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RESUMO 

Neste trabalho, utilizou-se um eletrodo de diamante dopado com boro (DDB) para 

determinação eletroquímica de efedrina em amostras de medicamento, urina e 

sangue. Os voltamogramas cíclicos obtidos mostraram que a efedrina apresentou um 

perfil voltamétrico do tipo irreversível e a avaliação do comportamento da corrente de 

pico em função do pH resultou na escolha do pH 11 (Tampão Britton-Robinson 1,2 

mol L-1) como a melhor condição. A partir das melhores condições obtidas por 

voltametria de pulso diferencial (VPD) uma curva analítica (LD de 0,63 µg mL-1 e LQ 

de 1,8 µg mL-1) foi obtida e a repetitividade do método (desvio padrão relativo de 

3,22%) foi avaliada. Após a determinação das melhores condições de trabalho para o 

método Batch Injection Analysis (BIA), medidas de repetitividade (desvio padrão 

relativo de 3,69%) e curva analítica (LD de 0,2 µg mL-1 e LQ de 0,63 µg mL-1) foram 

obtidas. Para o método CLAE-EC, um potencial de 2,00 V × Ag/AgCl (3 mol L-1) foi 

selecionado a partir do voltamograma hidrodinâmico obtido. A eficiência do processo 

de extração por ponto nuvem (EPN) de efedrina em urina foi feita variando-se o pH 

das amostras de urina (intervalo de 2 a 12), sendo o melhor resultado referente ao 

maior sinal de corrente da efedrina obtido em pH 12. A melhor condição da EPN foi 

atingida pelo uso do surfactante Tergitol TM6 (10% m/m), NaCl (0,4 g), tempo de 

agitação ultrassônica de 35 min e temperatura de 36 ºC. Após determinação das 

melhores condições do processo de EPN, a curva analítica foi obtida (LD de 0,9 µg 

mL-1 e LQ de 2,2 µg mL-1). A validação dos métodos (VPD, BIA/AMP e CLAE-EC) foi 

feita a partir de ensaios de recuperação intra-dia e inter-dia, sendo avaliadas a 

exatidão, precisão e repetitividade. Os valores dos coeficientes de variação das 

porcentagens de recuperação foram menores que 15%. Como parte da proposta do 

trabalho, o sistema foi utilizado em aulas de Química do Ensino Médio para divulgação 

científica de acordo com a proposta da nova BNCC, estreitando as relações entre 

Universidade e Escola. 

 

Palavras Chave: extração por ponto nuvem, detecção eletroquímica, efedrina, 

eletrodo de diamante, divulgação científica. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this work, a boron-doped diamond electrode (BDD) was used for electrochemical 

determination of ephedrine in drug, urine and blood samples. Cyclic voltammograms 

showed that ephedrine presented an irreversible voltammetric profile and the 

evaluation of the behavior of the peak current as a function of pH resulted in the choice 

of pH 11 (Briton-Robinson Buffer 1.2 mol L-1) as the best condition. From the best 

conditions obtained by differential pulse voltammetry (DPV) an analytical curve (LD of 

0.63 µg mL-1 and LQ of 1.8 µg mL-1) was obtained and the repeatability of the method 

(relative standard deviation of 3.22%) was evaluated. After determining the best 

working conditions for the Batch Injection Analysis method (BIA), repeatability 

measurements of the method (relative standard deviation of 3.69%) and calibration 

curve (LD of 0.2 µg mL-1 and LQ of 0.63 µg mL-1) were obtained. HPLC-EC method, a 

potential of 2.00 V × Ag/AgCl (3 mol L-1) was selected from the hydrodynamic 

voltammogram obtained. The efficiency of the cloud point extraction (CPE) process of 

ephedrine in urine was evaluated at different urine samples pH (interval from 2 to 12), 

with the best result (highest ephedrine current signal) obtained at pH 12. The best EPN 

condition was achieved by using the surfactant Tergitol TM6 (10% w/w), NaCl (0.4 g), 

ultrasonic stirring time of 35 min and temperature of 36 ºC. After determining the best 

conditions for the EPN process, the analytical curve was obtained (LOD of 0.9 µg mL-

