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RESUMO

CAMPOS, A. M. Influência do tamanho de nanoesferas de carbono na
eletroanálise de fármacos: detecção de paracetamol em amostras biológicas. [Size
Control of Carbon Spherical Shells for Sensitive Detection of Paracetamol in Sweat, Saliva
and Urine]. 2018. 64f Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Química de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

Neste trabalho desenvolveu-se um procedimento simples para a separação de
nanoesferas ocas de carbono (do inglês Carbon Spherical Shells ou CSS) em diâmetros entre
400 e 500 nm utilizando centrifugação, sendo caracterizadas por microscopia eletrônica de
varredura e de transmissão. A análise de sua composição química, realizada por
Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por raios X e Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier, indicaram que as CSS são constituídas de 79% de carbono e 21%
de oxigênio em sua superfície, apresentando grupos funcionais carbonila e hidroxila.
Plataformas sensoriais distintas foram obtidas formando filmes homogêneos das CSS sobre o
eletrodo de carbonno vítreo GCE (do inglês glassy carbon electrode ou GCE). Com o
resultado dos experimentos eletroanalíticos, observou-se o aumento da sensibilidade do
eletrodo GCE/CSS com a diminuição do diâmetro (500 até 400 nm) das CSS. As plataformas
sensoriais GCE/CSS com 400 nm de diâmetro foram utilizadas para a detecção de
paracetamol em tampão fosfato pH 7,0, e em amostras de fluídos biológicos sintéticos como
suor, saliva e urina, sendo obtidos os valores de sensitividade de 0,020, 0,023, 0,024, 0,018
µA µmol L-1, e limite de detecção de 210, 120, 286 e 384 nmol L-1, respectivamente. Os
eletrodos GCE/CSS foram estáveis, com dispersão de 13% em medidas realizadas interdias e
2,7% em medidas intradias, apresentando pequena interferência de espécies concomitantes
presentes na matriz das amostras (dispersão máxima de 13%). O método de detecção de
paracetamol em suor e o método padrão baseado em cromatografia líquida de alta eficiência
se mostraram estatisticamente equivalentes, tanto pelos resultados obtidos no método de
curvas de regressão, no qual obteve-se valores de coeficiente linear e angular de 3,1 × 10-8 e
0,96, respectivamente, quanto pelo cálculo dos testes t de Student pareado (apresentando
resultado de 1,88) e de correlação (apresentando resultado de 63,4).

Palavras-chave: nanoesferas de carbono; sensoriamento em suor; detecção de
paracetamol; sensores eletroanalíticos

ABSTRACT

CAMPOS, A. M. Size Control of Carbon Spherical Shells for Sensitive Detection
of Paracetamol in Sweat, Saliva and Urine. [Influência do tamanho de nanoesferas de
carbono na eletroanálise de fármacos: detecção de paracetamol em amostras biológicas].
2018. 64f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Química de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

A simple strategy, based on centrifugation, to separate carbon spherical shells (CSS)
was applied, resulting in sizes varying from 400 to 500 nm, as confirmed by the micrographs
obtained in the Scanning and Transmission Electron microscopy data. Carbonyl and hydroxyl
groups were present in the surface, that presented a composition of 21% of oxygen and 79%
of carbon. The CSS were casted on surface of a glassy carbon electrode (GCE), forming a thin
film, and the resulting platform was used as a sensor. A trend was observed in the results
obtained by the electroanalytical experiments: as the size of the CSS were reduced, the
sensitivity of the GCE/CSS platform towards paracetamol detection increased. The best
attained result, namely the platform with the GCE and the 400 nm diameter CSS, have shown
promising results, and thus were employed in Paracetamol detection in phosphate buffer
solution at pH 7.0, in synthetic biological fluids such as sweat, saliva and urine. The results
for sensitivity and limit of detection obtained were of 0.020, 0.023, 0.024, 0.018 µA µmol L-1
and 210, 120, 286 e 384 nmol L-1, for phosphate buffer solution, sweat, saliva and urine,
respectively. The GCE/CSS electrodes present high stability, with maximum dispersion of
13% and 2.7% in interday and intraday measurements, respectively, suffering low
interference from other possible species present in the sample (with maximum dispersion of
13%). The performance of the proposed sensor towards paracetamol detection in sweat
samples were statistically identical to the standard method, which is based upon liquid
chromatography. This is shown by the results obtained in the regression curve method (with
calculated intercept and slope values of 3.1 × 10-8 and 0.96, respectively) and by the results
obtained in the paired (with value of 1.88) and in correlation (with value of 63.4) Student’s ttests.

Keywords: Carbon nanoshells; size control; sweat; saliva; urine; paracetamol;
sensors; non-invasive samples.
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1 INTRODUÇÃO

Transformações químicas, físicas ou biológicas podem ser convertidas em um tipo de
sinal mensurável através de um transdutor1. Quando o sinal obtido está relacionado com os
processos de transferência de elétrons, o sensor é definido como eletroquímico2. As técnicas
instrumentais, baseadas em métodos analíticos como a voltametria, amperometria,
potenciometria, entre outras, associadas a estratégias de amplificação de sinal analítico,
podem ser definidas como eletroanalítica3.
Com o intuito de se produzir sensores eletroquímicos com alta seletividade,
sensibilidade, taxa de transferência de elétrons, entre outros, pesquisadores têm se baseado no
desenvolvimento de novos materiais4, visto que os materiais puros nem sempre apresentam
todas as características desejadas. Estes novos materiais são em grande parte compostos de
materiais nanotestruturados, os quais são amplamente utilizados na construção de sensores
eletroquímicos.
Estes nanomateriais podem ser fabricados através de diversos processos de síntese5,
apresentando características diferenciadas quando comparadas aos materiais em seu formato
comum (bulk), principalmente devido à sua elevada razão entre área e volume6. Dentre os
nanomateriais existentes, aqueles baseados no carbono são amplamente utilizados,
principalmente devido à sua abundância, baixo custo, elevada área superficial, estabilidade
química e facilidade de obtenção7;

