térmica mais 

baixa em comparação a plataforma de plástico,87 que evita a formação de rachaduras 

durante a sinterização sob lâmpada infravermelha que pode danificar o filme condutor e, 
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consequentemente, dificultar o fluxo de elétrons. Além disso, o papel consiste em fibras 

de celulose com milhares de poros que fixam efetivamente o filme Au condutor, evitando 

assim os problemas de desprendimento do filme observados nas plataformas de vidro 

modificadas com grupo amina.66 Além disso, os poros do papel também absorvem parte 

do solvente, que dificulta a espalhamento e compete com a evaporação do solvente 

evitando, assim, o efeito mancha-de-café e a formação de rachaduras, facilitando a 

formação de um filme homogêneo.87 

O comportamento eletroquímico de oxidação do ouro da superfície do 

dispositivo na varredura direta (Figura 5A ou Figura 6A) fornece informações 

importantes sobre os planos cristalográficos presentes.88 A Figura 6A mostra um pico 

anódico bem definido em ~1,4 V indicando a presença de planos cristalográficos de metal 

ouro (111) fcc no dispositivo SERS-ePAD, de acordo com Hamelin.88 Para fornecer 

dados complementares de caracterização e para determinar quais outros planos estão 

presentes na superfície do PAD, submetemos o dispositivo para análise XRD. O padrão 

de XRD da Figura 6B revelou picos em 2 de 38,0 °, 44,0 ° e 77,0 °, atribuídos aos planos 

cristalográficos (111), (200) e (311) fcc do Au metálico, respectivamente.89,90 Por outro 

lado, a resposta da corrente anódica do eletrodo de Au convencional não exibiu nenhum 

pico definido (Figura 6B, inserção). Sendo assim, concluímos que o SERS-ePAD possui 

uma estrutura cristalina distinta, que pode resultar em diferentes propriedades 

eletroquímicas que as de um eletrodo convencional quando usado como sensor. 
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Figura 6: (A) CVs registrados em solução de  H2SO4 0,5 mol L-1 com uma velocidade de 

varredura de 50 mV s-1 usando SERS-ePAD (linha preta) e eletrodo Au convencional 

(linha vermelha) com a mesma área geométrica como eletrodos de trabalhos e Ag/AgCl 

(KCl 3 mol L-1) como eletrodo de referência. (B) Análise de XRD do dispositivo SERS-

ePAD. A difração apresentada é resultado da subtração entre XRD do SERS-ePAD (cera, 

papel de escritório e filme AuNP) e o papel sulfite com barreira de cera. 

E mais, para avaliar o desempenho do SERS-ePAD como um substrato SERS, 

otimizamos o método de fabricação usando o tiofeno como uma molécula de sonda, este 

é um composto com enxofre no anel plano de cinco membros que adsorve quimicamente 

à superfície de Au por um ponto de coordenação.91 Primeiro, o tiofeno foi usado para 

determinar o comprimento de onda de excitação apropriado necessário para adquirir 

espectros SERS; portanto, examinamos três comprimentos de onda diferentes, 532, 633 

e 785 nm. Observe que a Figura 7 mostra um aumento gradual na intensidade da banda 

SERS à medida que o comprimento de onda da excitação é alterado para vermelho, apesar 

da potência de 785 nm (0,27 mW) ser menor que a 633 nm (0,43 mW), o que demonstra 

que a excitação plasmônica dos agregados de AuNP é mais eficaz em comprimentos de 

onda mais longos e pode resultar em intensa ressonância plasmônica superficial (SPR, 

surface plasmon ressonance em inglês) e formação de hot spots – uma região onde campo 

eletromagnético local é intensificado.92 Além disso, o sinal de fluorescência é claramente 

extinto com o aumento do comprimento de onda de excitação (a linha base é estável). 

A B 
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Portanto, a luz de 785 nm foi escolhida como a mais adequada para promover a excitação 

da SPR em experiências subsequentes. 

 

Figura 7: Espectros SERS da solução de tiofeno 0,4 μmol L-1 registrados no mesmo 

dispositivo SERS-ePAD e usando diferentes laser de excitação, isto é, 532, 633 e 785 nm 

com potência de 0,71; 0,43 e 0,27 mW, respectivamente. 

As bandas SERS de tiofeno bem definidas e intensas podem ser observadas na 

Figura 7 demonstrando o grande potencial do SERS-ePAD como um substrato SERS. 

Dessa forma, o processo de fabricação do dispositivo foi otimizado monitorando-se a 

intensidade da banda de 1375 cm-1 do tiofeno, atribuída ao alongamento simétrico de C=C 

e ao dobramento (bending) de C-H,93 em função do volume depositado da suspensão de 

AuNP (Figura 5C). Observamos um crescimento na intensidade da banda conforme 

aumentou-se o volume de suspensão de AuNP até 3 μL. Esse comportamento é 

semelhante ao observado durante a otimização eletroquímica (Figura 5A e B), uma vez 

que a adição de mais de 3 µL de suspensão de AuNP resultou em variações pequenas da 

área eletroativa. Portanto, a relação entre a área eletroativa e a rugosidade da superfície 

pôde ser constatada,94 com esta última estritamente relacionada à densidade de hotspot, 

que por sua vez, está diretamente relacionada com a intensidade da banda SERS. Sabe-se 

que existem uma série de espaços entre duas ou mais nanoestruturas compactadas em 
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superfícies rugosa, o que favorece a formação de hot spots que resultam em um alto fator 

de intensificação Raman (EF, enhanced fator em inglês). O EF é 109 quando existem 

separação de 1 nm em uma estrutura ideal de Au.92,95 O EF do nosso dispositivo foi 

calculada pela Equação 1 usando as intensidades das bandas dos espectros SERS e Raman 

convencional do tiofeno em meio aquoso e líquido puro, respectivamente (Figura 8) 66: 

EF = (
𝐼 𝑆𝐸𝑅𝑆

𝐼 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛
) x (

𝐶 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐶 𝑆𝐸𝑅𝑆
) [1] 

onde I é a intensidade da banda espectral, C é a concentração da solução e os subscritos 

"SERS" e "Raman" indicam espectros obtidos pelas técnicas SERS e Raman 

convencional, respectivamente. O nosso SERS-ePAD exibiu um EF de 3 × 106, que é 

semelhante a dos substratos fabricados pelos métodos de caneta sobre papel e impressão 

a jato de tinta.66,96 

 

Figura 8: Espectro SERS da solução de tiofeno 0,4 µmol L-1 usando SERS-ePAD (linha 

vermelha) e espectro Raman convencional do líquido puro de tiofeno (12 mol L-1) (linha 

preta), ambos os espectros foram registrados usando laser de excitação de 785 nm com 

potência de 0,27 mW. 
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3.3.2 Caracterização dos SERS-ePADs  

Caracterizamos a superfície do SERS-ePAD otimizado para conhecer a sua 

natureza, estrutura e morfologia. A superfície foi submetida primeiro a microscopia SEM 

para avaliar a eficiência do recobrimento do filme de AuNP no papel (Figura 9). As Figura 

9A-D mostram micrografias de baixa ampliação do papel sulfite antes e após a deposição 

de AuNPs e os espectros EDS correspondentes, que exibiram dois picos relacionados aos 

C e O da celulose e um pequeno pico relacionado ao Au originado pelo recobrimento por 

pulverização (sputtering) para evitar efeitos de carregamento na imagem (Figura 9A). Os 

picos do C e O quase desapareceram completamente após o recobrimento do papel com 

o filme de AuNP, enquanto foram observados picos intensos relacionados às AuNPs, 

indicando que as partículas cobriram adequadamente a superfície do papel. A espessura 

do filme AuNP no papel foi, então, medida a partir de sua micrografia SEM transversal 

(Figura 10), que revelou uma espessura de 2,0 ± 0,1 μm. A mesma imagem revela que 

algumas AuNPs se difundiram para regiões mais internas do papel durante a sinterização 

devido a absorção da água. 
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Figura 9: Espectros de EDS obtidos da superfície do papel sulfite (A) sem e (B) com o 

filme de AuNPs. Micrografias SEM com aumento gradual da ampliação do papel sulfite 

(C, E e G) antes e (D, F e H) depois do recobrimento com o filme de AuNPs. 

 

Figura 10: Micrografia SEM da seção transversal do dispositivo SERS-ePAD. 

O filme de AuNP também foi analisado por SEM de alta ampliação (Figura 9 F 

e H), que revelou uma estrutura do tipo porosa com furos de diâmetros que variaram de 

14 a 147 nm. A formação da estrutura porosa é atribuída à coalescência das AuNPs que 

formaram uma estrutura interconectada que, consequentemente, permitiu o fluxo de 

corrente elétrica e explicou a excelente condutividade elétrica do dispositivo PAD. As 
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AuNPs recobertas com citrato coalescem mesmo quando estabilizados por repulsão de 

carga negativa. Durante o processo de secagem (evaporação da água), as AuNPs se 

aproximam uma das outras formando uma estrutura compacta que permite reduzir suas 

energias de superfície espontaneamente através do contorno de grão e facilita a difusão 

dos átomos de superfície a uma temperatura relativamente baixa,87 isso ocorre porque as 

AuNPs tem uma massa pequena por área e uma baixa capacidade calorífica específica 

que aumenta a temperatura da superfície local permitindo a sua fusão quando exposto à 

lâmpada infravermelha (60° C).70 Por outro lado, as partículas de Au que são 

estericamente protegidas não coalescem facilmente, pois estão protegidas por ligantes de 

cadeia longa. Além disso, diferentemente do ouro em massa, as AuNPs fundem à 

temperaturas variáveis, uma vez que dependem do tamanho; portanto, elas possuem 

baixos pontos de fusão, conforme o seu tamanho diminui.97 Para fins de comparação, as 

micrografias SEM do papel sulfite antes da deposição do filme AuNP também são 

mostradas nas ampliações correspondentes (Figura 9 E e G). 

O SERS-ePAD também foi caracterizado eletroquimicamente usando 

[Fe(CN)6]
3-/4- como sondas redox; a Figura 11A mostra CV com processos reversíveis 

(∆Ep = 80 mV) com picos bem definidos muito semelhantes aos de outros ePADs de ouro 

descritos na literatura.67 
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Figura 11: (A) CV registrado a uma velocidade de varredura de 10 mV s-1 usando SERS-

ePAD em solução de KCl 0,1 mol L-1 contendo 10 mmol L-1 de [Fe(CN6]
3-/4-; a linha 

tracejada corresponde à solução branco de KCl. (B) espectros de EIS obtidos usando o 

SERS-ePAD (pontos azuis) e um eletrodo de Au convencional (pontos vermelhos) 

registrados na mesma solução de KCl contendo [Fe(CN)6]
3-/4- descrito na imagem (A). 

As resistências de transferência de carga de 34 ± 2 Ω (n = 3) e 90 ± 6 Ω (n = 3) foram 

determinadas para o SERS-ePAD e o eletrodo de Au convencional, respectivamente. A 

imagem inserida é uma expansão da região do semicírculo do SERS-ePAD. 

O EIS foi registrado para avaliar a cinética de transferência de carga na interface 

eletrodo/solução usando o par redox [Fe(CN)6]
3-/4-. O semicírculo na região de alta 

frequência de cada gráfico de Nyquist é atribuído a processos limitado por transferência 

de elétrons, enquanto que a reta diagonal na região de baixa frequência está relacionada 

a processos de transporte de massa.98 A Figura 11B (pontos azuis) revela uma linha reta 

sobre quase todo o gráfico, da região de alta a baixa frequência, que é uma característica 

de um processo de transferência de elétrons limitado por difusão98 e indica que a 

transferência eletrônica entre a superfície do eletrodo e a sonda redox em um meio aquoso 

ocorre de maneira semelhante ao observado em eletrodo poroso.99 Em concordância com 

os resultados do EIS, os picos de corrente anódica e catódica do par [Fe(CN)6]
3-/4- 

exibiram comportamento linear com a raiz quadrada da velocidade de varredura, que 

demonstra que o processo eletroquímico é controlado por difusão (Figura 12). E também 
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os resultados de EIS são consistentes com as estruturas observadas nas micrografias SEM 

(Figuras 8F e H). A resistência à transferência de carga do nosso SERS-ePAD foi 

calculada em 34 Ω, enquanto o eletrodo Au convencional exibiu um valor de 90 Ω, o que 

demonstra uma maior eficiência da transferência de carga no nosso dispositivo 

desenvolvido quando comparado ao de um eletrodo de ouro convencional. 

 

Figura 12: CVs obtidos em solução de KCl 0,1 mol L-1 contendo 7 mmol L-1 de 

[Fe(CN)6]
3-com velocidades de varredura variando de 1 mV s-1 a 225 mV s-1. O gráfico 

inserido representa a variação da intensidade de corrente dos picos anódicos e catódicos 

em função da raiz quadrada da velocidade de varredura. 

 

3.3.3 Repetibilidade e reprodutibilidade do método de fabricação 

SERS-ePAD 

Como discutido acima, o SERS-ePAD forneceu excelentes sinais eletroquímicos 

e SERS; consequentemente, examinamos a reprodutibilidade do sinal. Ao comparar os 

CVs registrados em solução de H2SO4 (Figura 12), é possível determinar se o 

comportamento eletroquímico é adequadamente reprodutível ou não. A área eletroativa 

foi calculada a partir do processo catódico associado ao óxido de ouro em 3,3 ± 0,3 cm2 

(n = 10) com um desvio padrão relativo (RSD) de 8,8%. 
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Figura 13: (A) Ensaio de reprodutibilidade para CVs registrados em solução de H2SO4 

0,5 mol L-1 usando 10 dispositivos SERS-ePADs diferentes. O RSD dos eletrodos foi de 

8,8%. Ensaios de repetibilidade para sinais SERS usando solução de tiofeno 0,4 μmol L-

1, foi considerada a variação da banda de 1375 cm-1 em (B) dez diferentes pontos de um 

dispositivo SERS-ePAD e (C) em um ponto de dez diferentes dispositivos SERS-ePAD 

onde o RSD foi de 11,3% e 13,1%, respectivamente. 