1 and LOQ of 2.2 µg mL-1). The validation of the methods (DPV, BIA/AMP and BIA) 

was carried out from intra-day and inter-day recovery assays, and the accuracy, 

precision and repeatability were evaluated. The values of the coefficients of variation 

of the recovery percentages were less than 15%. As part of the work proposal, the 

system was used in High School Chemistry classes for scientific dissemination 

according to the proposal of the new BNCC, strengthening the relationship between 

University and School. 

 

Keywords: cloud point extraction, electrochemical detection, ephedrine, diamond 

electrode, scientific dissemination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de fármacos para melhorar o desempenho do corpo humano em 

atividades físicas iniciou-se no Período Clássico, por exemplo, quando os atletas 

gregos ingeriam cogumelos acreditando que estes poderiam melhorar o desempenho 

nas competições. Entretanto, somente em 1967 o Comitê Olímpico Internacional (COI) 

proibiu o uso de substâncias ergogênicas no esporte, e em 1974 os esteroides 

androgênicos anabólicos foram proibidos, sendo monitorados por técnicas analíticas 

capazes de detectar estas substâncias em amostras biológicas. Segundo documento 

da Agência Mundial de Controle Anti-Doping (WADA - da sigla inglesa World Anti-

Doping Agency) além de esteroides, as substâncias estimulantes, narcóticos, 

diuréticos e hormônios peptídicos, glicoprotéicos e análogos também compõem as 

substâncias proibidas no esporte (WADA, 2019).  

Com a intenção de diminuir a prática de uso de substâncias anabolizantes e/ou 

agentes estimulantes no esporte (conhecida popularmente como "doping"), são 

realizadas análises toxicológicas em material biológico fornecido pelo atleta. Por 

exemplo, a efedrina é uma substância que, quando usada como estimulante, causa 

um efeito potencializador (anabolizante) sobre o desempenho físico de atletas que a 

consomem e, por esse motivo, está na lista de substâncias farmacológicas proibidas 

pela WADA (WADA, 2019). Além das questões relacionadas ao doping no esporte 

pelo a efedrina, do ponto de vista medicinal, é considerada um fármaco importante e 

tem sido prescrita para o tratamento da asma brônquica e alergias (PARFTT et al., 

1999).  

 

1.1 EFEDRINA 

 

A efedrina tem efeitos sobre o sistema cardiovascular e o sistema nervoso 

central, pois é uma amina simpaticomimética que atua sobre receptores alfa e beta 

adrenérgicos podendo também levar ao aumento do teor de noradrenalina 

(ROTHMAN et al., 2003). Além disso, ela estimula a liberação de noradrenalina, que 

ativa a enzima adenilato ciclase, aumentando os níveis de 3,5-adenosina-
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monofosfato-cíclico, nucleotídeo sintetizado no interior das células a partir da 

adenosina trifosfato. Sendo assim, há ativação da lipase hormônio-sensível e 

liberação de ácidos graxos a partir do tecido adiposo. (GOODMAN et al., 2001) 

Os fármacos mais importantes na categoria de aminas simpatomiméticas de 

ação indireta são tiramina, anfetamina e efedrina, que são estruturalmente 

relacionadas com a norepinefrina. Esses fármacos têm ações apenas discretas sobre 

os receptores adrenérgicos, mas são suficientemente parecidos com epinefrina para 

serem transportados para o interior das terminações nervosas pelo transportador de 

noradrenalina. (RANG et al., 2016) 

A efedrina está presente em plantas do gênero Ephedra (Ephedraceae), também 

conhecidas por Ma Huang, e compreende ervas que podem derivar de até 66 espécies 

diferentes de Ephedra, subdivididas em subespécies e variedades. As plantas de 

Ephedra se desenvolvem em áreas localizadas em zonas subtropicais da Ásia, 

Europa e Américas (WHO, 1999; SONI et al., 2004) 

Ela é encontrada em diferentes medicamentos utilizados no tratamento de 

doenças respiratórias como asma, resfriado e congestão nasal, devido a sua ação 

descongestionante e broncodilatadora e, também, hipertensora (MARTINDALE, 

2005). 