8

além de apresentarem características fisico-químicas

úteis5; 9; 10, as quais podem ser empregadas em estratégias de amplificação de sinal para ser
utilizados em sensores eletroquímicos11;12.
Nanotubos de carbono e grafeno são provavelmente os nanomateriais a base de
carbono mais utilizados13,14 porém outros nanomateriais derivados do carbono como o Carbon
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Printex14, Carbon black15, biochar16 e carbon spherical shells (CSS)11, também estão sendo
utilizados na construção de sensores.
Utilizar as CSS como nanomaterial pode ser bastante vantajoso, devido à sua rota de
síntese ser hidrotermal, a qual constitui um processo experimental simples e com a baixa
produção de resíduos. No processo de síntese hidrotermal utiliza-se uma autoclave, um
carboidrato como precursor e água como solvente17. Solubiliza-se o carboidrato na água e a
solução resultante é selada dentro da autoclave. O sistema é aquecido, atingindo elevada
temperatura e pressão18, levando à formação de partículas esféricas suspensas em fase líquida,
as quais, após serem separadas, podem ter sua superfície adicionalmente modificadas19.
O diâmetro médio das esferas formadas depende das condições experimentais, como
temperatura, tempo de síntese e concentração de carboidrato17;

20

, sendo obtidas

nanopartículas com tamanhos variando da ordem de nanômetros a micrômetros. Como o
desempenho do sensor está estritamente relacionado a ambos, formato e tamanho das
nanopartículas em sua superfície7, o controle do seu tamanho torna-se essencial para o
desenvolvimento de um sensor com desempenho equiparável à uma técnica padrão de análise.
Por este motivo, neste trabalho, propõe-se a separação das CSS por diâmetro utilizando a
centrifugação com diferentes velocidades.
Geralmente, é necessário um período de tempo muito longo para que ocorra a
sedimentação de partículas em suspensão sob ação exclusiva da força gravitacional, sendo que
para soluções contendo partículas na escala nanométrica, a sedimentação é dificultada devido
ao efeito de movimento Browniano, sendo necessário centrifugar a amostra21. A relação que
governa a velocidade de sedimentação de uma partícula em um campo centrifugacional e o
tamanho das partículas é dada pela equação de Stokes:
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(1)

na qual µc representa a velocidade de sedimentação da partícula, ρs a densidade da partícula;
ρf a densidade da suspensão; dSt é a diâmetro de Stokes da partícula; ω é a velocidade de
rotação da centrífuga; r é a distância do eixo à suspensão na centrífuga; η representa o
coeficiente de viscosidade do meio21. Pela análise de equação é possível verificar que a
velocidade de sedimentação da partícula é inversamente proporcional à viscosidade do meio e
diretamente proporcional à diferença entre a densidade da partícula e a densidade da
suspensão; ao quadrado do diâmetro de Stokes da partícula; ao quadrado da velocidade de
rotação da centrífuga e a distância entre o eixo da centrífuga e a suspensão.
Como as CSS são produzidas em tamanhos variados no processo de síntese
hidrotermal, e ao final da síntese estão dispersas no mesmo meio reacional (no qual se
mantêm constantes a viscosidade do meio e a densidade da suspensão), é possível separá-las
por tamanho ao aplicar diferentes velocidades de centrifugação. Ao centrifugar o produto
reacional utilizando a mesma centrífuga, pode-se assumir que apenas o diâmetro e a
densidade das partículas variam, sendo possível concluir que a velocidade de sedimentação
seja proporcional a ambos21. portanto, para um mesmo período, ao variar a velocidade de
centrifugação, torna-se possível a separação das partículas, por tamanho. Esse procedimento é
intitulado como método de centrifugação diferencial22. Na centrifugação diferencial as
partículas menos volumosas (consequentemente mais densas) se sedimentam em menores
velocidades de centrifugação, e as mais volumosas (consequentemente menos densas) são as
que sedimentam em maiores velocidades. Ao aplicar este processo, torna-se necessária a etapa
de redispersão em etanol e posteriormente em água, seguida do processo de centrifugação a
fim de minimizar a mistura de tamanhos entre as partículas22. Utilizando este procedimento
18

pós-sintético simples e inédito para o material adotado, é possível separar as CSS formadas
pelo seu diâmetro, e assim aplicá-las em plataformas sensoriais.
As CSS foram utilizadas em diversos sistemas, dentre eles, aparelhos de conversão e
armazenamento de energia23, painéis solares24, baterias25;
biossensores11;

29; 30

26

, em sensores25;

27; 28

e

. Elas constituem um material atrativo aos demais nanomaterias de

carbono devido ao seu baixo custo de produção, à possibilidade de produção em larga escala,
à sua baixa toxicidade, à sua área superficial elevada, sua flexibilidade e estabilidade
químicas27;

31

. Além destes fatores, as CSS produzidas no processo de polimerização de

carboidratos apresentam grande interação com analitos devido à presença de grupos
funcionais (como carboxila, hidrolixa27), o que é desejável em sensores e biossensores
eletroquímicos para detecção de biomarcadores e fármacos em amostras não-invasivas.
O paracetamol (N-acetil-p-aminofenol, 4-hidroxiacetanilida ou Acetaminofen), cuja
estrutura química tridimensional é apresentada na Figura 1, é um medicamento amplamente
utilizado como analgésico e antitérmico, sendo sua administração feita exclusivamente por via
oral32. Possui efeitos inibidores sobre a síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central
e sedativo sobre o centro regulador de calor, reduzindo assim a temperatura do paciente4. Se
utilizado de maneira crônica ou excessiva, apresenta o efeito de hepatotoxicidade33. O
paracetamol é o principal responsável pela maioria dos casos relacionados à overdose causada
por medicamentos34, sendo o tempo do diagnóstico um fator essencial para a manutenção da
saúde do paciente35. Como o tempo e a confiabilidade de um exame inicial realizado em um
paciente com suspeita de overdose medicamentosa são essenciais para seu prognóstico, o
desenvolvimento de um sensor que analise de maneira rápida, com baixa interferência dos
constituintes da matriz analisada e que possa monitorar sua concentração no organismo, se
torna bastante atrativo.