Em outro experimento, examinamos a banda de tiofeno SERS em 1375 cm-1. A 

Figura 13 revela repetitividades e reprodutibilidades adequadas da intensidade da banda, 

com RSDs de 11,3% e 13,1% para ensaios intra e inter-dispositivos, respectivamente; 

esses valores de RSD estão dentro da faixa aceitável de reprodutibilidade de 20% ou 

menos para substratos SERS.100 Portanto, o processo de fabricação fornece dispositivos 

com reprodutibilidades adequadas para análises eletroquímicas e SERS. 

3.3.4 Aplicação do dispositivo SERS-ePAD 

Para demonstrar a potencialidade do SERS-ePAD, ele foi utilizado para detectar 

compostos farmacêuticos frequentemente usados como adulterantes em amostras de 

cocaína de rua apreendida (COC), a saber, paracetamol (PAR), cafeína (CAF) e levamisol 

(LEV). O objetivo da mistura é intensificar ou mimetizar os efeitos farmacológicos e 

sensoriais da COC e, ao mesmo tempo, aumentar o lucro dos traficantes de drogas através 

da diluição da amostra. Consequentemente, a composição da amostra de droga fornece 

A B 

C 
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uma impressão digital química do traficante; portanto, métodos adequados para a triagem 

de materiais apreendidos ajudarão os departamentos de inteligência da polícia a entender 

o processo de distribuição de drogas e a desenvolver políticas de controle de fronteiras, 

como exemplos.57,51,101,102 

PAR e CAF são compostos eletroativos que podem ser detectados 

eletroquimicamente por DPV. Os sinais de corrente de oxidação do PAR e da CAF são 

mostrados na Figura 14 contra o eletrodo de referência Ag/AgCl (em 3 mol L-1KCl) para 

comparar os sinais de DPVs obtidos usando SERS-ePAD e eletrodo de Au convencional. 

A Figura 14A nos mostra que o PAR sofre oxidação próxima a 0,6 V (vs. Ag/AgCl) com 

uma corrente anódica mais alta que a do eletrodo de Au convencional (Figura 14B) devido 

à sua ampla área eletroativa; esta corrente é atribuível à transformação do PAR em N-

acetil-p-benzoquinona imina. Outro processo anódico de baixa intensidade é observado 

em 0,4 V (vs. Ag/AgCl) e está associado à oxidação da p-benzoquinonaprotonada, 

subproduto da decomposição do PAR em meio ácido;103 apesar dessa observação, esse 

sinal não interferiu a análise quantitativa da PAR devido à baixa extensão da hidrólise nas 

condições experimentais. 
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Figura 14: DPVs obtidos em solução de H2SO4 0,05 mol L-1 (linhas tracejadas) com 5 

mmol L-1 e 300 μmol L-1 de PAR (A e B, linha sólida) e CAF (C e D, linha sólida), 

respectivamente, usando dispositivo SERS-ePAD (A e C) e eletrodo de Au convencional 

(B e D) como eletrodo de trabalho, ambos apresentaram a mesma área geométrica e como 

eletrodo de referência foi usado Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1). Condição experimental 

velocidade de varredura de 10 mV s-1, passo de 5 mV, amplitude de 40 mV, tempo de 

modulação de 0,10 s e tempo de intervalo de 0,50 s  

As Figura 14C e D comparam o desempenho eletroquímico da CAF usando 

nosso dispositivo em plataforma de papel com o eletrodo de Au convencional; ambos os 

dispositivos revelaram um processo de oxidação em 1,4 V (vs. Ag/AgCl), levando à 

formação do análogo de ácido úrico.104 Por outro lado, a CAF exibiu outro pico próximo 

a 0,9 V (vs. Ag/AgCl) no SERS-ePAD, que cresceu com o aumento da concentração; esse 

sinal foi usado para monitorar CAF na amostra apreendida de COC, como mostrado na 

Figura 15B. Nesse caso, as ondas de DPV foram registradas usando Ag como um eletrodo 

de pseudo-referência, com isso o pico em ~0,9 V (vs. Ag/AgCl) deslocou-se para ~0,65 

V (vs. Ag). O uso do SERS-ePAD revela que o material nanoestruturado forneceu um 



63 

 

 

processo eletroquímico distinto que permitiu que a CAF fosse detectada em 0,65 V (vs. 

Ag) e o PAR, com maior sensibilidade. Além dos processos faradaicos apresentados para 

os dois analitos, a Figura 14 também mostra um processo eletroquímico em torno de 0,5 

V; esse sinal aparece na DPV do branco analítico e está possivelmente associado a 

interações químicas entre os íons ouro e o eletrólito de suporte (SO4
2-), o que aumenta a 

capacitância de dupla camada em meios ácidos, conforme descrito anteriormente por 

Hamelin et al. al.88 As interações íon-de-Au/SO4
2- estão associadas a sinais de fundo 

menos intensos e mais estreitos em comparação com os que envolvem íons PO4
3- e Cl- 

(dados não mostrados). Vale ressaltar que os sinais presentes na DPV em 1,30 V são 

atribuídos à oxidação de partículas de ouro na superfície do eletrodo.105 

Considerando os processos eletroquímicos atribuídos ao PAR e à CAF, esses 

adulterantes na amostra apreendida COC-AP1 puderam ser quantificados por DPV 

usando o procedimento analítico de adição de padrão (Figura 15A e B). Os 

voltamogramas foram registrados usando Ag como um eletrodo de pseudo-referência, 

que desloca o processo eletroquímico em ~0,25 V para potencial negativo em relação as 

eletrodo de referência Ag/AgCl (3 mol L-1 KCl). A LID e a COC presentes na amostra 

apreendida não exibiram atividades eletroquímicas satisfatórias, como mostrado nas 

Figura 16A e B, o que dificultou sua quantificação. Após a adição de uma alíquota da 

solução aquosa de COC-AP1 (preparada sem pré-tratamento) à solução de eletrólito 

H2SO4 empregada como meio de análise (solução branco), foram observados picos 

anódicos correspondentes ao PAR e à CAF. Além disso, o pico em ~0,5V pode estar 

associado a impurezas da amostra apreendida de COC; que no entanto, não interferiu na 

análise. Consequentemente, alíquotas sucessivas de soluções estoque de PAR ou CAF 

foram adicionadas para quantificar esses analitos pelo método de adição padrão. As 

concentrações de 1,32 ± 0,06% e 24,42 ± 0,93% em massa, que foram determinadas em 
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triplicata para PAR e CAF, respectivamente, foram comparadas com as concentrações de 

1,38 ± 0,07 e 24,36 ± 0,06% em massa determinadas por HPLC com detecção UV, uma 

técnica comumente usada para analisar amostras apreendidas de COC. Os resultados 

estão adequadamente correlacionados de acordo com o teste T com níveis de confiança 

de 95%. A quantificação utilizando o SERS-ePAD e a técnica eletroquímica DPV 

proporcionou valores satisfatórios de quantificação, correspondendo 95,6% e 96,2% dos 

resultados obtidos por HPLC para PAR e CAF, respectivamente. 

 

Figura 15: Quantificação de (A) PAR e (B) CAF em amostras de cocaína apreendida 

usando SERS-ePAD em solução de H2SO4 0,05 mol L-1 utilizando DPV e a adição 

sucessiva de soluções padrão. A linha do traço corresponde à solução branco. (C) 

espectros SERS de uma amostra apreendida de COC contendo (a) LEV obtido usando 

SERS-ePAD e um laser de 785 nm e adições sucessivas da solução estoque de LEV: (b) 

0,6, (c) 1,2, (d) 2,5 , (e) 5,0 e (f) 10 mM. 
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Figura 16: DPVs obtidos com velocidade de varredura de 10 mV s-1, passo de 5 mV, 

amplitude de 40 mV, tempo de modulação de 0,1 s e tempo de intervalo de 0,5 s em 

solução de H2SO4 0,05 mol L-1 (linha de traço) usando SERS-ePAD com 0,5 mmol L-1 

de (A) LID, (B) COC e (C) LEV (linha sólida). 

O LEV não mostrou eletroatividade que pudesse ser detectada pelo DPV; além 

disso, envenenou o dispositivo adsorvendo em sua superfície, resultando em uma 

diminuição drástica da corrente anódica do Au (Figura 16C). Isso ocorre porque o LEV 

é uma molécula contendo enxofre que adsorve quimicamente na superfície através da 

ligação S-Au. Dessa maneira, ele é posicionado próximo à estrutura de Au, que satisfaz 

as condições ideais para a obtenção de espectros SERS; como resultado, o LEV exibe 

bandas SERS intensas. Consequentemente, o LEV pode ser detectado seletivamente em 

uma amostra apreendida de COC (COC-AP2), como mostrado na Figura 15C. Outros 

compostos presentes na amostra de COC-AP2, como COC, LID e CAF, são moléculas 

que contêm amina que interagem fracamente com Au, resultando em espectros com 

bandas menos intensas (Figura 17). 
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Figura 17: Espectros SERS obtidos com comprimento de onda de laser de 785 nm em 

meio aquoso (linha preta) e solução aquosa padrão de 100 µmol L-1 de LID (vermelho), 

CAF (amarelo escuro), COC (magenta) e LEV (ciano escuro). 

Além disso, observamos que as intensidades das bandas SERS do LEV 

aumentaram quando foram adicionadas alíquotas de soluções estoque. A Figura 15C 

mostra que, após adicionar a amostra de COC-AP2, o dispositivo SERS-ePAD exibiu 

uma banda em 498 cm-1, atribuído ao modo de respiração do anel tiazol, que foi escolhido 

por não sofrer interferência das bandas de COC na região de 1000 cm-1 atribuída ao modo 

de respiração do anel fenil,100 o que mostra que o dispositivo responde à variação na 

concentração do analito e permite o monitoramento e a identificação do LEV em amostras 

reais. 

Portanto, demonstramos o potencial do SERS-ePAD para a detecção de 

adulterantes usados regularmente em amostras de COC de rua por meio de análise 

seletiva, utilizando técnicas eletroquímicas e SERS de maneira barata. Além disso, e com 

base na flexibilidade do dispositivo SERS-ePAD, avaliamos a possibilidade de usar o 

dispositivo para esfregar (swab) uma substância eletroativa na superfície de uma mesa, a 

fim de verificar a possibilidade de ser aplicada na investigação do local do crime (Vídeo 

1). Como pode ser visto pelo vídeo, após esfregar a superfície contendo a sonda redox 

[K3FeCN)6], é possível detectar um sinal eletroquímico por CV, mostrando como prova 
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do conceito de que o dispositivo pode ser uma abordagem interessante para a investigação 

na cena do crime. 

 

Figura 18: QR-Code para acessar ao Vídeo 1 onde o dispositivo SERS-ePAD é usado 

como swab. 

 

3.4 Conclusões parciais  

Neste trabalho, reportamos um método simples e de baixo custo de fabricação 

de PAD pelo método drop-drying. O dispositivo foi preparado em papel sulfite e pode ser 

usado tanto como eletrodo e quanto substrato SERS. O método de fabricação requer 

apenas 6 µL de uma suspensão concentrada de AuNP, que foi adicionada com 

micropipeta sobre o papel sulfite, resultando em um dispositivo poroso reprodutível com 

uma resistência elétrica de 5,7 Ω cm-1. Demonstramos que as AuNPs cobriram bem o 

papel sulfite e geraram poros de Au durante a sinterização com luz infravermelha (60° 

C), resultando em um ePAD com uma área eletroativa 15 vezes maior que a de um 

eletrodo de Au convencional com a mesma área geométrica. Essa estrutura porosa sobre 

o papel sulfite originou-se das AuNPs e exibe uma baixa resistência à transferência de 

carga (34 Ω) que é controlada pela difusão do analito. A estrutura, formada 

principalmente por planos de Au (111) de fcc, exibiu processos eletroquímicos reversíveis 

e definidos quando usada como eletrodo de trabalho durante a CV do par redox 

[Fe(CN)6]
3-/4-. Como o ePAD contém nanoporos de Au, foi utilizado como substrato 

SERS, exibindo um fator de intensificação de 3 x 106 usando um laser de 785 nm. 

Finalmente, o dispositivo foi usado para rastrear adulterantes de COC, nomeadamente 
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PAR e CAF, em uma amostra de COC apreendida por DPV e método de adição padrão 

obtendo valores correspondentes a 95,6% e 96,2%, respectivamente, dos valores obtidos 

por HPLC. O adulterante LEV presente na amostra apreendida de COC foi detectado e 

monitorado seletivamente por espectroscopia SERS. 

3.5 Perspectivas dessa etapa 

- Detecção de outros adulterantes (i.e. aminopirina) utilizando o dispositivo SERS-ePAD. 