Altas dosagens de efedrina podem levar a reações adversas, como cefaléia, 

ansiedade, insônia, agitação, tonturas, náuseas, vômitos, sudorese, sede, 

palpitações, fraqueza muscular e tremores, psicose, e crises convulsivas. (PENTEL, 

1984; REYNOLDS, 1993; ZAHN et al., 1999). O uso da efedrina pode levar também a 

hipertensão, uma vez que estimula a frequência e débito cardíaco e aumenta a 

resistência periférica. (GOODMAN & GILMAN, 2007). Além disso, o uso da efedrina 

como suplemento dietético não leva ao aumento de desempenho físico, mas sim, a 

uma melhor demanda nutricional. Dessa forma, o suplemento não faz com que o atleta 

fique mais forte, mas torna-o mais propício a realizar atividades físicas por um maior 

período de tempo, por exemplo. (BURKE & READ, 1993) 

Os suplementos alimentares e compostos emagrecedores contendo efedrina 

foram associados à ocorrência de infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca, 
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hipertensão grave, hepatite, convulsões e acidente vascular cerebral (SAMENUK et 

al., 2002; MORGENSTERN et al., 2003; SONG et al., 2008). 

Os alcalóides da efedrina são listados como estimulantes proibidos, enquanto a 

efedrina e a pseudoefedrina são monitoradas mundialmente por serem precursores 

da síntese química da droga ilícita metanfetamina. (EFSA, 2013) 

Apesar de substâncias como a efedrina estarem sujeitas a um controle especial 

por meio da Lista D1 de substâncias precursoras presente na Portaria 344/1998 

(BRASIL, 1998), de acordo com a legislação brasileira, sua venda não é proibida no 

Brasil. Entretanto, a jornalista Thayna Schuquel publicou no Jornal Metrópoles 

(SCHUQUEL, 2018) que existe um comércio ilícito destes produtos. Segundo sua 

reportagem, os esteroides podem ser encontrados facilmente em sites de internet, e 

o uso ilegal e irresponsável de anabolizantes acarretam inúmeros problemas de 

saúde, podendo levar, inclusive, à morte. 

A efedrina pode ser obtida por meio de reações de biocatálise, como mostrado 

na FIGURA 1, submetendo o fenilacetilcarbinol ((R)-PAC) a uma reação de aminação 

redutiva. O precursor da efedrina, fenilacetilcarbinol, é produzido em escala industrial 

por meio de uma reação de condensação entre duas matérias-primas pró-quirais 

benzaldeído e ácido pirúvico, catalisada pela enzima piruvato descarboxilase, que 

permite à obtenção da forma enantiosseletiva do isômero (R) do fenilacetilcarbinol. 

(DIAS et al., 2012) 

 

FIGURA 1: Reação de síntese da efedrina. 

 

Fonte: DIAS et al., 2012 
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1.2 EXTRAÇÃO POR PONTO NUVEM (EPN) 

 

Os procedimentos para pré-concentração e preparo de amostras são utilizados, 

geralmente, por técnicas tais como microextração em fase sólida, extração em fase 

sólida e extração líquido-líquido (ALMEIDA & NOGUEIRA, 2006). Para uso destas 

técnicas, necessita-se de um grande volume de amostra além de solventes orgânicos 

tóxicos, do ponto de vista ambiental é importante buscar novas técnicas que não 

façam uso de solventes tóxicos. 