19

Figura 1 - Representação tridimensional da molécula de paracetamol.
Fonte: autoria própria

O paracetamol é uma molécula extensamente estudada, sendo que em 2006 em um
único artigo de review, já haviam mais de 300 métodos desenvolvidos para a sua detecção 36.
Dentre os métodos desenvolvidos, incluem-se os titrimétricos37, espectrofotométricos38
cromatográficos41,42,43, eletroquímicos44,45

46

39 40

,

. Grande parte dos métodos desenvolvidos

(principalmente para as metodologias padrão de análise), utilizam equipamentos de custo
elevado, que podem apresentar operação complicada47 e de grande porte48, geralmente sendo
necessário um extensivo pré-tratamento da amostra, consistindo da extração do analito da
matriz, filtração, fortificação, além de apresentar elevada demanda de tempo para a análise, o
que inviabiliza análises rápidas, contínuas e de rotina4. A fim de superar estes problemas,
surgiram os métodos não invasivos de análise48.
Os métodos não invasivos têm apresentado um crescente uso48, devido à facilidade de
obtenção de amostras, possibilidade de monitoramento em tempo real, facilidade em estudos
farmacocinéticos e análise de patógenos em fluídos corpóreos, geralmente lágrima, saliva e
suor, principalmente quando associados aos sensores eletroquímicos47.
Um tratamento estatístico rigoroso se faz necessário, para avaliar se a metodologia
proposta possui desempenho similar ao da metodologia padrão de análise, de modo que a
comparação seja feita de maneira adequada. A comparação entre dois métodos analíticos
distintos tem por objetivo avaliar a presença de erros sistemáticos e aleatórios, mostrando se
os resultados obtidos são significantemente maiores ou menores do que aqueles oriundos do
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procedimento padrão. Os procedimentos de pré-tratamento de amostra e de operação também
devem ser considerados, pois são fatores importantes ao se comparar as técnicas analíticas 49.
A forma mais comum de se relacionar duas metodologias analíticas utiliza-se da comparação
de resultados obtidos por meio de experimentos de recuperação, realizados utilizando-se tanto
o método proposto, quanto o método analítico padrão, eventualmente adotado por uma
agência de controle, o que não apresenta significado algum de corroboração, visto que o valor
da recuperação é uma das características inerente das técnicas analíticas, e que não está
relacionado com a precisão ou exatidão do método49.
Miller e Miller50 propuseram o método de curvas de regressão, o qual utiliza-se de
ferramentas estatísticas adequadas para realizar a comparação de resultados obtidos com
diferentes técnicas analíticas. Inicialmente constroem-se curvas de calibração para cada
metodologia a ser comparada, geralmente a técnica padrão contra um método proposto. Em
seguida são analisadas o mesmo conjunto de amostras por cada uma das técnicas. Os valores
de concentração determinados pelas técnicas são então graficados, de maneira que os
resultados obtidos pelo método padrão sejam relacionados com as coordenas do eixo X e o os
resultados obtidos com o método proposto, a ser validado, com as coordenadas do eixo Y.
Com este conjunto de pontos espera-se obter uma relação linear entre os dois métodos, e
utilizando ferramentas estatísticas bem definidas, calcular seu coeficiente angular (b), o
intercepto (a) e o coeficiente produto-momento (r) da regressão linear (y=a+bx).
Caso cada amostra forneça resultados semelhantes para ambas as técnicas, o intercepto
apresentará valor nulo, ou seja, a curva interceptará a origem do gráfico e ambos o coeficiente
angular e o produto-momento apresentarão valor igual a 1 (Figura 2A). Este resultado não
ocorre na prática devido à presença dos erros experimentais tanto do tipo sistemáticos,
quantodo tipo aleatórios. Ainda que os erros sistemáticos sejam eliminados, os erros
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aleatórios não permitem que os resultados sejam os mesmos para todas as amostras e,
portanto, ocorrem desvios da idealidade de maneiras distintas.
Uma das possibilidades é a curva de regressão com o valor do coeficiente angular
igual a 1, porém com valor do intercepto sendo diferente de zero (Figura 2B), indicando que
um dos métodos de análise fornece resultados com valores maiores ou menores do que o
outro, por um valor fixo. Isto pode ocorrer quando a linha de base não for corretamente
tratada em alguma das técnicas. Este caso é comum quando se compara técnicas
eletroquímicas com as restantes, visto que no sistema eletroquímico existe a corrente
capacitiva, o que torna a linha de base diferente de zero 51.
Em outra possibilidade, o valor do coeficiente angular pode ser maior ou menor do
que 1, o que indica a presença de erros sistemáticos nas curvas de calibração individuais de
ambos os métodos (Figura 2C). Podem ainda ocorrer outros casos, nos quais o valor do
intercepto difere de 0 e o coeficiente angular difere de 1, levando a outros resultados. A
Figura 2D a 2F expõe os resultados decorrentes de vários tipos de erros sistemáticos.
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Figura 2 - Regressão linear para a comparação de duas metodologias analíticas: (A) representa concordância
perfeita entre as duas metodologias para todas as amostras; (B)-(F) ilustram os resultados de vários tipos de erros
sistemáticos.
Fonte: Adaptação de MILLER, J. N. M., MILLER J. C. Statistics and Chemometrics for Analytical
Chemistry. 5th ed. Harlow-Essex, UK: Pearson Education Limited, 2005, p 124
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1.1 Objetivos

Esse trabalho propõe aplicar de maneira inédita para as CSS um procedimento póssintético simples de centrifugação diferencial, a fim de separá-las de acordo com seus
diâmetros. Após separadas serão contruídas plataformas sensoriais distintas utilizando as CSS
e eletrodos de carbono vítreo. A fim de verificar a influência do tamanho das CSS no
desempenho analítico e possibilitar a comparação com outros métodos de detecção
previamente desenvolvidos, os sensores propostos serão sujeitos à uma prova de conceito, na
qual será realizada a detecção do Paracetamol, um fármaco amplamente estudado, em
amostras não-invasivas de suor, saliva e urina.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Reagentes e soluções

Todos os reagentes utilizados tinham grau de pureza analítica e foram utilizados sem
purificação prévia. Todas as soluções aquosas foram preparadas com água purificada no
sistema Nanopure com resistividade de 18 MΩ cm-1 (Barnsted Nanopure System). A glicose,
o N,N-Dimetilformamida (DMF), o cloreto de potássio (KCl), a uréia, o fosfato de potássio
monobásico (KH2PO4), o cloreto de cálcio diidratado (CaCl2·2H2O), o cloreto de amônio
(NH4Cl), o ácido lático, o sulfeto de sódio nonaidratado (Na2S·9H2O (0,05%)), o brometo de
potássio (KBr) e o etanol foram adquiridos da empresa Sigma-Aldrich®. O nitrato de prata
(AgNO3), sulfeto de sódio (Na2S) e o sulfato de sódio (Na2SO4) foram adquiridos da empresa
MERCK®. Os estudos voltamétricos com paracetamol (Sigma-Aldrich®) foram realizados em
solução 0,10 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0) dissolvendo-se quantidades apropriadas dos
sais fosfato de sódio monobásico e fosfato de sódio dibásico (NaH2PO4 e Na2HPO4,
respectivamente) (Sigma-aldrich®). O cloreto de sódio (NaCl) foi adquirido da empresa
Vetec.