- Aplicar SERS-ePAD para detectar o pesticida aldicarb (princípio ativo do veneno 

chumbinho) em amostra forense.   
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4. DISPOSITIVO DE GRAFITE MODIFICADO COM NANOPOROS DE Au 

BASEADO EM PAPEL COM DUPLA DETECÇÃO PARA ANÁLISE 

QUIMIOMÉTRICA DE COCAÍNA APREENDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

4.1 Preâmbulo 

A cocaína (COC) é um composto estimulante utilizado por 18 milhões de 

pessoas de 15 a 64 anos de idade ao redor do mundo em 2017.46 A sua produção se 

concentra nos países andinos (Peru, Bolívia e Colômbia) e vem crescendo nos últimos 

anos (1000 toneladas em 2013 para 2000 toneladas em 2017).46 O principal destino da 

produção são os Estados Unidos e a Europa. A análise individual das apreensões em 2017 

indica que 93 % da COC nos Estados Unidos teve origem colombiana, 4 % do Peru e 3 

% de origem desconhecida. Por outro lado, a Europa recebeu a COC da Colômbia, Peru 

e Bolívia, respectivamente no valor de 74 %, 21 % e 4 % no período de 2013-17.46  

A análise física (embalagem e aparência) e química (alcaloides majoritários e 

minoritários, pureza, classe química e agente de corte – diluente ou adulterante) da 

amostra da COC apreendida fornece o perfil químico-forense da amostra.51,50 Quando 

catalogadas em grande quantidade em uma base de dados com dados circunstanciais – 

número do caso criminal, massa da amostra, data e local de apreensão –  fornecem 

subsídios estratégicos para rastrear a rede de organizações criminosas e seus padrões de 

atividade, origem, além da estrutura e evolução no espaço e tempo do mercado de drogas 

ilícitas.50  

As organizações criminosas frequentemente misturam à COC, diluentes como 

açúcar, amido e carbonatos51 ou compostos farmacêuticos como adulterantes. Alguns 

desses adulterantes são a fenacetina e a aminopirina (AMI), que apresentam efeito 

analgésico e antipirético, mas ao mesmo tempo são carcinogênicos e relativamente 

tóxicos, por isso são banidos em alguns países.59,38 Além deles, pode-se encontrar 

misturados outros compostos químicos como levamisol, paracetamol, cafeína, procaína, 
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benzocaína, ácido bórico e lidocaína16,31,78, sendo que, cada organização criminosa utiliza 

a sua própria abordagem de adulterar ou adição de outros compostos à droga.50 

Essas substâncias diluem as amostras trazendo maiores lucros para as 

organizações, ademais, fármacos mimetizam ou intensificam o efeito farmacológico da 

COC.74 O perfil forense, além de auxiliar em estratégia criminalística, fornece 

informações para tomada de decisão clínica. Pois, overdose pelo consumo de COC ou 

pelo adulterante/diluente adicionado está susceptível acontecer.60   

Nos laboratórios forenses a técnica mais utilizada para determinar o perfil 

químico da droga é a cromatografia gasosa.106,52 Essa técnica, apesar de altamente seletiva 

e sensível, utiliza solvente tóxico, consome tempo, necessita de operadores 

qualificados106 e padrões analíticos de alta pureza à cada análise.52 Nesse sentido, os 

dispositivos analíticos baseado em papel (PAD, paper-based analytical device em inglês) 

utilizando detecção de baixo custo chamam a atenção pela portabilidade permitindo 

análise in-loco,20 com custo de fabricação baixo, uso fácil e necessita de volumes 

pequenos de amostra.107  

O papel de natureza fibrosa, é uma ótima plataforma para armazenar reagentes 

químicos,18 sua superfície é facilmente modificada para gerar fluxos controlados de 

fluidos20 ou para confinar soluções líquidas visando realizar testes do tipo spot-test.38 O 

grupo do Prof. Whitesides, em 2007, trouxe à tona o uso de papel para análise 

colorimétrica de glicose e proteína sem necessitar de equipamento externo21 e em 2009 

propôs uma abordagem usando impressão em cera ainda mais barata.108 Em 2009, o grupo 

de Charles Henry hifenou a detecção eletroquímica aos dispositivos em papel, uma 

técnica portátil, conferindo maior seletividade e, principalmente, melhorando a 

sensibilidade em relação à detecção colorimetria.22  
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As duas formas de detecção, colorimétrica e eletroquímica, acopladas se 

complementam permitindo a análise de metais pesados para aplicação ambiental com alta 

sensibilidade para espécies químicas que não poderiam ser detectadas pela alteração de 

cor.109 Além disso, técnica eletroquímica pode consumir o interferente viabilizando a 

quantificação colorimétrica em PAD de baixas concentrações de adulterante de COC.31  

Nessa etapa da tese foi desenvolvido um sensor utilizando o papel como 

plataforma analítica combinando detecção colorimétrica e eletroquímica visando à 

análise de COC apreendida com relação aos seus adulterantes. A análise dos dados foi 

realizada pela técnica quimiométrica análise de componentes principais (PCA, principal 

component analysis em inglês), permitindo a discriminação das amostras de forma rápida 

conforme a composição e quantidade de cada componente baseado no banco de dados 

considerado nessa etapa. 

O dispositivo PAD com detecção colorimétrica e eletroquímica (Color-ePAD) 

foi fabricado em papel de filtro, onde foi anexado um PAD microfluídico com detecção 

colorimétrico com formato recortado em sistema de laser e um arranjo de três eletrodos 

com eletrodo de trabalho feito de mina de grafite modificado com nanoporos de Au 

(grafite/NPG) preparado a partir de folha de Au, um material disponível comercialmente 

utilizado em artesanatos e doces de casamento.15   

4.2 Materiais e métodos 

4.2.1 Reagentes 

Todas as soluções foram preparadas usando reagentes de grau analítico e água 

desionizada com resistividade de 18,2 MΩ cm (25° C) (Direct-Q® 5UV, Merck 

Millipore, Massachusetts, EUA). 
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A folha de ouro de 23 kt (79 x 79 mm) foi adquirida pela Nazionale Battitura 

Metallis.r.l. (Milão, Itália), papel de filtro qualitativo (80 g) de tamanho 60 x 60 cm 

comprada da Unifil foi recortado em dimensões A4 (210 x 297 mm), papel de filtro 

Whatman No 1 (GE Heathcare, Chicago, EUA) e a mina de grafite 0,9 mm, 2B (CIS, 

Sertic, São Paulo, Brasil) comprada no mercado local. A tinta de Ag foi adquirida pela 

Joint Metal LTDA (Diadema, Brasil). Os reagentes 4-dimetil-aminoantipirina 

(aminopirina - Alfa Aesa, Johnson Matthey Company), ácido orto-fosfórico 85% e 

tiocianato de cobalto (II) 96% (Merck, Darmstadt, Alemanha), fosfato monossódico 

anidro (Synth, Diadema, Brasil), Nafion 5% m/m, nitrato de prata, borohidreto de sódio, 

brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB, cetyltrimethylammonium bromide em inglês) e 

brometo de tetradodecilamônio (TTAB, tetradodecylammonium bromide em inglês) 

foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Saint Louis, EUA) foram usados como recebidos. 

Os ácidos sulfúrico e clorídrico foram adquiridos a J. T. Baker (Phillipsburg, NJ, EUA).  

A amostra de cocaína com 92% de grau de pureza determinada por cromatografia gasosa 

com detecção por ionização de chama, que foi macerada e solubilizada. A amostra foi 

concedida pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo via licença entre o 

grupo de pesquisa e o reportado Instituto. 

4.2.2 Fabricação do filme nanoporos de Au para modificação do grafite  

O reagente de partida, AuCl4
-, foi obtido dissolvendo-se 12 mg de folha de Au 

com pureza de 88% m/m em 100 µL de água régia reversa (HNO3:HCl; 3:1 v/v), a solução 

amarela resultante foi avolumado para 44 mL com solução aquosa de H2SO4 de 

concentração 0,5 mol L-1, resultando em uma solução de 1,2 mmol L-1 de AuCl4
-1. 

A preparação do filme de Au nanoporoso (NPG, nanopore of gold em inglês) na 

mina de grafite seguiu as seguintes etapas, como mostra a Figura 19: enumeradas a seguir 
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(passo 1) a superfície do grafite foi devidamente polida com papel. Em seguida, a 

superfície lateral foi protegida com uma tira de fita adesiva Blue (3M) de tamanho 2 x 10 

mm recortada utilizando sistema de corte a laser de CO2 com comprimento de onda de 

10,6 µm e duração de pulso de ~14 µs (Work Special Laser) e, em seguida, (passo 2) a 

ponta do grafite foi protegida com um pedaço da mesma fita adesiva. (passo 3) As partes 

não protegida pela fita do grafite foram recobertas com jato de verniz impermeabilizante 

(Spray Water Proof, Global), a secagem foi feita sob luz infravermelha (PAR38E, 150 

W, Philips) por alguns minutos e, em seguida, (passo 4) as tiras de fita adesiva foram 

retiradas obtendo, assim, um molde para a eletrodeposição do filme NPG.  

 

Figura 19: Esquema para preparar o molde para eletrodeposição de Au no grafite 

utilizando fite adesiva e spray impermeabilizante.  

O filme NPG foi eletrodepositado, em condições ambientais, por 

cronoamperometria (cAMP) usando o potenciostato PGSTAT 128N (Metrohm, 

Barendrecht, Nederland) em solução ácida com AuCl4
- sob agitação vigorosa com barra 

magnética. Ao grafite foi aplicado potencial de –4 V em relação ao eletrodo de referência 

convencional Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) utilizando eletrodo auxiliar de Pt por 120 s (–70 

C de carga). A otimização da fabricação do filme foi feita variando o potencial aplicado 
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de –1 a –4 V em intervalo de –1 V por 120 s. Em toda a eletrodeposição, foi tomado o 

máximo de cuidado para posicionar os três eletrodos no mesmo local. 

4.2.3 Método de fabricação do Color-ePAD 

O dispositivo ePAD foi preparado sobre um papel de filtro modificado com 

molde de cera utilizando impressora de cera (Xerox Color Qube 8570) (Figura 20A). O 

molde, feito no software Power Point, consistiu de três zonas hidrofílicas circulares, duais 

das quais de 5 mm e um de 6 mm de diâmetro alinhados e separados por uma distância 

de 6 mm. Para interligá-las utilizou-se dois canais microfluídicos de 1,5 x 6 mm (Figura 

20A). A cera foi derretida em prensa térmica plana (Hobby Line MetaInox) com 80° C 

de temperatura por um tempo suficiente para impregnar e tornar hidrofóbica a estrutura 

tridimensional do papel. Em uma das zonas da extremidade (zona de amostragem) foi 

pintado um eletrodo auxiliar com tinta de Ag e anexado o grafite/NPG. Na zona da outra 

extremidade foi desenhado uma trilha de Ag que foi oxidado a AgCl por voltametria 

cíclica (CV, cyclic voltammetry em inglês) com velocidade de varredura de 100 mV s-1 

por 5 ciclos em janela de potencial de –0,1 a 0,15 V (vs. eletrodo de referência 

convencional de Ag/AgCl KCl 3 mol L-1) com potencial de parada em 0,19 V em solução 

de HCl 0,1 mol L-1. Nessa mesma zona hidrofílica foi adicionado solução de KCl 3 mol 

L-1 para conectar o eletrodo de referência aos eletrodos de trabalho e auxiliar. Neste 

trabalho chamaremos o eletrodo de referência convencional Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) de 

Ag/AgCl e o eletrodo de referência de Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) no papel de Ag/AgCl”.    

O ColorPAD foi preparado em papel de filtro também (Figura 20B). O 

dispositivo consiste em canal microfluídico (3 x 10 mm), zona de detecção de diâmetro 

de 10 mm e o suporte para conectar ao ePAD, os quais foram recortado para dar forma 

com sistema de corte de laser CO2 com o molde feito em programa RDworks®. Na zona 
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de detecção foram depositados 3 µL de solução tiocianato de cobalto 4% m/m preparada 

em solução tampão fosfato (PBS, phosphate buffer solution em inglês), pH 2, esperou-se 

secar a temperatura ambiente. O ColorPAD foi anexado ao ePAD através de fita dupla 

face.   

 

Figura 20: (A) Fabricação do ePAD utilizando papel de filtro modificado com cera e 

grafite/Au, as dimensões estão inseridas na imagem. (B) Fabricação do ColorPAD usando 

papel de filtro com as respectivas dimensões inseridas na imagem. Foto inserida do 

dispositivo Color-ePAD. Em destaque estão os eletrodos de trabalho, referência e auxiliar 

do ePAD e o canal de entrada de amostra e o tiocianato de cobalto seco na zona de 

detecção do ColorPAD. 
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4.2.4 Caracterização microscópica 

Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM, transmission eléctron 

microscopy em inglês) foram obtidas em um equipamento JEOL JEM-2100 a uma tensão 

de aceleração de 200 kV. As amostras foram preparadas em grades de cobre (TedPella), 

dispersando 5 µL de suspensão diluída em água/etanol (1:1). As imagens por microscopia 

eletrônica de varredura (SEM, scanning electron microscopy em inglês) foram obtidas 

com distância de trabalho de 3 mm, aceleração do feixe de elétrons de 2-5 kV e aumento 

de 5000-30000 vezes com o equipamento JSM 7401F (JEOL). As imagens de 

microscopia ótica foram obtidas com o microscópio digital USB (Novadigital).  

4.2.5 Medidas eletroquímicas 

Os CV foram registrados em béquer com PGSTAT 128N (Metrohm) utilizando 

eletrodo de trabalho de grafite/NPG ou grafite não modificado e eletrodos de referência 

e auxiliar de Ag/AgCl e Pt, respectivamente. Foram registrados CVs com velocidade de 

varredura de 50 mV s-1 em H2SO4 0,5 mol L-1 como um teste de qualidade para analisar 

os planos cristalográficos, intensidade de corrente envolvida na redução dos óxidos de 

Au formados, verificar o recobrimento pelo sinal do grafite e teste de reprodutibilidade; 

em PBS, pH 2, para monitorar o sinal do grafite; em PBS, pH 2, novamente, com e sem 

aminopirina (AMI) 1 mmol L-1 ou cocaína (COC) 1 mmol L-1; em PBS, pH 7, contendo 

5 mmol L-1 de ácido ascórbico (AA) com velocidade de varredura de 2 mV s-1 para avaliar 

a qualidade da transferência eletrônica do grafite modificado e não modificado com Au, 

neste experimento utilizamos adicionalmente o eletrodo convencional de Au para teste 

comparativo.   

As voltametrias de pulso diferencial (DPVs, differential pulse voltammetry em 

inglês) com 10 mV de potencial de passo, 25 mV de amplitude, 50 ms de tempo de 
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modulação e 400 ms de intervalo de tempo foram registrados em PBS, pH 2, com 10 

mmol L-1 de AMI utilizando ePAD com grafite/NPG preparado aplicando –4 V, 

Ag/AgCl” e Ag como eletrodo de trabalho, referência e auxiliar, respectivamente, para 

verificar a média e desvio padrão da intensidade de corrente e do potencial de pico.  

Os gráfico de Nyquist do grafite/NPG e grafite foram registrados no ePAD com 

50 μL solução aquosa de KNO3 0,1 mol L-1 contendo 2 mmol L-1 de Fe(CN)6]
3-/4-. As 

análises foram feitas com potencial de meia onda de ~0,15 V para ambos os grafites (com 

NPG e sem) determinado por potencial de circuito aberto usando eletrodo de referência 

Ag/AgCl” e eletrodo auxiliar de Ag. Foi usado um potencial alternado com amplitude de 

10 mV alternado em frequência de 0,10 a 105 Hz. Todos os experimentos foram feitos em 

temperatura ambiente. 