Uma técnica alternativa que vem se destacando para pré-concentração e 

extração é o uso de micelas de surfactante, conhecida como extração por ponto 

nuvem (EPN) (PALEOLOGOS, 2017; YANG et al., 2016). Este procedimento tem se 

tornado uma opção muito utilizada, pois apresenta altos valores de pré-concentração 

e o uso de solventes orgânicos é muito pequeno (KENAWY et al., 2016). Sua 

aplicação analítica está condicionada a qualquer componente presente na água que 

seja capaz de se associar às micelas, ou de ser dissolvido em seu interior orgânico 

(que atua como fase pseudo-orgânica). 

Na EPN, a solução aquosa contendo o surfactante turva-se pela adição de uma 

substância apropriada ou por alteração da temperatura, da força iônica do meio ou da 

pressão. Posteriormente, há a formação de duas fases, uma fase rica em surfactante 

e de pequeno volume, chamada de fase rica, e que contém os componentes extraídos 

da solução, e em uma fase de grande volume contendo o surfactante com 

concentração próxima a da Concentração Micelar Crítica (CMC), chamada de fase 

pobre (SAMADDAR & SEN, 2014). 

Quando o surfactante estiver abaixo da CMC estará na forma de monômeros e, 

assim que a CMC é atingida, ocorre a formação das micelas, como pode ser 

observado na FIGURA 2. As micelas estão sempre em movimento e atingem um 

equilíbrio dinâmico entre micelas e monômeros, que mantém a concentração 

praticamente constante após atingido a CMC. (BEZERRA et al., 2005) 
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FIGURA 2: Representação esquemática da formação de um agregado micelar. 

 

Fonte: Adaptado de BEZERRA et al., 2005 

 

Em temperatura apropriada, a solução do surfactante acima da CMC torna-se 

turva, conhecida como “ponto nuvem”. De acordo com Pereira e Arruda (2003), acima 

desta temperatura há a formação de duas fases isotrópicas na solução, a fase rica e 

a fase pobre ou fase aquosa, conforme esquematizado na FIGURA 3. A temperatura 

na qual ocorre a separação de fases varia de acordo com o surfactante utilizado, 

dependendo de sua estrutura e da concentração do surfactante, e pode ser modificada 

por variações de pressão e pela presença de eletrólitos. (COELHO & ARRUDA, 2005) 

A adição de sais, alcoóis, outros surfactantes de caráter iônico bem como de 

algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas leva a alteração da temperatura de 

ponto nuvem de soluções micelares, promovendo o aumento (efeito “salting-in”) ou a 

diminuição (efeito “salting-out”) da solubilidade da fase micelar em água (COSTA, 

2013). 

O uso de sais caotrópicos, como SCN−, I− e Br−, promovem o efeito “salting-in”, 

ou seja, aumentam as temperaturas de ponto nuvem. Já o uso de eletrólitos de caráter 

cosmotrópico, como F−, Cl−, SO4
2- e CO3

2-, levam ao efeito “salting-out”, em que ocorre 

a redução de ligações de hidrogênio as quais envolvem a rede de moléculas da água, 

com consequente hidratação dos grupos oxietileno, reduzindo a solubilidade dos 

monômeros do surfactante, o que diminui a temperatura de ponto nuvem dos 

surfactantes, e a consequente separação de fases, principalmente se tratando dos 

surfactantes não iônicos. (COSTA, 2013; ROCHA, 2013) 
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FIGURA 3: Esquema do processo de formação do ponto nuvem. 