2.2 Síntese das nanoesferas de carbono

A síntese das CSS foram realizadas utilizando-se o método modificado baseado no
proposto por Sun et al.20. Neste método, foi preparada uma solução de glicose 0,50 mol L-1, a
qual foi levada à autoclave por períodos variáveis de tempos, de 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0 e 7,0 h à
temperatura de 180 ºC, a fim de verificar qual tempo resultaria na formação de produtos de
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maneira mais reprodutível, sendo o tempo de 5 horas escolhido. Após realizada a síntese das
CSS, elas foram submetidas a um tratamento pós-síntese de centrifugação diferencial.
O processo de centrifugação diferencial consistiu de duas etapas principais:
precipitação do sólido disperso, seguido de etapas de lavagem dos precipitados obtidos.
Inicialmente o produto da síntese hidrotermal foi centrifugado à velocidade de 4000
rpm por um período de 30 minutos, a fim de separar as CSS de tamanho inferior, no caso
400 nm. Este processo originou o precipitado, denominado “precipitado 1”, e o sobrenadante,
denominado “sobrenadante 1”.
O precipitado 1 foi levado às etapas de lavagem, as quais consistiam de três ciclos de
redispersão em água, seguida de centrifugação, redispersão em etanol, seguida de
centrifugação, sendo cada etapa de centrifugação de 30 minutos. Após a lavagem do
precipitado 1, obteve-se as CSS de diâmetro de 400 nm. O sobrenadante 1 foi submetido a
centrifugação com velocidade de 8000 rpm, gerando um novo precipitado, denominado
“precipitado 2” e um novo sobrenadante, denominado “sobrenadante 2”.
O precipitado 2 foi submetido às etapas de lavagem, obtendo-se as CSS de 450 nm. O
sobrenadante 2 foi submetido ao processo de centrifugação com velocidade de 12000 rpm,
gerando apenas o precipitado, denominado “precipitado 3”. Este foi levado as etapas de
lavagem, obtendo-se ao final as CSS de 500 nm.
Os três precipitados foram levados à estufa sob a temperatura de 90 oC para secagem.
O fluxograma geral do processo de síntese está representado na Figura 3A, e a Figura 3B
representa o fluxograma detalhado do processo de centrifugação.
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Figura 3 - (A) fluxograma do processo de síntese e separação das CSS; (B) detalhamento do processo de
centrifugação
Fonte: autoria própria

2.3 Equipamentos e preparo das amostras

As fotomicrografias obtidas por meio da SEM e TEM foram obtidas, respectivamente,
por meio do equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge, England) com detector OXFORD
(model 7060), operando com feixe de elétrons de 20 kV, corrente de 2,82 A e I probe de
200 pA, e com o equipamento FEI TECNAI G² F20, operando a 200 kV. As amostras do
SEM foram preparadas em GCE a fim de verificar o recobrimento superficial do eletrodo. Os
GCE-CSS foram então recobertos com 6 nm de ouro em um metalizador Coating System
BAL-TEC MED 020 (BAL-TEC, Liechtenstein) e mantidos em dessecador até o momento de
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análise. A amostra do TEM foi suspensa em DMF por 60 minutos e a suspensão resultante foi
depositada em uma grade de cobre recoberta por carbono.
As medidas de XRD foram feitas utilizando o equipamento Rigaku Rotaflex
Diffractometer modelo RU200B a 50 kV e 100 mA, com o comprimento de onda da radiação
CuKα de λ = 1.542 Å, em 2θ entre 10° e 80º. Para a análise de XRD, cerca de 50 mg de pó do
material sintetizado foram dispersos sobre o suporte do equipamento e a análise foi realizada
à temperatura ambiente (25ºC).
As amostras analisadas por FTIR foram preparadas na forma de pastilha, composta por
KBr e as CSS (99% e 1% em massa, respectivamente). As análises de FTIR foram realizadas
com o equipamento IRAffinity 1 spectrophotometer (Shimadzu, Portland, USA), na faixa de
número de onda entre 400 e 4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e aquisição de 36 scans.
A composição química das esferas foi analisada por XPS, utilizando um espectrômetro
de fotoelétrons de raios-X K-Alpha™+ X-ray Photoelectrons Sspectrometer system K(Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) equipado com um analisador de elétrons
hemisférico.
As medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato PGSTAT 302
Autolab Electrochemical System (Metrohm Herisau, Suiça) conectado a um computador
gerenciado pelo software NOVA 1.11. A cela eletroquímica utilizada foi composta por três
eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho o GCE (com 0,07 cm² de área geométrica) modificado
com as CSS, o eletrodo de referência um Ag/AgCl (KCl 3M) e o contra-eletrodo uma placa de
platina com 1,0 cm2 de área geométrica.
A suspensão contendo as CSS foi preparada dispersando-se 2,0 mg das CSS em
2,0 mL de DMF em banho ultrassônico por um período de 60 minutos.
O GCE foi inicialmente limpo com álcool isopropílico e polido numa lixa 4000,
lavado abundantemente com álcool etílico e água ultrapura, sendo posteriormente seco com
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N2. Com o auxílio de uma micropipeta, 6,0 µL da suspensão das CSS sintetizadas foram
gotejados no GCE, deixando secar a temperatura ambiente, dentro de um dessecador, até
completa evaporação do solvente.
Os experimentos de DPV foram realizados utilizando um intervalo de potenciais entre
–0,2 e +0,7 V (vs. Ag/AgCl), em tampão fosfato pH 7,0, à temperatura aproximada de 25ºC.
A velocidade de varredura utilizada foi de 5,0 mV s-1, com amplitude de pulso de 50 mV e
tempo de modulação de 50 ms.
As análises de HPLC foram realizadas utilizando um equipamento da Shimadzu com
sistema manual de injeção, duas bombas (LC-10AD VP) utilizando o DAD como detector,
equipado com uma coluna de fase reversa C18 (250 × 4,6 mm ID, com partículas de tamanho
de 5 µm) ambas da Ascentis® Supelco. As amostras analisadas através da técnica de HPLC
foram filtradas inicialmente utilizando um papel de filtro, seguido pela filtração através de
membrana RC de 0,45 µm de diâmetro dos poros. O volume de injeção foi de 20,0 µL, sendo
a fase móvel composta por acetonitrila e água no modo isocrático, o tempo de corrida foi de
10 minutos, com fluxo de 1,0 mL min -1 e monitoração UV em λ = 280 nm.52
As amostras de suor artificial, urina sintética e saliva artificial foram preparadas de
acordo com M. T. Mathew et al.53, Laube et al.54 e Raymundo-Pereira et al.55,
respectivamente, sendo que os componentes de cada amostra foram solubilizados em tampão
fosfato pH 7,0 e estão listados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Componentes das amostras reais produzidas