4.2.6 Análises colorimétricas  

As análises colorimétricas da solução PBS (pH 2), com e sem COC (7,5 mmol 

L-1) ou AMI (10 mmol L-1) foram feitas adicionando 50 µL da solução na zona de 

amostragem do ePAD, em seguida se mergulhou o início do canal microfluídico do 

ColorPAD até a solução por capilaridade atingir a borda superiora da zona de detecção 

do ColorPAD (duração: ~30 s). Depois, destacou-se o dispositivo do suporte de papel que 

conectava ao ePAD e registraram-se fotos com 2, 5, 10 e 20 minutos de análise com o 

smartfone Redmi Note 7 (Xiaomi, Pequim, China) apoiado a um suporte com iluminação 

interna com altura de 6,5 cm para manter constante a iluminação e a distância focal, um 

suporte semelhante ao utilizado em trabalhos prévios.110     

As imagens foram normalizadas para que o papel da zona de detecção tivesse os 

valores de R, G e B de 60% utilizando o software Gimp (Figura 21). Os valores se RBG 

das análises foram coletados, usando o mesmo software, das regiões no formato de meia 
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lua onde são formados o complexo de tiocianato de Co com COC e com AMI (Figura 

21).   

 

Figura 21: Foto do dispositivo ColorPAD mostrando a região de normalização dos valores 

de RGB e regiões de onde se coletam valores de RGB referente ao complexo com COC 

(Região 1) e com AMI (Região 2). 

4.2.7 Análises das amostras de COC com dispositivo Color-ePAD 

Soluções contendo misturas de COC/AMI em diferentes proporções foram 

preparadas em PBS (pH 2) para solubilizar COC (pKa 8,6).78 Cada solução foi preparada 

dissolvendo 230 mg de sólido em 100 µL de PBS e mais analisado por CV (taxa de 

varredura: 50 mV s-1 e 3 ciclos) usando um ePAD. As concentrações e proporções das 

misturas COC/AMI foram: 230 mg de COC (7,5 mmol L-1, 100:0); 184 mg COC e 46 mg 

AMI (6 mmol L-1 COC/2 mmol L-1 AMI, 80:20); 115 mg COC e 115 mg AMI (4 mmol 

L-1 COC/5 mmol L-1 AMI, 50:50); 46 mg de COC e 184 mg de AMI (1,5 mmol L-1 COC/8 

mmol L-1, 20:80) e 230 mg de AMI (10 mmol L-1, 0:100). 

Alguns instantes antes de iniciar a CV, foi mergulhado o início do canal 

microfluídico do ColorPAD na solução de análise, após o término da corrida (~30 s) 

destacou-se o dispositivo do suporte que o conectava ao ePAD e iniciou-se a CV. Durante 

a execução dos CVs foram obtidos fotos do ColorPAD em 2, 5, 10 e 20 min de análise, 

como descrito acima.       
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4.2.8 Análises das componentes principais  

Os dados brutos de RGB e corrente foram analisados por análise de componentes 

principais (PCA, principal component analysis em inglês). As componentes principais 

(PCs, principal components em inglês) são autovetores ortogonais em um espaço 

reduzido, e foram calculados usando o software Statistica 13.5. As correntes e RGBs 

foram usados como dados de entrada para compor as matrizes do PCA. Cada CV gerou 

1,024 variáveis, enquanto a colorimetria gerou 24, três variáveis (RGB) em duas regiões 

diferentes de análise coletadas em tempos distintos (2, 5, 10 e 20 min). As colunas da 

matriz foram autoescaladas de acordo com a Equação 2 para dar o mesmo peso a todas 

as variáveis.111 Onde xij é o valor da variável localizada na linha i e coluna j, 𝑥𝑗 é a média 

da coluna j e sj é o desvio padrão da coluna j. 

𝑥𝑖𝑗(𝑎) =  
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗

𝑠𝑗
                        [2] 

4.2.9 Análise da folha de Au por EDXRF 

A folha de Au (1 cm2) foi analisada por espectrometria de energia dispersiva de 

fluorescência de raio-X (EDXRF energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer em 

inglês) com o instrumento EDX720 da Shimadzu (Columbia, EUA) em ar atmosférico. 

A janela de análise foi a de Na (11) – U (92), tubo de raio X de Rh com 50 kV e corrente 

de 240 µA, tempo de análise de 60 segundos e lente colimadora de 10 mm.  

4.2.10  Outras aplicações da folha de Au 

4.2.10.1 Detecção de glicose 

Como uma forma demonstrar outra aplicação do ePAD foi registrado 

voltamograma de varredura linear (LSV, linear sweep voltammetry em inglês) com 10 
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mV s-1 de velocidade em tampão PBS, pH 7 contendo 5 mmol L-1 de glicose para verificar 

a atividade eletroquímica do ePAD preparado com grafite/NPG e grafite não modificado.  

Foi feito também, uma curva analítica da glicose utilizando potenciostato 

PGSTAT 128N (Metrohm) e voltametria de pulso diferencial (DPV, differential pulse 

voltammetry em inglês) com passo de 15 mV, amplitude de 125 mV, tempo de modulação 

de 50 ms e intervalo de 200 ms e considerando o pico anódico da glicose em -0,1 V (vs. 

Ag). Utilizou-se como meio eletrolítico plasma heparinizado do sangue coletado de um 

voluntário saudável contendo 2 mmol L-1 de glicose que foi quantificada pela técnica 

convencional de espectrofotometria. Cada análise com ePAD requereu 15 µL de amostra, 

utilizou-se ePAD com design adequado para o volume (dado não mostrado). Foram 

preparadas 5 amostras de plasma com concentrações variáveis de glicose (1 – 64 mmol 

L-1) misturando-se 15 µL de solução aquosa padrão de glicose a 35 µL de plasma 

sanguíneo ou diluindo o plasma com água. Cada eletrodo foi usado uma única vez e cada 

concentração foi analisada em triplicata. Nessa aplicação o grafite/NPG foi recoberto com 

5 µL de Nafion 5% m/m. 

4.2.10.2 Galvanoplastia do fio de Pt e síntese de nanopartícula com 

folha de Au  

Modificação eletroquímica da superfície do eletrodo de Pt com Au monocristalino  

oriundo de folha de ouro: Uma célula eletroquímica de dois eletrodos contendo um 

pedaço de folha de ouro (1,0 x 3,5 cm) fixada na fita Kapton e um fio de Pt com 0,47 mm 

de diâmetro foi preparado para galvanização para produzir íons Au3+ que modificaram o 

eletrodo Pt. Uma seção de 3,0 cm do filme Au mencionado anteriormente e 1,0 cm do fio 

Pt foram mergulhados em 3 mL de uma solução de surfactante de CTAB 0,08 mol L-1 e 

TTAB mol L-1. Utilizou-se um banho de ultrassom com 5 mA aplicado por 20 min.112 A 
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voltametria cíclica do eletrodo de Pt modificado foi realizada em uma célula 

eletroquímica de três eletrodos contendo o fio modificado na superfície, Ag/AgCl (KCl 3 

mol L-1) e fio de Pt como os eletrodos de trabalho, de referência e auxiliares, 

respectivamente. 

Síntese botton-up de nanopartículas de ouro: A solução de íons de ouro para a síntese 

de nanobastões (AuRD, gold nanorod em inglês) foi preparada dissolvendo 7 mg (32 

µmol) de folha de ouro em 100 µL de água régia reversa. Após a dissolução da folha de 

ouro, a solução de cor laranja mudou para amarelo, foram adicionados 3,5 mL de água 

desionizada para preparar uma solução de AuCl4
– 10 mmol L-1. 

A síntese das nanopartículas foi realizada pelo método de crescimento mediado 

por sementes;72 a solução de sementes foi preparada adicionando 260 µL da solução de 

AuCl4
– 10 mmol L-1 em 9,74 mL de uma solução de CTAB 0,1 mol L-1, com agitação a 

temperatura ambiente, depois 1 mL de solução gelada de NaBH4 10 mmol L-1 foi 

adicionada. A cor da solução mudou de amarelo pérola para marrom. 

A solução de crescimento foi preparada misturando 2,5 mL da solução de AuCl4
– 

10 mmol L-1, 47,5 mL de solução de CTAB 0,1 mol L-1 e 500 µL de solução de AgNO3 

10 mmol L-1. A cor desta solução era de cor amarelo pérola. Foi adicionada uma alíquota 

de 225 µL de uma solução de ácido ascórbico 0,1 mol L-1, após um período a solução 

ficou incolor. Finalmente, 240 µL da suspensão de sementes de nanopartículas de ouro 

foram adicionados a esta solução e a mistura foi agitada suavemente por uma hora. 

Durante esse período, a solução gradualmente se tornou violeta. Para separar os AuRDs 

do CTAB dissolvido, a suspensão foi centrifugada por 10 min a 10,000 rpm, depois o 

sobrenadante foi cuidadosamente removido e adicionados 100 µL de água desionizada. 
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A suspensão de AuRD foi então sonicada por 3 min; este procedimento de limpeza foi 

repetido duas vezes. 

4.3 Resultados e discussões 

4.3.1 Dispositivo PAD com detecção eletroquímica e colorimétrica 

Preparamos um dispositivo PAD em papel de filtro com detecções colorimétrica 

(ColorPAD) e eletroquímica (ePAD) acopladas (Color-ePAD) (Figura 20 inserida). Foi 

usado como eletrodo de trabalho uma mina de grafite modificada com filme de Au, que 

foi fabricado com precursor AuCl4
- sintetizado a partir de folha de Au, um material 

acessível utilizado em artesanatos e doces de casamento.15 Assim, as duas técnicas 

distintas puderam ser usadas simultaneamente para análise rápida de amostra de COC 

apreendida, aumentando a quantidade de informação e permitindo identificar a sua 

composição com auxílio do método quimiométrico, PCA.  

O ePAD foi preparado utilizando papel de filtro com zonas hidrofílicas (três 

reservatórios e dois canais microfluídicos alinhados) delimitadas com barreiras de cera 

feita com auxílio de impressora de cera (Figura 20). Um dos reservatórios periféricos foi 

usado como zona de amostragem onde foi anexado um eletrodo de trabalho de grafite 

modificado com NPG (grafite/NPG) e desenhado o eletrodo auxiliar com tinta de Ag. No 

reservatório do outro lado foi desenhado um eletrodo de referência de Ag que foi oxidado 

a AgCl e preenchida com solução KCl 3 mol L-1. A Figura 22 mostra a diferença visual 

dos materiais AgCl e Ag a ação do ambiente ao longo do tempo, a cor do primeiro foi 

preservado sugerindo baixa susceptibilidade a ação do oxigênio, enquanto que a Ag 

escureceu indicando formação de óxido. O reservatório ao centro serviu para fechar o 

circuito elétrico dos três eletrodos pelo contato físico entre as soluções KCl e da amostra, 

como se faz a região porosa da ponta do eletrodo de referência convencional.113 
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Figura 22: Foto da trilha de Ag do eletrodo de referência do ePAD após 30 dias de 

exposição ao ambiente. Metade da trilha foi oxidada a AgCl e a outra foi mantida como 

Ag, que apresentou sinais de oxidação pela ação do oxigênio do ambiente.   

O ColorPAD foi preparado, também, em papel de filtro  delimitando o canal 

microfluídico e a zona de detecção recortando as bordas com laser (Figura 20B). A 

amostra acessa o PAD pelo canal (Figura 20 inserida), percorre-o até a zona de detecção 

onde se mistura com o reagente tiocianato de cobalto depositado e se espelha conferindo 

cor. O dispositivo tem um suporte que permite acoplar ao ePAD utilizando fita dupla face 

(Figura 20).  

4.3.2 Otimização dos parâmetros de fabricação do Color-ePAD 

A plataforma de papel do ePAD foi fabricada com zona de amostragem de 

diâmetro de 5,0 mm, definido de tal forma que necessitasse volumes pequenos da amostra 

(50 µL) para análise eletroquímica e colorimétrica. A largura de 1,5 mm do canal 

microfluídico era adequado para conferir menor vazão e manter confinado as soluções 

nas zonas de amostragem e do eletrodo de referência. O comprimento do canal definiu a 

distância entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência (10 mm), um fator 

importante do qual depende o sobrepotencial relacionado à queda ohmica.114 Em trabalho 

anterior,113 utilizou-se o tamanho de 6,0 mm, onde não se observou diferença de potencial 

com eletrodo de referência convencional. Porém, neste trabalho utilizou-se material 

eletródico diferente, observou-se um deslocamento para potencial positivo de ~0,1 V 

como será observado nos CVs registrados para AMI (Figura 23). Tentou-se utilizar um 

comprimento de tamanho menor, mas, observou-se transbordamento das soluções.     
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Figura 23: CVs registrados com velocidade de varredura de 50 mV s-1 utilizando 

grafite/Au em PBS, pH 2, com 1 mmol L-1 de AMI em béquer utilizando eletrodo de 

referência Ag/AgCl convencional (vermelho) e com 10 mmol L-1 de AMI no papel com 

eletrodo de referência Ag/AgCl” (azul).  

Para a fabricação do eletrodo de trabalho, utilizamos mina de grafite que possui 

baixa resistência elétrica (< 5 Ω) e é um material eletródico usado em outros trabalhos 

visando à detecção eletroquímica de metais pesados e fármacos.115 Ela é composta por pó 

de grafite fino (~65%) misturada na matriz de argila (~30%) e aglutinante (cera, resina e 

polímeros).115 Como eletrodo de trabalho para o ePAD foi usado mina de grafite 

modificada com NPG. O filme foi preparado pelo método de modelo dinâmico de bolhas 

de hidrogênio (DHBT, dynamic hydrogen bubble template em inglês) aplicando-se 

potencial negativo constante para reduzir o AuCl4
- a Au0 em solução aquosa de H2SO4.