 

Fonte: Adaptado de XIE et al., 2010 

 

De um ponto de vista físico, o aumento da temperatura provoca a desidratação 

do grupo hidrofílico das moléculas de tensoativo, um aumento do número de 

agregação e uma elevação do tamanho das micelas até que o fenômeno de separação 

de fases ocorra (MATERNA et al., 2001). Um terceiro corpo dissolvido em água, tal 

como um composto orgânico simples ou uma macromolécula biológica, pouco solúvel 

em meio aquoso, se dividirá preferencialmente em favor da fase rica, devido a sua 

solubilização nos agregados micelares. Este fenômeno pode ser atribuído ao 

equilíbrio entre as interações hidrofóbicas e eletrostáticas que ocorre entre os analitos 

e o sistema micelar (MANIASSO, 2001). Estabelece-se assim, um equilíbrio cujas 

características dependem da natureza e quantidade de tensoativo, da natureza e 

quantidade de analito e da temperatura. 

 

1.2.1 TIPOS DE SURFACTANTES 

 

A palavra surfactante é uma abreviação da expressão “surface activeagent”, 

essas substâncias apresentam capacidade de alterar as propriedades dos sistemas 

aos quais são adicionadas. Essas alterações levam a formações micelares 

organizadas e trazem benefícios quando comparadas as soluções iniciais, 

melhorando a sensibilidade e a seletividade da análise. (BEZERRA; FEREIRA, 2006) 
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Surfactantes são compostos químicos anfifílicos divididos em duas partes 

conhecidas como cabeça e cauda. A cabeça é a parte polar ou hidrofílica e a cauda é 

apolar ou hidrofóbica. A cauda normalmente é cadeia de hidrocarbonetos com 

diferentes quantidades de átomos de carbono, que pode ser linear ou ramificada (LI 

et al., 2017). Os surfactantes podem ser classificados como iônicos (com cargas 

positivas ou negativas), não iônicos (não possuem cargas) ou anfóteros (possuem 

cargas positiva e negativa). 

Os surfactantes iônicos catiônicos apresentam uma carga positiva no grupo 

hidrofílico enquanto os surfactantes iônicos aniônicos apresentam uma carga 

negativa, em ambos a cauda apresenta baixa polaridade. Os surfactantes anfóteros 

apresentam tanto carga positiva como negativa. Já os surfactantes não iônicos não 

apresentam carga no grupo hidrofílico (cabeça) e não podem ser ionizados em 

solução aquosa, mas a presença de grupos altamente polares, como a hidroxila (OH-

), confere sua solubilidade ao meio. (BECHTOLD, 2005) 

 

1.2.2 FATOR DE PRÉ-CONCENTRAÇÃO 

 

O fator de pré-concentração (FC), também conhecido como fator de 

enriquecimento, é um parâmetro importante de ser analisado a fim de verificar a 

eficiência da extração e da pré-concentração. Quanto maior o FC, melhor a eficiência 

da extração e pré-concentração. O FC é calculado pela razão entre o volume da 

solução usado e o volume da fase rica em surfactante (coacervato). Mas, ao ser 

calculado dessa maneira, acredita-se que todo analito foi transferido para a fase 

micelar, o que geralmente não acontece (ESCALEIRA, 2005). Portanto, a forma mais 

correta de obter o FC é construindo duas curvas analíticas: uma com procedimento de 

extração e a outra sem o procedimento de extração. Assim, o FC será determinado 

pela razão entre os coeficientes angulares das curvas analíticas obtidas com e sem o 

procedimento de extração, de acordo com a Equação 1. (ESCALEIRA, 2005; COSTA, 

2013). 

𝐹𝑐 =
𝑎1

𝑎2
                                                     (Equação 1) 
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Onde, FC é o fator de pré-concentração, a1 é o coeficiente angular da curva analítica 

com EPN e a2 é o coeficiente angular da curva analítica sem EPN. 