Componentes dos fluidos biológicos sintéticos
Componente

Suor

Saliva

Urina

Ácido Lático

1,0 mL

-

-

Uréia

1,0 g L-1

1,0 g L-1

25,0 g L-1

NaCl

7,5 g L-1

0,40 g L-1

2,92 g L-1

KCl

1,0 g L-1

0,43 g L-1

1,6 g L-1

CaCl2·2H2O

-

0,81 g L-1

1,08 g L-1

Na2SO4

-

-

2,24 g L-1

KH2PO4

-

-

1,40 g L-1

NH4Cl

-

-

1,0 g L-1

NaH2PO4·2H2O

-

0,78 g L-1

-

Na2S·9H2O (0,05%)

-

10 mL L-1

-

Fonte: autoria própria
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização morfológica e estrutural das nanoesferas de carbono

A Figura 4 apresenta as imagens obtidas pela SEM do material separado em intervalos
de centrifugação de 4000 (A), 8000 (B) e 12000 rpm (C). As micrografias obtidas por meio da
SEM indicaram sucesso no processo de síntese, visto que o material sintetizado possui
morfologia esférica, formando as CSS. Também foi possível verificar o recobrimento
superficial no eletrodo de GCE, o qual foi preparado de maneira análoga ao GCE utilizado
nos experimentos eletroquímicos. Analisando as micrografias de SEM, é possível verificar
que houve um bom recobrimento da superfície com a formação de mais de uma camada de
CSS sobre a superfície do GCE, o que leva a formação de espaços intersticiais gerando um
aumento considerável de área superficial.
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Figura 4 - Fotomicrografias de SEM realizadas na superfície do GCE. (A) CSS separadas por meio da
velocidade de centrifugação de 4000 rpm; (B) CSS separadas por meio da velocidade de centrifugação de 8000
rpm; (C) CSS separadas por meio da velocidade de centrifugação de 12000 rpm.
Fonte: autoria própria

32

A Figura 5 apresenta as micrografias obtidas por TEM com ampliações de 225.000× e
500.000 ×. Onde as Figuras A e D são as análises das CSS separadas com velocidade de 4000
rpm, B e E são as separadas com velocidade de 8000 rpm, e C e F as separadas com
velocidade de 12000 rpm. Ao analizar as micrografias obtidas por MEV e TEM, foi possível
observar que as CSS apresentam diâmetros que variam entre 400, 450 e 500 nm. Utilizando o
contraste obtido nas micrografias das CSS foi possível estimar a espessura das cascas. Os
resultados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Medidas das CSS

CSS-Diâmetro total

Espessura estimada da casca

CSS-Diâmetro interno

/ nm

/ nm

/ nm

400

50

300

450

80

320

500

90

320

Fonte: autoria própria
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Figura 5 - Fotomicrografias de TEM. (A e D) CSS de 400 nm, separadas ao aplicar a velocidade de
centrifugação de 4000 rpm; (B e E) CSS de 450 nm, separadas ao aplicar a velocidade de centrifugação de 8000
rpm; (C e F) CSS de 500 nm, separadas ao aplicar a velocidade de 12000 rpm; (D-F) Estimativa da espessura
das cascas de carbono.
Fonte: autoria própria
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Após determinada a forma das CSS, e sua separação por diâmetro, foi realizada a
caracterização química de sua superfície, a fim de verificar quais os eventuais grupos
funcionais orgânicos formados, usando XRD, FTIR e XPS. Os resultados são apresentados
nas Figuras 6 e 7, respectivamente.
A Figura 6 demonstra os resultados das análises realizadas por XRD (A) e FTIR (B).
No espectro de XRD é possível observar que as CSS apresentaram um padrão de difração
típico de materiais amorfos compostos por carbono, com a presença de um pico largo próximo
de 20,4º 7; 56.
No espectro de FTIR as bandas em 1703 cm-1 podem ser atribuídas ao grupamento
carbonila C=O (presentes em ésteres ou grupos carboxílicos), sendo que as bandas em 1620 e
1513 cm-1 podem ser atribuídas a vibrações das ligações -C=C-. As bandas compreendidas na
região entre 1000 e 1450 cm-1 correspondem a ligação C-O (presentes em hidroxilas, ésteres
ou éteres) e torções no grupamento OH17. As bandas em 800 cm-1 podem ser atribuídas a
vibrações em ligações C-H fora do plano, e as bandas em 2900 cm-1 podem ser atribuídas a
vibrações de CH alifático e as bandas entre 3000 e 3700 cm-1 podem ser atribuídas a
vibrações no grupamento OH (presentes em hidroxilas ou grupos carboxílicos)57.
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Figura 6 - Análise estrutural e funcional das superfícies de CSS. (A) espectro de XRD e (B) espectro de FTIR.
Fonte: autoria própria

O espectro de XPS para as CSS está representado na Figura 7, sendo: (A), o espectro
íntegro e (B e C) os espectros de baixa energia, fornecendo os valores de energia de ligação
para os componentes spin-órbita O1s e C1s.
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A análise da superfície das CSS indicou um percentual de 79,3% para o carbono e
20,7% para o oxigênio, cujas energias de ligação são de 285 e 533 eV, respectivamente58. A
deconvolução do espectro de XPS relativo ao carbono C1s mostrou três componentes
correspondendo a átomos de carbono com grupos funcionais distintos: a maior componente
(56,5% do C1s) cuja energia de ligação está em torno de 284,7 eV indica átomos de carbono
ligados entre si (C-C, C=C); a segunda maior componente (26,8% do C1s), cuja energia de
ligação está próxima de 287,4 eV indica a formação de grupos funcionais contendo grupos
carbonila (C=O) e a componente de menor intensidade (16,7% do C1s), cuja energia de
ligação está em 286,0 eV indica a formação de ligações entre C-O17;