116 

Na literatura o tetracloroaurato é geralmente adquirido como HAuCl4.
116–119 Neste 

trabalho, aproveitando a disponibilidade da folha de Au utilizada em artesanatos e na 

culinária,15 foi realizada a rápida preparação em microescala de baixo-custo do AuCl4
- 

através da dissolução do ouro com água régia reversa. A reação geral do Au com água 

régia é apresentada na Equação 3.120 A concentração de Au de 88% (m/m) na folha foi 

determinada pela técnica de análise elementar EDXRF como mostra a Tabela 2. 
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Au(s) + 3NO3
–

(aq) + 4Cl–
(aq) + 6H+

(aq) → AuCl4
–

(aq) + 3NO2(g) + 3H2O(l)                                [3] 

 

Tabela 2: Análise elementar da folha de Au obtida por EDXRF 

Analito Intensidade / contagem por 

seg./µA 

Resultado / % 

m/m 

Au 32,6 88,2 

Ca 0,2 4,2 

Ag 0,4 2,8 

W 0,7 2,3 

Br 1,0 1,8 

Lu 0,1 0,4 

Cr 0.05 0.3 

 

A fabricação do eletrodo de trabalho foi otimizada aplicando-se diferentes 

potenciais utilizando a técnica cAMP. Esses potenciais variaram de –1 a –4 V (vs. 

Ag/AgCl). Foi avaliado a distribuição do filme NPG na superfície do grafite pelo 

monitoramento do sinal eletroquímico do substrato e por microscopia ótica. Caso ele 

estivesse mal recoberto, o seu sinal apareceria proeminente entre 0,2 e 0,7 V (Figura 

24A), interferindo na corrente faradaica do analito de interesse. Portanto, o recobrimento 

adequado é uma tentativa de diminuir as flutuações dos sinais eletroquímicos. 
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Figura 24: (A) CVs registrados em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 com velocidade de 

varredura de 50 mV s-1. Em anexo é um zoom da região destacada de CVs (de 0,1 a 0,8 

V). (B) CVs registrados em solução PBS 0,1 mol L-1 (pH 2) com velocidade de varredura 

de 50 mV s-1. Todos os CVs foram registrados usando como eletrodo de trabalho grafite 

não modificada (preto) ou grafite modificado com Au aplicando –1 (vermelho), –2 (azul), 

–3 (verde) ou –4 V (roxo) (vs. Ag/AgCl). Ag/AgCl e Pt foram usados como eletrodos de 

referência e auxiliar, respectivamente. (C) Micrografias ópticas das pontas de grafite 0,9 

mm sem e com modificação Au. 

À medida que se utilizou potenciais mais negativos para reduzir o AuCl4
- 

observou-se que o sinal do grafite no CV em H2SO4 diminuía, não o observando mais a 

partir de –3 V (Figura 24A). Além do mais, o aumento na corrente faradaica dos picos 

anódico e catódico atribuídos, respectivamente,121 à formação de óxidos de Au e a sua 

redução, está relacionado à quantidade crescente de Au depositado. Uma vez que o 

potencial cada vez mais negativo gerou aumento do números de sítios ativos para 

eletroredução do AuCl4
-.118 Semelhantemente, foi observado que o sinal do substrato 

diminuía em PBS à medida que se utilizou potenciais de maior energia para redução de 

AuCl4
- (Figura 24B). Por microscopia ótica pôde-se atribuir a diminuição vista ao 

recobrimento mais efetivo do grafite pelo Au (Figura 24C).  
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Além do recobrimento, foi monitorado a resposta eletroquímica frente à 

molécula sonda AMI, um fármaco de ação analgésica utilizado como adulterante da COC 

por organizações criminosas.59,16 A janela de potencial dos CVs utilizando grafite/NPG 

limitou-se a 1,15 V (vs. Ag/AgCl) para evitar a interferência da corrente faradaica do Au 

nas análises.  

O grafite/NPG, quando comparado ao grafite não-modificado, apresentou dois 

processos anódicos da AMI bem definidos em sobrepotenciais menores, um em 0,65 e o 

outro em 0,95 V (vs. Ag/AgCl) de 18 e 3 vezes mais intensos, respectivamente (Figura 

25). Dessa forma, pode se inferir uma maior reatividade da AMI na superfície do 

grafite/NPG que no grafite não modificado. O aumento na corrente observado pode estar 

relacionado ao incremento da área superficial pela deposição do filme poroso de Au, que 

possui relação área/volume alta.122 Pelo mecanismo da reação determinado em eletrodo 

de disco rotativo de platina, pode-se atribuir o primeiro pico em 0,65 V (vs. Ag/AgCl) à 

oxidação da enamina terciária anexada ao anel pirazol envolvendo um elétron com 

subsequente formação de cátion radical iminío, que pode sofrer demetilação para a 

formação da amina secundária e ser oxidada em 0,95 V (vs. Ag/AgCl).59 Ou, se estabilizar 

e o pico em 0,95 V pode ser atribuído a eletrooxidação do carbono metilado do anel 

pirazol, conforme mecanismo proposto em eletrodo de carbono vítreo.123 A COC não 

apresentou eletroatividade nas condições experimentais deste trabalho (Figura 25). 
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Figura 25: CVs com velocidade de varredura de 50 mV s-1 registradas em PBS 0,1 mol L-1, 

pH 2, (linhas tracejadas) em béquer de 10 mL com 1 mmol L-1 de (A e C) AMI e (B e D) 

COC (linhas sólidas). Foram utilizados como eletrodo de trabalho (A e B) grafite não 

modificado e (C e D) grafite/NPG preparado com potencial aplicado de –4 V (vs. Ag/AgCl), 

eletrodo de referência Ag/AgCl convencional e eletrodo auxiliar de Pt. 

O ColorPAD foi preparado utilizando o mesmo tipo de papel de filtro. Porém, 

ao invés de delimitar os canais hidrofílicos com cera, recortou-se as bordas do dispositivo 

com laser. O diâmetro da zona de detecção foi otimizado variando o tamanho de 4 - 10 

mm (Figura 26). O maior diâmetro favoreceu o espalhamento da solução, que então 

evaporou mais rápido revelando a cor azul do complexo Co/COC insolúvel em meio 

aquoso,56 cuja estrutura química é apresentada na Figura 27. Portanto, o tamanho de 10 

mm foi escolhido para fabricar o dispositivo. Apesar da largura e do comprimento do 

canal microfluídico influenciar no regime de transporte do fluido (velocidade e vazão) 

promovendo separações ou misturas eficientes,42 no presente trabalho o canal 

microfluídico serviu como um meio de acesso da amostra à zona de detecção do 

ColorPAD, por isso, adotou-se o tamanho de 3 x 10 mm.   
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Figura 26: Otimização do diâmetro da zona de detecção do ColorPAD em função do 

tempo utilizando reagente tiocianato de cobalto e solução COC 5 mmol L-1 preparada em 

PBS 0,1 mol L-1, pH 2.  

 

Figura 27: Estrutura proposta do complexo tiocianato de Co com COC. Imagem adaptada 

de124. 

A solução rósea de tiocianato de cobalto quando adicionada e, posteriormente, 

seca no papel apresentou coloração azul royal (Figura 28), provavelmente por conta da 

evaporação do solvente. Verificou-se se a qualidade do papel influenciaria no resultado, 

foi observado que tanto o papel Whatman de maior grau de pureza, quanto o papel de 

filtro apresentaram cor azul (Figura 28). O fato observado confirmou relato apresentado 

na literatura56 de que o papel pode gerar falso positivo em teste de cor de amostra 

apreendida supostamente de COC. No entanto, ela imediatamente voltou a coloração 

rósea inicial quando se adicionou novamente a solução PBS. Por outro lado, essas 
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mudanças de cores não se verificaram com a COC (Figura 28) e nem com a AMI (dados 

não mostrados) após a adição de PBS ao complexo azul formado.    

 

Figura 28: Fotos do teste de cor em placa de porcelana escavada utilizando solução aquosa 

de tiocianato de cobalto (4% m/m) preparada em PBS 0,1 mol L-1, pH 2. (A) Adição de 

10 µL do reagente aos papeis Whatman e cromatográfico. (B) Após a secagem da solução 

tiocianato. (C) Em seguida, adicionaram-se, novamente, 10 µL de PBS (pH 2). (D) Sobre 

os papeis ainda úmidos adicionaram-se alguns sólidos de COC. (E) E por fim, sobre o 

precipitado azul, adicionou-se mais 20 µL de PBS, pH 2.     

Quando se adicionaram concentrações altas (sólido) de COC (Figura 28) e de 

AMI (dados não mostrados) ao papel molhado com solução de tiocianato de Co, tais  

complexos de Co/COC e Co/AMI apresentaram cores azuis escuras quase indistinguíveis 

da cor azul dos papeis. No entanto, foi observado uma mudança de azul escuro para azul 

capri ou azul médio quando se adicionaram soluções de concentrações menores ao 

ColorPAD, como será mostrado mais adiante. Outro fator que pode ter contribuído para 

mudança de tonalidade foi o espalhamento da mistura promovida pela capilaridade do 

papel. A partir de então, as tonalidades de azuis do tiocianato no papel, do complexo 

Co/AMI e do Co/COC puderam ser claramente diferenciáveis (Figura 28).  
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A reação do tiocianato de Co é pouca seletiva para COC, podendo gerar cor azul 

com fármacos de uso controlado como lidocaína, dibucaína, clorpromazina64 e até mesmo 

AMI. Portanto, há riscos de gerar resultados falsos-positivos ou resultados dúbios, como 

por exemplo, com o aparecimento da cor roxa em presença de leite em pó.125 Por esse 

motivo Tsumura e colaboradores sugeriram realizar o teste de Scott em três etapas: reação 

da amostra suspeita com tiocianato de Co em solução aquosa com glicerina para o 

aparecimento do precipitado de cor azul, ressolubilização com adição de HCl concentrado 

e, consequentemente, desaparecimento de cor e, por último, a extração do complexo com 

clorofórmio conferindo coloração azul ao solvente orgânico.64 Se essas três etapas forem 

contempladas a exatidão dos resultados dos exames preliminares para COC serão 

maiores, diminuindo a incidência de falso positivos.  

Outro fator que fornece um forte indicativo da presença da COC na amostra 

apreendida é a rápida formação do complexo. A Figura 29 nos mostra que a amostra que 

contém COC apresentou precipitados azuis capri em 2 minutos de análise no ColorPAD. 

É importante notarmos que o precipitado se formou e impregnou nas fibras do ColorPAD 

em uma região próxima de onde se depositou o reagente tiocianato assumindo uma forma 

de arco, em consequência do arraste gerado pelo fluxo da solução (Figura 29). Com o 

passar do tempo essa coloração tornou-se gradativamente mais intensa.  



93 

 

 

 

Figura 29: Fotos dos ColorPADs com o reagente tiocianato de cobalto depositado (seco), 

após a corrida da solução branco PBS (pH 2), após a corrida da PBS com 10 mmol L-1 de 

AMI ou COC depois de 2, 5, 10 e 20 minutos de análise.  

Enquanto o excesso do tiocianato continuou sendo carregado pelo fluxo 

contínuo. Com 10 minutos de análise o tiocianato de cor rosa que estava situado na parte 

superiora do ColorPAD assumiu cor escura ficando mais intensa na amostra que continha 

somente AMI (Figura 29), após 20 minutos apresentou cor azul médio indicando presença 

de AMI. A cor azul escura que apareceu no papel após a corrida da solução PBS sem 

analito se manifestou na região da extremidade superiora perto das bordas. Sugerindo, 

dessa forma, que a cinética de formação do complexo tiocianato de Co/COC é mais rápida 

que com AMI. Essas observações possibilitaram a identificação dos analitos de acordo 

com a região do dispositivo. 

4.3.3 Caracterização microscópica e eletroquímica do eletrodo 

grafite/NPG 

Com o objetivo de conhecer a morfologia do nosso eletrodo de trabalho, 

registramos imagens de SEM do grafite com e sem modificação com NPG. As imagens 
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do grafite revelaram a presença de estruturas finas e achatadas uma do lado da outra 

(tactódies) nas mais diversas direções compostos por agregados de folhas de grafite 

(lamelas),126 como se pode observar na Figura 30 A-B. Quando o grafite foi modificado 

com o filme NPG, essas estruturas foram preservadas e, sobre elas foram depositadas 

estruturas de Au (Figura 30 C-D). Na micrografia com maior magnificação, é possível 

observar a presença de estrutura porosa de Au, os quais possuem ramificações 

dendriméricas com partículas sub-micrométricas, que fornecem defeitos (i.e. dobras e 

bordas) na superfície. 

 

Figura 30: Imagens SEM da ponta do grafite (A e B) sem e (C e D) com modificação com 

Au. 

Por microscopia eletrônica de transmissão (TEM, transmission electron 

microscopy em inglês), foi possível observar que o filme NPG era composto por 

partículas de Au sub-micrométricas (Figura 31). Além disso, como se pode ver em 
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imagens TEM de alta resolução (Figura 32A-B), o NPG preparado exibiu uma distância 

de franja de 0,23 nm, que pode ser atribuído ao plano cristalino (111) do Au. Além disso, 

a difração de elétrons de área selecionada (SAED, selected area electron diffraction em 

inglês, Figura 32) mostrou que os NPG também possuem os planos (200), (220) e (311), 

característico de uma estrutura cúbica de face centrada de Au policristalina.117,119,127 Os 

picos anódicos em 1,2 e 1,4 V (vs. Ag/AgCl) observados no CV registrado em solução de 

H2SO4 (Figura 24A) estão associados aos planos cristalinos de baixo-índice (100) e (111), 

respectivamente, e o ombro observado em 1,3 V a (110)88,116,121 demonstrando as faces 

cristalinas expostas à solução eletrolítica. 

 

Figura 31: (A) Imagem TEM da estrutura porosa de Au que compõe o filme na ponta do 

grafite. (B) Partículas que compõe o filme NPG. 
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Figura 32: (A) Imagem TEM da estrutura de Au que compõe o filme na ponta do 

grafite/NPG. (C) TEM em alta resolução com distância de franja de 0,235 nm. (C) 

SAED da ponta do grafite/NPG. 

 

Avaliamos, também, o comportamento eletroquímico do nosso dispositivo em 

comparação ao grafite não modificado. Para isso registramos espectros de impedância 

eletroquímica (gráficos de Nyquist) em potencial de meia-onda do sistema equimolar do 

par redox [Fe(CN)6]
3-/4-, medido em potencial de circuito aberto (OCP, open circuit 

potential em inglês, Figura 33). Os potenciais aplicados foram ~0,15 V (vs. Ag/AgCl”) 

para grafite/NPG e grafite não modificado. 