 

1.3 ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO 

 

O diamante é uma das formas alotrópicas do carbono e apresenta grande 

densidade atômica, dureza, resistência e alta estabilidade a ataques químicos, as 

quais o caracterizam como um material único e praticamente inerte. Por ser um 

material isolante, o diamante não apresenta os requisitos necessários para ser 

utilizado como um eletrodo. Para que isso seja possível, ele deve ser dopado 

apropriadamente (geralmente com boro) para adquirir uma adequada condutividade, 

como é o caso dos filmes finos de diamante dopado com boro (HUPERT et al., 2003; 

SUFFREDINI et al., 2004; ALFARO et al., 2006). 

Assim, no sentido de obter condutividade elétrica suficiente para medidas 

eletroquímicas, os filmes de diamante devem ser dopados com uma concentração 

mínima de átomos de dopante, na ordem de 1019 cm-3, onde o boro tem sido o dopante 

mais utilizado. A resistividade do filme de diamante dopado depende da concentração 

de boro no filme, sendo que suas propriedades variam sucessivamente à medida que 

essa concentração aumenta, de material dielétrico a semicondutor, a semicondutor 

degenerado e finalmente, a semi-metal (PLESKOV, 2000). 

O diamante dopado com boro (DDB) é um material de eletrodo bastante utilizado 

em métodos eletroquímicos, isso se deve a algumas características desse material. O 

DDB apresenta propriedades eletroquímicas distinguíveis de outros eletrodos a base 

de carbonos ligados por hibridização sp2, dentre das quais destacam-se (ANDRADE 

et al., 2009; PEREIRA, et al., 2012): corrente de fundo baixa e estável, apresenta largo 

intervalo de potencial em meios aquosos e não aquosos, boa resposta a alguns 

analitos aquosos e não-aquosos após pré-tratamento convencional, estabilidade na 

resposta a longo prazo, extraordinária estabilidade morfológica e microestrutural a 

altas densidades de corrente (por exemplo, 0,1-10 A cm-2, em H3PO4 85%). 

Os eletrodos de DDB recém-preparados possuem superfícies hidrofóbicas. 

Portanto, para que a realização das medidas eletroquímicas, muitas vezes, se faz 
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necessário modificar sua superfície, ou seja, torná-la menos hidrofóbica ou, até 

mesmo, hidrofílica. Tais modificações são feitas eletroquimicamente, tanto 

anodicamente, com terminações com oxigênio, como catodicamente, com 

terminações em hidrogênio (PLESKOV, 2000; HUPERT et al., 2003; SALAZAR-

BANDA et al., 2006). 

Um dos fatores que podem influenciar a resposta eletroquímica dos eletrodos de 

diamante dopado com boro é o efeito da terminação de superfície (H, O) devido à sua 

influência nas características físicas, químicas e eletrônicas da superfície DDB. Os 

pré-tratamentos catódicos e anódicos têm sido aplicados para a reativação da 

superfície do eletrodo, levando a um aumento dos sinais voltamétricos e respostas 

repetitivas e reprodutivas dos analitos. Em geral, o pré-tratamento catódico aumenta 

a terminação do hidrogênio; no entanto, não altera as características físicas e 

químicas da superfície DDB original (superfície hidrofóbica), com afinidade eletrônica 

negativa e alta condutividade (MUZYKA et al., 2019). Após o pré-tratamento anódico, 

a superfície DDB torna-se hidrofílica com afinidade eletrônica positiva e baixa 

condutividade e tem carga superficial relativamente negativa. (MUZYKA et al., 2019) 

 

1.4 DETECÇÃO ELETROQUÍMICA DA EFEDRINA 

 

Vários estudos têm sido relatados quanto à determinação de efedrina utilizando 

diferentes técnicas analíticas, tais como Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE), Cromatografia Líquida com detector de Massas, Cromatografia a Gás com 

detector de Massas (CG-MS), eletroforese, Espectrofotometria, Espectrofluorimetria e 

detecção eletroquímica (ABDEL-GHANI et al., 2013; HASSAN et al., 2013; BAGHERI 

et al., 2016). Os métodos eletroquímicos ganham destaque para a determinação de 

uma extensa classe de compostos orgânicos, uma vez que o avanço tecnológico 

contribui para o desenvolvimento de sensores eletroquímicos que permitem a 

determinação de concentrações cada vez menores, além de apresentar menor custo 

e, principalmente permitir rapidez nas medidas (ANDRADE et al., 2009; 