59

. O espectro de

oxigênio O1s, demonstra duas componentes na energia de ligação, sendo a maior componente
(78,8% do O1s) com energia de ligação em torno 533,8 eV atribuída a agrupamentos C=O, e
a menor componente (21,2% da O1s) em 532,4 eV, atribuído aos grupos C-O7;

59

,

concordando com o espectro C1s. A presença de grupos funcionais oxigenados nas CSS
constituem sítios de transferência de elétrons entre o eletrodo e o analíto60.
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Figura 7 - Análise química da CSS. (A) espectro íntegro de XPS identificando todos os elementos presentes na
amostra, compreendendo o intervalo de energia de ligação de 1400 a 0 eV; (B) espectro de XPS de alta energia,
relativo ao C1s, compreendendo o intervalo de energia de ligação de 298 a 280 eV; (C) espectro de XPS de alta
energia, relativo ao O1s, compreendendo o intervalo de energia de ligação de 545 a 525 eV.
Fonte: autoria própria
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3.2 Desempenho eletroanalítico das Carbon Spherical Shells

A Figura 8A apresenta os voltamograms de DPV com ajuste de linha de base, na
concentração de 4,5 µmol L-1 de paracetamol, comparando-se o GCE, GCE-400, GCE-450 e
GCE-500. A Figura 8B apresenta o sinal de corrente em função da concentração de
paracetamol realizado em tampão fosfato pH 7,0, para as diferentes plataformas sensoriais e
pelo GCE. A Figura 8C exibe a curva analítica resultante para a plataforma GCE-CSS400. A
Figura 8D representa o mecanismo simplificado de eletro-oxidação (próximo de 450 mV),
envolvendo a transferência de dois prótons e dois elétrons, formando o composto N-acetil-pquinonaimina, como proposto por Nematohalli et al

61

.
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Figura 8 - (A) DPV comparativo com ajuste de linha de base para GCE, GCE/CSS 400nm, GCE/CSS450nm e
GCE/CSS500nm na concentração de 4,5 µmol L-1 em tampão fosfato pH 7,0; (B) Gráfico comparativo entre as
curvas de calibração obtidas para as quatro plataformas sensoriais, sendo todas ajustadas com linha de base; (C)
Representação da curva analítica obtida pelo sistema GCE-CSS400; Inset: gráfico dos da distribuição dos
resíduos; (E) Mecanismo simplificado de eletrooxidação do paracetamol proposto por Nematollahi et al 61
Fonte: autoria própria

Como é possível observar na Figura 8A, a corrente de oxidação do paracetamol no
eletrodo GCE/CSS400nm é consideravelmente maior do que os demais. O gráfico de resíduos
na inserção da Figura 8C mostra o diagnóstico de regressão com 50% dos pontos distribuídos
acima e abaixo de zero indicando que a regressão linear é adequada. A Figura 8C mostra uma
relação diretamente proporcional entre a corrente de pico anódica e a concentração do
paracetamol, na faixa de concentração compreendida entre 0,60 e 6,0 μmol L-1. O GCE não
apresentou esta proporcionalidade no intervalo de concentração estudado. O coeficiente
angular da regressão linear foi estimado com a equação:

(2)

na qual

representa o valor médio dos valores de x e

representa o valor médio dos valores

de y e os resultados obtidos estão listados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Valores de regressão linear, sensibilidade, coeficiente produto momento (r) calculados para as
diferentes plataformas sensoriais

Regressão linear
Sensibilidade
Plataforma sensorial

I/A

Número de
r

A mol L–1
Cparacetamol / mol

medidas

L–1

GCE/CSS400nm

IP = 1,0×10–8 +0,020 Cp

2,0 × 10–2

0.998

20

GCE/CSS450nm

IP = 7,9× 10–9 + 0,015Cp

1,5 × 10–2

0.999

19

GCE/CSS500nm

IP = 9.8 × 10–9 + 0,011 Cp

1.1 × 10–2

0.993

17

Fonte: autoria própria

Os valores de LD e LQ foram obtidos utilizando as equações:

LD = yB + 3 Sy/x

(3)

LQ = yB + 10 Sy/x

(4)

em que yB representa o coeficiente linear e Sy/x o desvio padrão dos valores de y em x
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.O

valor do Sy/x é calculado pela equação:

(5)

na qual yi representa o valor obtido experimentalmente,

o valor de yi calculado ao utilizar a

regressão linear e n o número de medidas. A Tabela 4 lista os resultados obtidos.
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Tabela 4 - Limites de detecção e de quantificação obtidos para GCE/CSS400

LD

LQ

mol L–1

mol L–1

GCE/CSS400nm

2,1 × 10−7

7,1 × 10−7

GCE/CSS450nm

3,0 × 10−7

1,0 × 10−6

GCE/CSS500nm

3,8 × 10−7

1,3 × 10−6

Plataforma sensorial

Fonte: autoria própria

Devido à dispersão aleatória dos resíduos (Inset Figura 8C), pode-se afirmar que a
regressão linear proposta, representa de maneira adequada a relação entre a concentração de
paracetamol e sua corrente de oxidação62. A concentração de espécies eletroativas (Г / mol
cm-2) na superfície das plataformas sensoriais foi estimada utilizando a Equação 663:

(6)

em que Q (C), representa a carga elétrica corrigida, estimada ao integrar os picos anódicos
obtidos em cada plataforma, para uma mesma concentração de analito; n representa o número
de elétrons envolvidos no processo; F é a constante de Faraday (96485 C mol-1) e A a área
geométrica superficial do eletrodo. Os valores de Г calculados estão listados na Tabela 5.
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Tabela 5 - Valores calculados de carga e concentração de espécies eletroativas para cada plataforma sensorial