O semicírculo na região de alta frequência do espectro representa o processo 

eletroquímico limitado pela resistência de transferência de carga (RCT, resistance of 

charge transfer em inglês) na interface eletrodo/solução.128 O grafite não modificado 
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apresentou semicírculo com 644 Ω. A deposição do filme NPG diminuiu a resistência 

para 3 Ω sugerindo um aumento na taxa de transferência eletrônica. Os semicírculos 

foram analisados pelo método electrochemical circle fit disponível no programa Nova 2.1 

(Metrohm Inc.), que considera o circuito elétrico equivalente de Randles sem levar em 

consideração o processo de transporte de massa controlado por difusão (constante de 

Warburg, W). Caso a superfície do eletrodo fosse plana a constante W seria representado 

por uma cauda linear em baixas frequências de perturbação. Como não é o caso do nosso 

dispositivo, a cauda apresentou um comportamento curvo resultado das microestruturas 

irregulares do grafite e da presença de estruturas nanométricas de Au.129 

 

Figura 33: Gráficos de Nyquist registrados em solução aquosa de KNO3 0,1 mol L-1 com 

2 mmol L-1 de [Fe(CN)6]
3-/4- usando mina de grafite (vermelho) ou grafite/NPG (azul) 

como eletrodo de trabalho. Em anexo é ampliação do gráfico obtido com grafite/NPG em 

altas frequências. 

Em um outro experimento, considerando o ácido ascórbico (AA) como molécula 

sonda. Por CV foi observado uma maior definição da onda anódica larga do AA atribuído 

à oxidação do ascorbato a dehidroascorbato envolvendo dois elétrons,117 à medida que se 

utilizou potencial com maior energia para eletrodeposição do Au, inferindo melhora na 
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rapidez de transferência eletrônica (Figura 34A). Além disso, observamos uma leve 

antecipação do início do pico anódico atingindo uma diferença de 0,05 V, se comparados 

os sinais obtidos utilizando grafite/NPG fabricado com –4 V (vs. Ag/AgCl) e a mina de 

grafite não modificada como eletrodos de trabalho.  

O deslocamento para potencial menor foi observado também nos CVs 

registrados com grafite/NPG e eletrodo de Au convencional onde foi visto antecipação 

de 0,3 V do início do pico anódico (Figura 34B), um comportamento semelhante foi visto 

com eletrodo de disco de Au modificado com NPG.117 Este efeito pode ser explicado pela 

adsorção da molécula à superfície do eletrodo que afeta o estado de transição e, portanto, 

a energia de ativação para a reação química acontecer na superfície.122 Átomos em dobras 

e bordas interagem mais fortemente com analito122,121 que os em superfícies planas.  A 

geometria do material influencia os planos cristalinos, e estes por sua vez interagem de 

forma distintas com os analitos conferindo atividade catalítica em maior ou menor grau, 

nanocubos de Cu2O que possuem orientação (100) apresentam grande potencialidade na 

detecção não-enzimática e seletiva de glicose.130 A mistura de facetas produzem materiais 

com contribuição mista que pode melhorar a sua performance, planos cristalográficos 

2(111) x (100) = (311) do Au possuem maior efeito catalítico que superfície 

monocristalina (111) ou (100) na detecção de glicose.131 O nosso eletrodo grafite/NPG 

possui planos (100) e (111), majoritariamente, que conferiu melhor performance 

eletroquímica que o eletrodo de Au convencional e o grafite não modificado. 

Além do mais, a adsorção pode diminuir a barreira energética ativando a 

molécula.122 Consequentemente, irá ocorrer mais reação química em um dado tempo 

aumentando a cinética da reação. Por ora, esse efeito foi refletido na definição da onda 

anódica atribuída a transferência eletrônica rápida.117 Mas, caso estes dados estivessem 

normalizados pela área eletroativa do eletrodo se poderia constatar esse efeito na maior 
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intensidade de corrente. Dessa forma, o aumento do sinal não estaria relacionado ao 

aumento da área eletroativa ou da rugosidade.132 Uma das formas recomendadas de se 

determinar a área de eletrodos nanoestruturados é através da variação da corrente não 

faradaica em função da velocidade de varredura, a inclinação da curva linear é a 

capacitância da dupla camada elétrica. A razão entre as capacitâncias do eletrodo e do 

eletrodo plano do material correspondente é o coeficiente de rugosidade, que quando 

multiplicado pela área geométrica do eletrodo nanoestruturado fornece a área 

eletroativa.132       

 

Figura 34: (A) CVs registrados com eletrodos de trabalhos grafite não modificado (a) e 

grafite/NPG preparado aplicando-se –1 V (b), –2 V (c), –3 V (d) e –4 V (e) (vs. Ag/AgCl) 

por cronoamperometria. (B) CVs registrados com grafite/NPG preparado com –4 V (linha 

azul) e eletrodo de Au convencional (linha vermelha). Os CVs foram registrados com 

velocidade de varredura de 2 mV s-1 em solução PBS (pH 7,4) com 5 mmol L-1 de AA.   

Vale a pena notarmos na Figura 34 que quando usamos grafite como eletrodo, o 

transporte de massa se aproximou ao regime estado estacionário, observado quando o raio 

do eletrodo é menor que a camada de difusão.133 A superfície com lamelas e tactóides do 

grafite e a estrutura do filme de Au podem ter criado microregiões promovendo tal 

semelhança. Em contraste, quando se usou eletrodo de Au convencional foi visto 
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transporte de massa em regime transiente. Esse comportamento é visto quando a camada 

de difusão é menor que o raio do eletrodo.133    

4.3.4 Teste de reprodutibilidade do eletrodo grafite/NPG 

Como já discutido anteriormente, ao aplicar –3 e –4 V (vs. Ag/AgCl) formou um 

filme NPG mais bem distribuído na superfície do grafite. Por conta da maior energia, o 

potencial de –4 V reduziu maior quantidade de Au que foi distribuído de forma 

homogênea pelo substrato, consequentemente, pôde-se obter um método de preparação 

com taxa de reprodutibilidade relativamente alta de 83%. Ou seja, do total de 12 eletrodos 

fabricados, 10 apresentaram recobrimento adequado pelo filme NPG, os picos em 1,26, 

1,43 e 0,95 V tiveram desvio padrão relativo (RSD, Relative Standard Deviation em 

inglês) de 7,5, 6,8 e 9,5%, respectivamente (Figura 35). Por outro lado, ao aplicar –3 V a 

taxa caiu para 50%, 6 dos 12 eletrodos apresentaram recobrimento adequado.  

 

Figura 35: CVs registrados em H2SO4 0,5 mol L-1 com velocidade de varredura de 50 mV 

s-1 utilizando 10 eletrodos grafite/NPG diferentes (cores claras). Média das correntes dos 

CVs com desvio padrão 173 ± 13 µA, 148 ± 10 µA e –738 ± 70 µA dos picos em 1,26 V; 

1,43 V e 0,95 V, respectivamente (azul marinho). 

Adicionalmente, ao utilizar –4 V na fabricação do eletrodo, o RSD da altura do 

pico em 0,65 V da AMI foi de 8% (56 ± 4,5 µA) (Figura 36). Cabe ressaltar que o 
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potencial do pico anódico da AMI referenciado ao eletrodo Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) no 

papel variou 5,5% (0,72 ± 0,04 V) (Figura 36).  Foi observado uma grande melhora em 

relação ao uso de pseudo-referência de Ag (14%, 0,36 ± 0,05 V). Tal fato se deve à 

utilização da solução de KCl que conecta o arranjo de três eletrodos protegendo a 

superfície do eletrodo de referência Ag/AgCl da solução da amostra. Ao contrário do 

pseudo-referência, que tem a superfície metálica exposta ao meio eletrolítico que pode 

sofrer adsorção de compostos químicos alterando o seu potencial causando, assim, 

variação no potencial de pico. Foi observado variações de potencial em ambos os 

eletrodos, porque para cada dispositivo PAD utilizado foi fabricado um eletrodo de Ag 

diferente.  

 

Figura 36: DPVs registrados (n = 7) em PBS, pH 2, com 10 mmol L-1 de AMI utilizando 

ePAD com grafite/NPG, Ag/AgCl” e Ag como eletrodo de trabalho, referência e auxiliar, 

respectivamente. As condições para registrar os voltamogramas foram 10 mV de 

potencial de passo, 25 mV de amplitude, 50 ms de tempo de modulação e 400 ms de 

intervalo de tempo.   

4.3.5 Aplicação do dispositivo Color-ePAD em amostras de COC 

As análises eletroquímicas das amostras de COC foram feitas por CV com 3 

ciclos que duraram 155 segundos e requereu 50 µL de amostra preparada em PBS (pH 
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2). Cada eletrodo apresentou comportamento diferente frente a solução de AMI com 

variação do potencial de pico e intensidade de corrente de 5,5 e 8%, respectivamente 

(Figura 36). Na análise da amostra de COC com agente de corte AMI não foi diferente, 

observaram-se deslocamentos do potencial de pico da AMI (0,73 ± 0,04 V) e diferentes 

intensidades de correntes (28 ± 2 µA) (Figura 37).  

Para contornar essas flutuações de sinais, a análise da amostra pode ser feita pelo 

método de adição de padrão, dessa forma, elimina-se a influência da matriz.24 Mas, neste 

trabalho registramos as possíveis respostas voltamétricas e colorimétricas (n = 5) de cada 

solução de COC/AMI para compor o conjunto de calibração (banco de dados) da análise 

PCA  ̶  uma técnica quimiometrica não supervisionada que reduz um conjunto de 

variáveis em autovetores ortogonais (PC, principal componente) com o máximo de 

variância possível.110 Dessa forma, desenvolvemos um método analítico utilizando Color-

ePAD que por similaridade dos sinais, a composição das amostras podem ser 

determinadas e os analitos, quantificados de forma rápida e sem necessitar de pessoas 

treinadas para realizar a análise. 
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Figura 37: CVs com 50 mV s-1 de velocidade de varredura registrados em solução de 

H2SO4 0,5 mol L-1 usando diferentes eletrodos grafite/Au referenciados a Ag/AgCl 

convencional (lado esquerdo). No lado direito são os CVs com velocidade de varredura 

de 50 mV s-1 registrados usando os mesmos eletrodos de trabalho, porém, referenciados 

a Ag/AgCl” em solução de PBS 0,1 mol L-1, pH 2 (linha tracejada), com 10 mmol L -1 de 

AMI (linha contínua). 

As correntes dos CVs sem subtrair as correntes de fundo foram usados para 

compor a matriz de dados e cada colunas foi autoescalado para minimizar a influência de 

uma variável dominante, isto é, variáveis que teriam valores mais altos em relação às 

outras.111 Conforme o gráfico de escores da PCA (Figura 38A), a PC1 das 25 amostras de 

COC descreve 53% da variância dos dados originais discriminando-as ao longo do eixo 

em função da concentração de AMI. Quanto maior foi a concentração de AMI, a amostra 

estava deslocada para valores mais negativos. A posição de cada amostra, no caso deste 

trabalho, levou em consideração a contribuição de todas as 1024 variáveis (correntes) de 

cada CV. No entanto, analisando pontualmente as principais variáveis do gráfico dos 

pesos das PCs (Figura 38B), o deslocamento para valores negativos da PC1 das amostras 
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com altas concentrações de AMI se deve às correntes altas em ~1,1 V da varredura direta 

e 0,9 e 0,8V da varredura reversa. 

 

Figura 38: (A) Gráfico de escores da PCA obtidos com os CVs das amostras de COC. (B) 

Gráfico dos pesos das variáveis (correntes dos CVs) na PCA, estão em destaque o 

potencial aplicado onde se obteve os valores de corrente. Os potenciais das varreduras 

reversas estão indicados com (*). (C) CVs das amostras de COC registrados com 

velocidade de varredura de 50 mV s-1 utilizando ePAD com grafite/NPG, Ag/AgCl (KCl 

3 mol L-1) e Ag como eletrodo de trabalho, referência e auxiliar, respectivamente. (D) 

Gráfico dos CVs mostrado em C com a respectiva região ampliada. As amostras 100:0, 

80:20, 50:50, 20:80 e 0:100 estão representadas pelas cores vermelha, verde, preta, roxa 

e azul, respectivamente.     

Ainda, à medida que a concentração de COC na amostra aumentou, observou-se 

um alargamento do pico e um leve deslocamento para potencial positivo dos picos da 

AMI devido à possível adsorção da COC no eletrodo. Assim, foi visto um aumento da 

corrente no início do primeiro pico anódico da AMI em 0,7 V da amostra 50:50, o que 

deslocou a amostra para valores positivos da PC1. Outra variável que contribuiu para o 
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deslocamento positivo da PC1, no entanto passaria despercebida, pois não há processo 

faradaico envolvido, foi a corrente anódica em 0,07 V. As amostras contendo 

concentrações altas de COC apresentaram correntes altas contribuindo para o 

deslocamento. Semelhantemente, a corrente em 0,6 V causou deslocamento positivo, por 

isso a amostra 100:0 apresentou maior deslocamento entre as amostras 50:50, 80:20 e 

100:0. Apesar das amostras 0:100 e 20:80 também apresentarem correntes altas em 0,6 

V, elas estavam posicionadas do lado negativo, provavelmente, porque outras variáveis, 

como as já citadas, exerceram maiores pesos. Adicionalmente, a mesma corrente em 0,6 

V contribuiu para deslocamento positivo na PC2 posicionando as amostras 0:100 e 20:80 

no quadrante 1 e 100:0 no quadrante 2. 

Não obstante, a PC2 contribuiu com 20% para a discriminação das amostras no 

eixo vertical. As correntes em 0,5 e 0,25 V deslocaram positivamente as amostras que 

apresentaram correntes catódicas intensas atribuídas a redução do produto formado em 

~0,8 V,123 como 0:100 e 20:80. Por último, a corrente em –0,1 V da varredura reversa 

deslocou para valores negativos amostras que apresentaram correntes pequenas como 

50:50 e 80:20.   