PIWOWARSKA et al., 2010). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914009009187
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Dentre os diferentes métodos analíticos utilizados para a determinação da 

efedrina tem-se a espectroscopia (KHALIL, 1999; ULU, 2006), CLAE (MARCHEI et 

al., 2006; LI et al., 2009; WANG et al., 2006), cromatografia gasosa (MARCHEI et al., 

2006), eletroforese capilar (GOMEZ, 2005; AMIN, 2006, ZHANG et al., 2003) e 

métodos eletroquímicos (CHICHARRO et al., 1993; CHICHARRO et al., 1994; 

HERNANDEZ et al., 1997; COOKEAS e EFSTATHIOU, 2000; NIKOLELIS et al., 2005; 

MAZZOTA et al., 2008; AMARE, LAKEW E ADMASSIE, 2011; AHMAR e FAKHARI, 

2012; MERSAL, 2012; HASSAN, KAMEL E EL-NABY, 2013; BAGHERI et al., 2016; 

FREITAS et al., 2021). Em comparação aos métodos citados, os métodos 

eletroquímicos apresentam entre suas vantagens maior frequência analítica, menor 

custo efetivo além de limites de detecção mais baixos ou equiparáveis. Até onde foi 

possível verificar, somente um trabalho tem relatado a detecção da efedrina utilizando 

o eletrodo de diamante dopado com boro (FREITAS et al., 2021), o que torna a 

proposta deste trabalho muito atrativa em função da grande margem de exploração 

científica que pode ser investigada dentro do tema. A maioria dos trabalhos 

encontrados para determinação eletroquímica de efedrina tem sido relatada ser pelo 

uso de outros materiais de eletrodo, os quais encontram-se descritos a seguir. 

Um método de determinação de efedrina usando eletrodo de carbono vítreo com 

voltametria de pulso diferencial foi descrito por CHICHARRO et al. (1993), no qual se 

obteve uma faixa linear de 7 μg mL-1 a 20 μg mL-1 e limite de detecção de 2 μg mL-1. 

CHICHARRO et al. (1994) desenvolveram um método eletroquímico por 

voltametria adsortiva de redissolução com eletrodo de pasta de carbono para a 

determinação de efedrina em amostras de urina humana com limite de detecção de 

1,2 μg mL-1 e faixa linear de 0,9 mg mL-1 a 4,5 mg mL-1 diretamente em urina e 3,0 μg 

mL-1 a 20 μg mL-1 em urina com processo de extração em cartucho C18. 

A detecção por eletrodo gotejante de mercúrio utilizando a técnica de 

polarografia de pulso diferencial foi descrito por HERNANDEZ et al. (1997) para 

determinação de efedrina em urina. Os autores estimaram um limite de detecção de 

7 μg mL-1 e limite de quantificação de 21 μg mL-1 de efedrina diretamente na urina. 

Após separação com cartucho C18 obteve-se limite de quantificação de 2,5 μg mL-1. 
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A detecção direta de efedrinas e outros compostos de amino não derivatizados 

(aminas, aminas alicíclicas, alcanolaminas eaminoácidos) foi realizada por COOKEAS 

e EFSTATHIOU (2000) por meio da oxidação eletrocatalítica em um eletrodo de pasta 

de carbono modificado com ftalocianina de cobalto em solução alcalina (0,10 mol L-1 

de NaOH) utilizando a técnica de amperometria. Um intervalo de resposta linear para 

a efedrina de 1 μmol L-1 a 100 μmol L-1 e limite de detecção de 0,8 μmol L-1 foram 

obtidos pelos autores. 