Plataforma sensorial

Q / 10-6 C

Г / mol cm-2

GCE/CSS400nm

1,7

1,2

GCE/CSS450nm

1,2

0,89

GCE/CSS500nm

0,83

0,61

Fonte: autoria própria

Os resultados obtidos indicaram que a sensibilidade do método está relacionada de
maneira inversamente proporcional ao diâmetro das CSS. Este fato ocorre, devido ao arranjo
superficial das CSS na superfície do GCE. Quando as esferas apresentam diâmetro reduzido,
mais esferas se distribuem na superfície e mais camadas se formam, resultando em maior o
número de esferas distribuídas na superfície, o que provoca a presença de maior número de
espaços intersticiais entre as esferas e, consequentemente, maior é a área superficial do
eletrodo e o número de espécies eletroativas presentes para ativar a reação redox 64. Conforme
ocorre o aumento do diâmetro das esferas, há uma alteração em seu arranjo sobre a superfície
do GCE, diminuindo assim a sensibilidade da detecção, como esquematizado na Figura 9.
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Figura 9 - Esquematização das CSS sobre a superfície do GCE (considerando apenas uma camada de esferas) e a
consequente sensitividade e quantidade de espécies eletroativas
Fonte: autoria própria

Portanto, devido ao desempenho superior e as evidências apresentadas, a plataforma
GCE/CSS400, foi selecionada como o eletrodo proposto pelo presente trabalho, sendo sobre o
qual os demais estudos foram realizados.
Para investigar se o efeito de matriz afetava significativamente a resposta do sensor
proposto, foram realizados estudos em três diferentes amostras baseadas em fluídos corpóreos
artificiais (suor, saliva e urina), as quais foram utilizadas tanto como eletrólito suporte na cela
eletroquímica, quanto para solubilizar o paracetamol que seria adicionado na cela.
A Figura 10 A, B e C apresenta as curvas analíticas e os respectivos gráficos de
distribuição de resíduos (inset) obtidos nas análises das amostras de suor, de saliva e de urina,
respectivamente.
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Figura 10 - (A) Resultado obtido para a análise de paracetamol em amostras de suor artificial, no intervalo de
concentração 0,6 a 7,5 μmol L-1, inset gráfico de dispersão; (B) Resultado obtido para a análise de paracetamol
em amostras de saliva artificial, no intervalo de concentração de 0,60 a 6,0 μmol L-1, inset gráfico de dispersão;
(C) Resultado obtido para a análise de paracetamol em amostras de urina sintética, no intervalo de concentração
de 0,60 a 6,0 μmol L-1, inset gráfico de dispersão
Fonte: autoria própria

É possível observar que a análise do paracetamol nas matrizes selecionadas sucedeu-se
de maneira análoga à realizada em tampão fosfato, indicando que o efeito de matriz pode ser
ignorado. A distribuição dos resíduos viabiliza afirmar que os pontos estão distribuídos de
maneira aleatória ao redor do valor 0, sem a formação de tendências, o que indica que a curva
de regressão ajusta-se de maneira adequada aos dados experimentais.49 O sensor apresentou
também baixos valores de limites de detecção, quando comparado a outras plataformas
previamente desenvolvidas65,66,67,68,69,70,71 (listadas na tabela 8), e quantificação para a análise
de paracetamol nas amostras de suor, saliva e urina artificiais, listados na Tabela 6.

47

Tabela 6 - Limites de detecção e de quantificação obtidos para as amostras de suor, saliva e urina

Amostra

LD / nmol L–1

LQ / nmol L–1

Suor

120

480

Saliva

286

470

Urina

384

530

Fonte: autoria própria

Um estudo comparativo estatístico foi realizado entre a metodologia de análise
desenvolvida e a padrão para a análise de paracetamol baseada em HPLC52, a fim de
averiguar se há equivalência entre a técnica eletroquímica e cromatográfica62. Amostras de
suor contendo paracetamol foram analisadas por DPV e HPLC.
A comparação estatística foi realizada pela regressão linear da equação da reta
composta pelos resultados obtidos com cada uma das duas técnicas. Neste caso, foram
atribuídos ao eixo das ordenadas os resultados da detecção eletroanalítica e ao eixo das
abscissas os resultados da metodologia padrão de detecção, HPLC, apresentados na Figura 11.
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Figura 11 - Resultado da correlação entre as técnicas de voltametria de pulso diferencial e a cromatografia
líquida de alta eficiência.
Fonte: autoria própria

É possível observar que o valor do intercepto é próximo de zero, ambos o coeficiente
angular e o de correlação produto-momento apresentam valores próximos de 1, caracterizando
a situação na qual os dois métodos apresentam equivalência para a detecção de paracetamol.
A fim de sustentar o resultado apresentado, foram realizados dois testes estatísticos do
tipo t de Student, o teste t de Student de correlação e o teste t pareado. Estes analizam de
maneira independente se existe relação entre as duas técnicas.
No teste t de correlação, verifica se há correlação linear entre as duas técnicas, sendo
que a hipótese nula (H0), alega que a correlação não existe, ou seja, caso o valor de t calculado
seja inferior a um valor de t crítico, as duas técnicas não apresentam correlação49. Para
realizar este teste, utilizou-se a Equação 7:

49

(7)

na qual r é o coeficiente de correlação produto-momento;

o número total de medidas

realizadas para cada técnica62. O coeficiente r é calculado pela Equação 8:

(8)

em que

representa o valor médio dos valores de x e

representa os valores médios de y.

No teste t pareado, avalia-se se existem diferenças significativas entre as duas
técnicas, sendo que a hipótese nula (H0) afirma que as duas técnicas são equivalentes, ou seja,
de maneira contrária a do teste t de correlação, caso o t calculado apresente valor inferior a
um t crítico, as duas técnicas são equivalentes49. Para realizar este teste, utilizou-se a
Equação 9:

(9)

na qual

representa o valor médio das diferenças entre os valores pareados (valores de

concentração obtidos para cada uma das técnicas ao analisar a mesma amostra);

o número

total de medidas realizadas (o mesmo número para as duas técnicas) e Sd o desvio padrão das
diferenças62. O valor do Sd é calculado pela Equação 10:

(10)
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em que d representa o valor das diferenças para cada ponto e

o valor médio das diferenças.

Os resultados obtidos pelos dois testes t e as características de cada um dos testes estão
listados no Tabela 7.