Apesar da CV fornecer boas discriminações das amostras 100:0, 80:20 e 50:50, 

mesmo sem o sinal eletroquímico da COC. Ela não foi capaz de discriminar de forma 

clara as amostras 20:80 e 0:100.  

Visando melhorar discriminação das amostras de COC, acoplou-se um 

dispositivo PAD microfluídico com detecção colorimétrica (ColorPAD) para produzir 

mais informações sobre as amostras. Esta análise precisou de 20 minutos para ser 

realizada. Nesse sentido, os dispositivos PADs pode integrar facilmente técnicas de 

detecções distintas apenas utilizando um design adequado pré-moldado em programa de 
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computador134 ou, como o nosso caso, acoplando os dispositivos ao PAD.31,107 Dessa 

forma, foi possível identificar a presença da COC pela reação com tiocianato de cobalto 

e pela intensidade de cor resultante, quantificá-la, mesmo com presença de composto com 

potencial de interferência. Os complexos com COC e AMI formados e o papel produzem 

cores azuis com tonalidades diferentes, o que dificulta a discriminação a olho nu. O papel 

interage de forma diferente com cada produto formado e por conta da capilaridade é 

possível realizar uma separação cromatográfica. Para tanto, transformamos as cores 

observadas em cada região em dados de entrada RGB para análise PCA. Os dados foram 

usados sem descontar o sinal de fundo.   

A Figura 39 mostra a variação de cores das amostras de COC usadas como dados 

de calibração em função do tempo. Foi observado que as intensidades das cores tinham 

relação direta com o tempo e a concentração dos analitos. Os valores RGB foram 

coletados para compor a matriz de dados em cada dispositivo conforme o tempo e regiões 

do dispositivo, em uma das regiões é encontrado o complexo com COC (RGB) e a outra 

com AMI (R*G*B*). A Tabela 3 mostra os valores RGB de cada região conforme o 

tempo e concentrações. Nota-se que os valores de R e R* diminuíram com o passar do 

tempo, e por outro lado os valores de B e B* aumentaram. E os valores de B foram 

maiores em amostras que continham maiores concentrações de COC, já B* apresentaram 

maiores valores em amostras com maiores concentrações de AMI.  Cada coluna da matriz 

PCA foi centrado no seu valor de média, para dar o mesmo peso a todas as variáveis.111   
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Figura 39: Fotos da zona de detecção dos dispositivos ColorPADs com tempo e 

concetrações de COC e AMI variaveis.    
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Tabela 3: Valores de RGB registrados no Color-ePAD das amostras de COC com AMI conforme o tempo. Foram registrados em duas regiões diferentes do dispositivo: 

um na região de formação do complexo com COC (R, G e B) e a outra na região do complexo com AMI (R*, G* e B*). n = 5 

Composição da amostra   100:0 

Tempo / min.   2   5   10   20 

R   55,8 ± 0,6   52,9 ± 0,9   50,3 ± 0,8   42,4 ± 2,5 

G   57,0 ± 0,2  56,6 ± 0,6  57,2 ± 0,6   56,1 ± 1,1 

B   59,0 ± 0,6   59,4 ± 0,5   60,1 ± 0,6   62,9 ± 0,4 

R*   58,9 ± 0,6  56,1 ± 1,2   52,8 ± 0,9   37,7 ± 2,5 

G*   47,2 ± 1,1   47,0 ± 1,8   48,9 ± 0,5   44,9 ± 2,4 

B*   50,4 ± 0,8  51,2 ± 1,3   53,5 ± 0,9   57,7 ± 0,9 
 

Composição da amostra   80:20 

Tempo  / min.   2   5   10   20 

R   56,1 ± 1,5   53,2 ± 2,1   51,5 ± 1,8   45,7 ± 2,9 

G   55,8 ± 1,2   56,5 ± 1,4   57,8 ± 0,8   56,9 ± 1,4 

B   58,3 ± 1,1   59,6 ± 1,1   61,7 ± 0,6   62,4 ± 1,2 

R*   57,4 ± 1,2   54,5 ± 2,1   51,6 ± 3,0   38,0 ± 3,4 

G*   46,9 ± 1,6   47,8 ± 1,9   50,7 ± 2,3   46,2 ± 2,2 

B*   50,0 ± 1,7   52,1 ± 2,4   57,0 ± 1,4   58,1 ± 1,7 
 

Composição da amostra   50:50 

Tempo  / min.   2   5   10   20 

R   57,7 ± 0,5   57,1 ± 0,6   56,7 ± 1,8   47,4 ± 0,7 

G   54,1 ± 0,9   56,0 ± 1,1  58,9 ± 2,2  56,2 ± 0,6 

B   56,3 ± 0,8   58,0 ± 1,0   62,3 ± 2,6   61,8 ± 0,5 

R*   57,4 ± 1,0   55,5 ± 1,1  54,3 ± 2,6  36,9 ± 3,2 

G*   46,8 ± 2,0   46,3 ± 2,1   51,3 ± 3,6   46,1 ± 2,8 

B*   49,8 ± 1,6   50,3 ± 1,8  56,8 ± 3,5  57,8 ± 1,6 
 

Composição da amostra   20:80 

Tempo  / min.   2   5   10   20 

R   59,0 ± 0,2   56,6 ± 1,5   48,7 ± 1,2   46,1 ± 2,6 

G  55,1 ± 0,8  53,9 ± 1,1  50,4 ± 1,3  55,0 ± 2,3 

B   57,1 ± 0,6   57,0 ± 1,1   56,0 ± 2,2   61,3 ± 0,4 

R*  55,5 ± 1,7  50,6 ± 2,2  43,4 ± 3,0  32,6 ± 0,8 

G*   44,7 ± 2,1   44,3 ± 2,1   44,5 ± 2,9   44,2 ± 1,0 

B*  48,3 ± 1,7  49,9 ± 1,9  52,1 ± 1,7  57,5 ± 0,7 
 

Composição da amostra   0:100 

Tempo  / min.   2   5   10   20 

R   58,3 ± 1,9   57,0 ± 0,6   49,2 ± 1,7   49,8 ± 1,6 

G  52,6 ± 2,7  52,5 ± 0,8  49,7 ± 1,2  56,6 ± 1,0 

B   55,7 ± 1,8   54,6 ± 1,3   54,4 ± 0,9   61,8 ± 1,0 

R*  57,0 ± 2,2  52,6 ± 3,8  45,0 ± 3,3  33,9 ± 4,1 

G*   48,1 ± 1,2   48,3 ± 1,5   47,6 ± 1,7   47,5 ± 1,3 

B*  51,8 ± 0,6  51,9 ± 1,1  54,2 ± 2,3  58,9 ± 0,8 
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Conforme o gráfico de escores da Figura 40, em cada instante da análise há uma 

tendência de discriminação das amostras, mais acentuada em 5 e 10 minutos, onde se 

observou agrupamento das amostras. Mas, os dados se mostraram muito dispersos e foi 

visto regiões de sobreposições. Contornou-se esse problema reunindo todas essas 

variáveis em uma matriz, ou seja, os valores RGB coletados em cada período de análise 

em cada dispositivo obtendo, assim, uma discriminação mais clara das amostras com 

maior confinamento (Figura 41).    

 

Figura 40: Gráficos de escores PCA feitos com dados de entrada RGB obtidos em (A) 2, 

(B) 5, (C) 10 e (D) 20 minutos de análise das amostras de COC/AMI com dispositivo 

ColorPAD. As amostras de 100:0, 80:20, 50:50, 20:80 e 0:100 são representadas pelas 

cores vermelha, verde, preta, roxa e azul, respectivamente. 

As PC1 e PC2 representaram 41 e 18% dos dados das 25 amostras, 

respectivamente (Figura 41A). As amostras que contiveram maiores concentrações de 

AMI foram discriminadas pela PC1 em ordem crescente de concentração. Já no eixo da 

PC2 as amostras foram separadas em ordem crescente de COC. Interessantemente, as 

variáveis coletadas na região onde se formou o complexo com COC tiveram maiores 

contribuições para discriminação das amostras com concentrações altas de AMI. E, por 
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outro lado, as que foram coletadas na região de formação do complexo com AMI 

contribuíram para discriminação das amostras com concentrações altas de COC, como se 

pode observar no gráfico de peso da Figura 41B.  

 

 

Figura 41: (A) Gráfico de escores da PCA feito com dados de entrada RGB obtidos em 

2, 5, 10 e 20 minutos de análise das amostras de COC/AMI com dispositivo ColorPAD. 

As amostras de 100:0, 80:20, 50:50, 20:80 e 0:100 são representadas pelas cores 

vermelha, verde, preta, roxa e azul, respectivamente. (B) Gráfico de peso das variaveis 

RGB, que são representadas pelo tempo, pela letra da respectiva cor e presença ou 

ausência de (*), que representam dados obtidos na região de formação do complexo azul 

com COC e AMI, respectivamente.  

A discriminação das amostras foi melhorada combinando as informações 

eletroquímicas e colorimétricas obtidas com o Color-ePAD. Reunimos em uma matriz as 

variáveis autoescaladas que exerceram maiores pesos (destacadas anteriormente) nas PC1 

e PC2 de ambas as análises. Consequentemente, vimos um gráfico de escores (Figura 

42A) com características discriminatórias das duas PCAs com discriminação tanto na 

PC1, quanto na PC2. Infelizmente, não conseguimos melhorar a separação das amostras 

20:80 e 0:100, porque pela análise eletroquímica elas encontravam-se agrupadas no 

gráfico de escores, mas, conseguimos agregar melhor as amostras. Adicionalmente, 

amostras de COC apreendida foram sinteticamente simuladas. Observou-se que foi 

possível discriminar essas amostras de acordo com a composição (Figura 42B).      
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Figura 42: (A) Gráfico de escores da PCA dos dados combinados da CV e RGB obtidos 

com 2, 5, 10 e 20 minutos de análise das amostras de treinamento de COC/AMI feitas 

com dispositivo Color-ePAD. As amostras de 100:0, 80:20, 50:50, 20:80 e 0:100 são 

representadas por círculos vermelhos, verdes, pretos, roxos e azuis, respectivamente. (B) 

Gráfico de escores da PCA dos mesmos dados da análise anterior mais amostra simulada 

de COC/AMI (estrelas).   

Assim, desenvolvemos um método rápido assistido por quimiometria realizado 

com dispositivo Color-ePAD que em 20 minutos e 50 µL de amostra nos forneceu a 

composição da amostra de COC apreendida. Às técnicas eletroquímica e colorimétrica, 

pode-se integrar a detecção Raman intensificada por superfície (SERS, surface enhanced 

Raman scattering em inglês), uma vez que o eletrodo grafite/NPG possui nanoestrutura 

de Au. Consequentemente, espectros como o da molécula levamisol, outro fármaco 

utilizado como agente de corte que em algumas condições experimentais não apresenta 

eletroatividade,16 pode ser identificada através do dispositivo PAD. Portanto, espectros 

SERS como mostrado na Figura 43 podem ser adicionados à matriz de dados da PCA 

aumentando o potencial discriminatório da análise. Apesar deste método baseado em 

PCA não necessitar de analistas treinados para determinar a composição de uma amostra 

de COC apreendida, ele depende de uma base de dados grande que precisa de ser 

constantemente alimentado.    
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Figura 43: Espetros SERS das amostras (A) 100:0, (B) 0:100 e (C) 50:50 usando Color-

ePAD. Condições experimentais: laser de 785 nm, tempo integração de 10 s, acumulação 

de 1 e lente de aumento de 20 vezes.  

 

4.3.6 Outras aplicações  

4.3.6.1 Detecção não enzimática de glicose com ePAD 

Aplicamos, também, o dispositivo grafite/NPG recoberto com Nafion na 

detecção eletroquímica e não enzimática de glicose no plasma sanguíneo humano (pH 

7,4)135 presente em concentrações que variam entre 1 e 30 mmol L-1.135 O plasma 

sanguíneo é uma matriz rica em proteína e, principalmente, em eletrólito, o que diminui 

a queda ôhmica causada pela resistência da solução.136 O Nafion é um polímero não 

eletroativo que serviu de barreira física filtrando moléculas grandes e a sua densidade de 

carga negativa repeliu ânions eletroativos como ascorbato.  

Por DPV o pico em –0,1 V (vs. Ag) da glicose foi monitorado, a Figura 44 mostra 

a variação da densidade de corrente conforme adição direta e sucessiva de amostra padrão 

de glicose no plasma sanguíneo obtido de voluntário saudável, onde a concentração de 
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2,3 mmol L-1 de glicose foi quantificada. Pelo mesmo gráfico é possível observar a faixa 

linear de resposta foi de 1 a 64 mmol L-1 para detecção de glicose (Figura 44B). O nosso 

dispositivo apresentou resposta linear por uma faixa de concentração que abrange a janela 

de concentração de glicose no plasma sanguíneo humano. 

Para comparação, a concentração da glicose na mesma amostra foi quantificada 

pelo método padrão de espectrofotometria, onde se determinou a concentração de 2 mmol 

L-1. Assim, quantificamos com ePAD a concentração de glicose no plasma pelo método 

de adição de padrão. Onde determinamos um valor de 2,3 ± 0,7 mmol L-1 que é 

comparável à concentração de 2,0 ± 0,1 mmol L-1 determinada pelo método convencional 

espectrofotometria. 

 

Figura 44: (A) LSV registrado com ePAD utilizando grafite/NPG como eletrodo de 

trabalho e Ag como eletrodo de referência e auxiliar, a velocidade de varredura foi de 10 

mV s-1 em solução PBS, pH 7, (linha tracejada) com 5 mmol L-1 de glicose (linha sólida). 

(B) DPVs registrados com ePAD em plasma sanguíneo de voluntário com concentrações 

de glicose crescentes. Condição da análise foi velocidade de varredura de 10 mV s-1, passo 

de 15 mV, amplitude de 125 mV, tempo de modulação de 50 ms e intervalo de 200 ms. 