Tabela 7 - Resultados obtidos nos testes estatísticos t de Student

Teste t de correlação

Teste t pareado

G.L = n-2

G.L = n-1

Não há correlação entre as

Não há diferença entre as

técnicas

técnicas

tcrítico = 2,26

tcrítico = 2,26

tcalculado = 63,4

tcalculado = 1,88

tcalc > tcrítico

tcalc < tcrítico

H0 rejeitada

H0 mantida

H0

95%; n=11; α=0,05

Resultado

As duas técnicas são equivalentes
Fonte: autoria própria

Baseado nos resultados apresentados é possível afirmar que a técnica eletroquímica
proposta aqui é exata 62, podendo ser utilizada para quantificação de paracetamol em amostras
biológicas de suor, de maneira alternativa ao método cromatográfico.
A seletividade do sensor proposto foi avaliada monitorando-se o pico de oxidação do
paracetamol, em valor de concentração de 2,4 µmol L-1 na amostra de suor, antes e após a
adição dos possíveis interferentes na matriz, como glicose72, colesterol73, ácido ascórbico,
dopamina e ácido úrico73 em concentrações de 4,8 µmol L-1, como indicado na Figura 12. Não
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foram adicionadas outras substâncias como ácido lático e uréia, pois as mesmas já estavam na
composição do suor53.
No intervalo de potenciais estudado não foram observados picos adicionais, sugerindo
que estas substâncias não interferem com a detecção de paracetamol. O sinal obtido para a
concentração de paracetamol apresentou pequena variação com as adições dos interferentes,
cerca de 3,6% para a glicose, 1,4% para o colesterol, 3,1% para o ácido ascórbico, 13% para a
dopamina e 4,5% para o ácido úrico, o que sugere que o sensor apresentado apresenta
seletividade suficiente para ser utilizado na quantificação de paracetamol, em amostras reais.
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Figura 12 - Estudo de interferentes para a análise de paracetamol em amostras de suor. (A) DPV do estudo de
interferentes; (B) Gráfico de barras com os percentuais relativos de corrente para o estudo de interferentes.
Fonte: autoria própria

Os estudos de reprodutibilidade e repetibilidade foram realizados monitorando-se a
variação da intensidade do pico de oxidação de paracetamol na concentração de
2,40 µmol L - 1, em dez medidas (medida intradias, retirando o eletrodo da solução entre cada
medida) e em dez medidas realizadas em no decorrer de dez dias (medida interdias, sem
renovação da superfície), respectivamente. Os resultados estão indicados na Figura 13, sendo
(A) interdias e (B) intradias. Pode-se observar que as medidas interdias apresentam uma
dispersão de cerca 13,0% e as intradias uma dispersão de 2,70%, o que pode estar associado
às alterações que ocorrem na superfície do GCE/CSS, provavelmente em relação à adsorção
de paracetamol e à sua oxidação não controlada74.

53

Figura 13 - Teste te reprodutibilidade e repetibilidade do eletrodo proposto. (A) as medidas interdias e (B) as
medidas intradias.
Fonte: autoria própria
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Na Tabela 8 estão listados outros sensores eletroquímicos propostos para a detecção de
paracetamol, juntamente com os resultados obtidos neste presente trabalho, para comparação.
É possível verificar que a plataforma sensorial obtida neste trabalho, GCE/CSS400, possui
desempenho equivalente às demais plataformas sensorias propostas em outros artigos
presentas na literatura. Apesar de apresentar o menor valor de sensibilidade dentre os
trabalhos listados, obteve-se o segundo menor valor de LD, apresentando faixa linear de
concentração estreita, porém com intervalo superior a uma década de concentração, o que
demonstra ser suficiente para realizar medidas de paracetamol nestas concentrações.
Portanto, ao aplicar a estratégia simples de separação por diâmetro baseado em
centrifugação foi possível obter um sensor equiparável aos demais sensores, os quais
requerem estratégias mais complexas de fabricação.
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Tabela 8 - Revisão de literatura de sensores eletroquímicos propostos para sensoriamento de paracetamol
Plataforma utilizada

ERG1/GCE

Técnica

Sensibilidade

LD

Faixa linear

eletroquímica

(μA/μmol L−1)

(μmolL−1)

(μmolL−1)

DPV

-----

1,2

5,00–800

Ref.

Adhikari, B. R. et
al, 201565

DLC2:VACNT3

CV

0,28

2,30

10,0–100

Silva, T. A., et al,
201475

SWCNT4/CCE5

DPV

0,47

0,12

0,20–150

Habibi, B. et al,
201167

MWCNTs6:

SWV

0,11

0,20

0,47–13,2

Moghaddam,
A.B. et al., 201068

graphite/GCE
PEDOT7/GO8/GCE

CV

0,08

0,57

10,0–60,0

Si, W. M. et al.,
201469

f-MWCNTs9/GCE

DPV

0,06

0,52

1,00–90,0

Baghayeri, M. et
al., 201371

CSS/GCE

1

DPV

grafeno reduzido eletroquimicamente;

verticalmente;

4

0,02

2

carbono similar a um diamante;

nanotubos de carbono de parede simples;

carbono de paredes múltiplas;

7

0,18

5

0,3–7,2

3

este trabalho

nanotubos de carbono alinhados

eletrodo de carbono cerâmico;

poli(3,4-etilenodioxitiofeno);

8

óxido de grafeno;

9

6

nanotubos de

nanotubos de carbono

funcionalizados.
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4 CONCLUSÕES

O modo hidrotermal foi eficiente em preparar CSS de diversos diâmetros, as quais
foram efetivamente separadas pelo seu diâmetro após sua síntese, através do processo de
centrifugação diferencial. As CSS de diferentes diâmetros (400, 450 e 500 nm) foram
empregadas na construção de diferentes plataformas sensorias para detecção do paracetamol.
Selecionada a melhor plataforma (GCE/CSS400nm), foram realizadas detecção e quantificação
do fármaco em amostras de suor, saliva e urina, compondo um método não-invasivo de
análise. O sensor exibiu excelente desempenho em relação aos valores de sensibilidade, limite
de detecção e de quantificação para as três amostras. Baseado em parâmetros estatísticos,
como o resultado gráfico de comparação entre as duas técnicas, sendo adicionalmente
suportados pelos testes t de Student (de correlação e o pareado), o sensor se demonstrou
equivalente à metodologia padrão de análise de paracetamol, baseada em HPLC, além de
apresentar uma dispersão de 13% no decorrer de 10 dias, o que é bastante satisfatório.
As CSS são mais simples de serem sintetizadas quando comparadas aos outros
materiais de carbono, como grafeno e nanotubos, seu uso é mais vantajoso, visto o custo
relacionado à sua produção e desempenho apresentado, baixo custo de análise e baixa
produção de resíduos.
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