Em anexo é a curva de calibração, onde pode se observar a variação da densidade de 

corrente em função da concentração de glicose. As análises foram feitas em triplicatas. 
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4.3.6.2 Modificação do fio de Pt com Au eletrodepositado e síntese 

de nanopartícula a partir da folha de Au  

Modificação da superfície do eletrodo de Pt com Au monocristalino gravado 

eletroquimicamente da folha de ouro: Durante o processo eletroquímico de gravação 

do ouro, a solução de surfactante incolor ficou marrom-amarelada, característica de uma 

solução [AuBr4]
-, resultado do consumo de Au da folha de ouro à medida que corrente 

anódica fluiu pelo sistema; além disso, a cor da ponta do fio Pt mudou de prata para 

marrom escuro, indicativo de deposição de Au. A superfície modificada do fio Pt é 

evidente na imagem fotográfica apresentada na Figura 45A. O CV registrado na solução 

de H2SO4 usando essa superfície de Pt modificada (Figura 45B) exibiu um perfil bem 

definido correspondendo a uma estrutura Au monocristalina, com faces de alto índice 

(311).105 A corrente anódica é atribuída à formação de uma monocamada de óxido de 

ouro, enquanto o pico catódico a ~ 0,90 V está relacionado à redução desse óxido. Para 

fins de comparação, o CV de um eletrodo Au policristalino foi registrado na mesma 

solução (Figura 45C). Uma comparação de corrente direta entre o eletrodo de ouro não 

modificado e o eletrodo de Pt modificado não é possível devido à diferença nas 

geometrias dos eletrodos. Entretanto, a superfície de ouro policristalino não exibia um 

pico anódico bem marcado, como apresentado no CV adquirido usando o fio Pt 

modificado por Au, confirmando que é possível modificar a superfície do eletrodo Pt com 

estrutura de cristalinidade única usando estrutura policristalina da folha de ouro. 
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Figura 45: (A) Fotografia do fio de Pt antes e depois da deposição de Au. CVs obtidos 

usando o eletrodo de trabalho (B) Pt recoberto com estrutura Au e (C) o eletrodo 

comercial policristalino Au, ambos registrados em solução de H2SO4 0,5 mol L-1, 

usando velocidade de varredura de 50 mV s-1 por 12 ciclos. Um fio Pt de 1 mm de 

diâmetro e um Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) foram utilizados como eletrodos auxiliar e de 

referência, respectivamente. 

 

Síntese de nanopartículas de ouro de baixo para cima: O experimento 

anterior pretendia inicialmente fabricar nanopartículas de ouro através de folhas de ouro. 

No entanto, apenas Au de face única foi obtida após a modificação do fio de Pt. 

Consequentemente, tentamos produzir nanopartículas de ouro a partir de uma solução de 

folha de ouro dissolvida. A síntese de AuRDs pela redução dos íons precursores AuCl4
– 

é muito comum na literatura,137–139 e o tetracloroaurato é geralmente adquirido como 

HAuCl4. Aproveitando a disponibilidade da folha de ouro, foi realizada a rápida 

preparação em microescala de baixo custo do AuCl4
- através da dissolução do ouro 

conforme a Equação 3 (página 86). 

A 

B C 
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O procedimento de síntese deste trabalho foi adaptado das sínteses de AuRDs 

descritas anteriormente na literatura,72,140 onde altas concentrações de CTAB (~100 mmol 

L-1) e a adição de íons Ag+ são necessárias durante o processo de redução de Au+ por 

ácido ascórbico. No entanto, nanorices de Au foram obtidos em vez de AuRDs; esse 

resultado é discutido abaixo. 

O espectro de UV-vis da suspensão de nanopartículas de Au é mostrado na 

Figura 46, na qual são observadas duas bandas de extinção de nanorice de Au; estes 

correspondem às absorções de plasmon de superfície. Ambas as bandas, em 

comprimentos de onda mais longos e mais curtos são atribuídas a oscilações coerentes de 

elétrons livres ao longo dos eixos longo e curto da partícula, respectivamente.141 O 

comportamento da banda de comprimento de onda mais curto (550 nm) é inesperado, pois 

geralmente é menos intensa que o comprimento maior (652 nm).142 No entanto, a 

absorção da banda foi larga e intensa, o que poderia indicar a presença de partículas com 

diferentes tamanhos e formatos na suspensão AuRD. A inserção da Figura 46 exibe uma 

imagem fotográfica que mostra claramente a cor violeta da solução, característica dessas 

nanopartículas. 
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Figura 46: Espectro UV-Vis da suspensão de nanopartículas de Au. A imagem inserida 

mostra a cor da suspensão de nanopartículas de Au (violeta). 

A forma de arroz das nanopartículas de Au é evidente por microscopia TEM 

(Figura 47 A-D); o comprimento e largura médios das partículas nanorice foram de 68,3 

± 10,1 nm (n = 61) e 34,0 ± 4,4 nm (n = 61), respectivamente. As partículas têm 

nanoestruturas penta-geminadas, como relatado por Zheng e colaboradores,143 que são 

evidentes na imagem da partícula nanorice de Au na Figura 47C. As imagens de TEM 

revelaram a presença de nanopartículas de Au com formas semi-esféricas e nanorices de 

Au, o que poderia explicar a banda de extinção larga no menor comprimento de onda no 

espectro UV-visível. O rendimento do nanorice foi calculada em ~50% (150 nanorices 

em um total de 302 nanopartículas de ouro contadas). A imagem de alta resolução do 

nanorice de Au (Figura 47D) revela franjas cristalinas. O padrão de difração de elétrons 

(Figura 47E) é indexado à estrutura de Au cúbica de face centrada; o padrão de ponto 

hexagonal observado no espaço recíproco corresponde ao plano (111),144 consistente com 

uma única estrutura cristalina. 
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Figura 47: (A), (B) e (C) micrografias TEM de nanopartículas de Au em formato de 

arroz sintetizadas através de folha de Au, (D) padrão de difração de elétrons de área 

selecionada a partir da imagem em (E) e (E) TEM de alta resolução mostrando a 

distância entre franjas do nanorice de Au (espaçamento d = 0,23 nm). 

 

Uma possível explicação para a mudança de forma de AuRD para nanorice e o 

baixo rendimento, quando comparada com relatos da literatura,72,140 está relacionado com 

a presença de íons NO3
– (16,4 mmol L-1) e Cl– (4,2 mmol L-1) na solução de crescimento, 

A B 

C D 

E 
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originários da solução água régia usado para dissolver a folha de ouro. De acordo com 

Pérez-Juste e colaboradore,145 a dupla camada de surfactante tem um papel importante na 

formação de AuRDs, a adição de sal aumenta a força iônica do meio e afeta a energia 

livre da interação micela e Au. Outra condição experimental importante que poderia afetar 

a síntese de AuRDs é o pH da solução; no nosso caso, o pH foi de 3,5. Meios ácidos são 

mais favoráveis à formação de AuRD do que meios alcalinos, de acordo com Okitsu e 

colaboradores.146 Portanto, a mudança no formato das nanopartículas, de AuRD para 

nanorice, pode ser atribuída à presença de uma concentração relativamente alta de íons 

NO3
– em solução. 

4.4 Conclusões parciais  

Nessa etapa, reportamos um método de fabricação PAD utilizando papel de filtro 

e mina de grafite modificada com filme de Au poroso. O dispositivo permitiu acoplar as 

detecções eletroquímica e colorimétrica fornecendo maiores informações sobre a amostra 

de COC adulterada com AMI. O precursor do NPG, AuCl4
-, foi sintetizado dissolvendo-

se folha de Au em água régia reversa e reduzido em meio ácido aplicando-se potencial de 

–4 V. Demonstramos que à medida que se utilizou potenciais cada vez mais negativos 

para depositar o Au, o recobrimento da superfície do grafite tornou-se mais efetivo, o que 

conferiu menor resistência de transferência eletrônica (3 Ω). A estrutura com partículas 

submicrométricas apresentou bordas e dobras e planos cristalográficos de ouro (110) e, 

principalmente, (111) e (100), que apresentaram efeito eletrocatalítico antecipando 

processos eletroquímicos. O tamanho da zona de detecção do ColorPAD foi otimizado 

para detectar o complexo tiocianato de Co com COC em região diferente do complexo 

com AMI. 
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Utilizamos o dispositivo para analisar amostra de COC com AMI. Usamos as 

técnicas CV e colorimetria para gerar dados de entrada (corrente e RGB) para análise 

PCA que classificou as amostras conforme a quantidade de cada composto. O método 

classificou com sucesso amostras simuladas de COC apreendida com base no banco de 

dados montado neste trabalho.   

Adicionalmente, o ePAD com grafite/NPG recoberto com filme de Nafion foi 

aplicado para detectar glicose em plasma sanguíneo humano. O dispositivo permitiu a 

detecção não enzimática da glicose em sobrepotencial baixo de –0,1 V (vs. Ag) e 

apresentou resposta linear no intervalo de 1-64 mmol L-1 em plasma sanguíneo. 

Finalmente, o dispositivo foi usado para quantificar a glicose em amostra real, o resultado 

de 2,3 mmol L-1 foi comparável ao resultado de 2,0 mmol L-1 obtido pelo método 

convencional espectrofotometria.  

Além da fabricação de eletrodos, as folhas de folha de ouro foram usadas para 

sintetizar nanopartículas de ouro e como fonte de galvanoplastia. O CV do eletrodo de Pt 

galvanizado com ouro, registrado em solução de H2SO4, exibiu o perfil característico de 

Au monocristalino (311). Durante a tentativa de preparação das nanopartículas de Au, 

formaram-se nanorices em vez de AuRDs; essas nanopartículas exibiram estruturas 

penta-geminadas e forma alongada. O rendimento do nanorice foi calculada em 50% a 

partir de uma fonte de ouro barata, em vez dos sais de ouro de alta pureza mais comumente 

usados. 

4.5 Perspectivas desta etapa 

- Nos próximos passos serão estudados a constante cinética de formação do complexo 

tiocianato de cobalto com COC e AMI. 
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- Continuar a atualização do banco de dados com outros adulterantes e aumentar a 

variabilidade de composição. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentou métodos simples e de baixo custo de fabricação de PADs, 

seja pelo método drop-drying de AuNPs em papel sulfite ou eletrodeposição de Au em 

grafite. Neste último caso, utilizamos a folha de Au como fonte do metal para realizar a 

modificação. O dispositivo preparado em papel sulfite pôde ser usado tanto como 

eletrodo, quanto substrato SERS. O PAD com grafite/Au foi acoplado a um dispositivo 

colorimétrico, assim, foi possível realizar dupla detecção (eletroquímica e colorimetria). 

Caracterizamos os dispositivos por microscopias para conhecer a morfologia, por técnicas 

de raio-X para conhecer as estruturas cristalográficas, por eletroquímica para avaliar seu 

desempenho, por espectroscopia Raman para verificar o aumento do espalhamento de 

fóton e, finalmente, fizemos testes de reprodutibilidade. Aplicamos esses dispositivos de 

natureza portátil com dupla detecção para análise in-loco de amostras de COC 

apreendidas com objetivo determinar o perfil químico da amostra – uma ferramenta 

importante que fornece informações sobre a dinâmica das atividades e redes das 

organizações criminosas e novas ou conhecidas rotas de distribuição da droga. Pela 

análise com SERS-ePAD quantificamos por eletroquímica a CAF e o PAR com 

correspondência de ~96% dos valores obtidos por HPLC, e por SERS detectamos 

compostos não eletroativos como o LEV em amostra de COC de rua apreendida. Já, com 

o Color-ePAD assistido pela ferramenta quimiométrica PCA, extraímos um maior 

número de informações da amostra de COC através da eletroquímica e colorimetria, 

assim, pudemos classificar as amostras simuladas de COC adulteradas com AMI de 
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acordo a quantidade de cada composto de forma rápida e por um método que não exige 

analistas treinados.   

Adicionalmente, o ePAD com grafite/NPG recoberto com filme de Nafion foi 

aplicado para detectar glicose em plasma sanguíneo humano. O dispositivo permitiu a 

detecção não enzimática da glicose e obtivemos resultado comparável à concentração 

detectada pelo método convencional espectrofotometria. Além da fabricação de 

eletrodos, as folhas de ouro foram usadas para sintetizar nanopartículas de ouro em forma 

de arroz e como fonte de galvanoplastia para modificar o fio de Pt. 
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6. COLABORAÇÕES 

6.1 Colaboração 1 

 

 

Neste trabalho desenvolvemos um PAD com detecção eletroquímica portátil e 

descartável de baixo custo, sem necessitar de reagentes. O método foi baseado na pirólise 

superficial do papelão com laser utilizado em sistema de corte. A sua produção pode ser 

feita em grande escala. A trilha condutiva do dispositivo era do tipo grafeno decorado 

com nanopartículas de aluminosilicato e de natureza grafítica não grafitizada, ou seja, 

estrutura carbônica condutiva do tipo grafite, porém não ordenado. Apresentou 

performance eletroquímica como resistência de transferência eletrônica superiora aos 

eletrodos impresso de carbono disponível comercialmente e carbono vítreo, a natureza 

reversiva do ferricianeto foi mantida e o transporte de massa era controlado por difusão 

como em células eletroquímicas tradicionais.    

Os parâmetros de fabricação do PAD foram otimizados e o dispositivo foi 

caracterizado extensivamente por técnicas diversas e a aplicação foi demonstrada como 

prova de conceito, a minha contribuição foi caracterizar o PAD por microscopia de 

varredura eletrônica e de transmissão e registrar espectros de raio-X por dispersão em 

energia e Raman.   
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6.2 Colaboração 2 

 

Desenvolvemos um eletrodo flexível e descartável de baixo custo utilizando fita 

kapton (poliimida) e folha de Au, disponível comercialmente e usado em artesanato e 

doces de casamento. O dispositivo apresentou resistência mecânica a deformação 

podendo ser utilizado em superfícies não planar, fácil renovação de superfície 

simplesmente cortando com lâmina de barbear, o ferricianeto comportou de forma quasi-

reversível e o transporte de massa era controlado por difusão. A folha de Au apresenta 

dimensões macro e sub-micrométrica, por isso pudemos observar comportamento de 

macro e ultramicroeletrodo. 

O dispositivo foi fabricado e caracterizado e minha contribuição foi registrar 

microscopia de varredura eletrônica. 

6.3 Colaboração 3 

Entrevista: 

Título: Bolsista CAPES Cria Papel para Ajudar na Luta Antidroga concedida para 

CAPES. 
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QR Code para acessar ao vídeo da CAPES. 
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