NIKOLELIS, RAFTOPOULOU E SIONTOROU (2005) descreveram a 

preparação de um receptor seletivo e detecção eletroquímica de efedrina em urina 

humana usando filmes lipídicos com receptor incorporado. Limites de detecção e 

quantificação de efedrina de 0,1 μmol L-1 e 0,8 μmol L-1 foram obtidos pelos autores, 

respectivamente. 

Um sensor voltamétrico para determinação de efedrina foi preparado por 

MAZZOTTA et al. (2008) por imobilização de um polímero impresso em um filme de 

polipirrol eletrossintetizado (PPY), obtendo-se limite de detecção de 0,5 mmol L-1. 

AMARE, LAKEW E ADMASSIE (2011) modificaram o eletrodo de carbono vítreo 

com eletropolimerização de ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno sulfônico e utilizando 

voltametria cíclica observaram uma dependência linear da concentração de efedrina 

na faixa de 8,0 a 1,0 mmol L-1 com limite de detecção de 7,9 × 10-7 mol L-1. O método 

proposto foi testado para a determinação de efedrina em urina humana, com boa 

recuperação. 

AHMAR e FAKHARI (2012) utilizaram eletrodo de carbono vítreo modificado por 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas carboxilados para a determinação 

eletroquímica de efedrina e pseudoefedrina utilizando voltametria adsortiva de 

redissolução com acúmulo de potencial de circuito aberto. Os autores obtiveram 

limites de detecção e quantificação para efedrina de 0,75 μmol L-1 e 1μmol L-1, 

respectivamente, com boa linearidade no intervalo de concentração investigado (1 

μmol L-1 a 100 μmol L-1). 

Um eletrodo de pasta de carbono modificado com ácido poli (acrílico) foi descrito 

por MERSAL (2012) para a determinação eletroquímica da efedrina. A técnica de 

voltametria de onda quadrada foi usada para a determinação eletroquímica direta de 
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efedrina em um intervalo linear de 6 × 10-5  μmol L-1 a 1×10-3 μmol L-1 com um limite de 

detecção inferior de 3,5 × 10-7 mol L-1. 

A detecção amperométrica pulsada foi utilizada por HASSAN, KAMEL E EL-

NABY (2013) em sensores de membrana seletiva para efedrina, com faixa linear de 

3,1 × 10-5 mol L-1 a 7,9 × 10-3 mol L-1) e limite de detecção 5,7 × 10-6 mol L-1. 

BAGHERI et al. (2016) desenvolveram um sensor eletroquímico de um polímero 

de impressão molecular (MIP) e a técnica da VC para a determinação de efedrina. Os 

autores obtiveram faixa linear de 0,0090 μmol L-1 a 2,8 μmol L-1 e limite de detecção 

de 0,0036 μmol L-1. O método foi aplicado a amostras de urina apresentando 

recuperação aceitável. 

A detecção de efedrina em suplementos alimentares, medicamentos 

fitoterápicos e urina sintética foi realizada por FREITAS et al. (2021) usando um 

sistema de análise com injeção em batelada com detecção voltamétrica (BIA-SWV) e 

determinação eletroquímica utilizando um eletrodo de DDB. Uma faixa linear de 5,0 

mg L-1 a 40 mg L-1 e limite de detecção de 0,13 mg L-1 foram obtidos neste trabalho. 

 

1.5 ANÁLISE POR INJEÇÃO EM BATELADA (BIA) 

 

A análise por injeção em batelada (BIA) é uma técnica analítica utilizada 

inicialmente em 1991 por Wang e Taha. Nesta análise, a solução contendo o analito 

é injetada diretamente na superfície do eletrodo de trabalho, posicionado numa célula 

BIA contendo um volume de eletrólito suporte inerte. 

Alguns estudos têm mostrado que o uso de diferentes técnicas voltamétricas 

combinadas com BIA pode fornecer informações sobre os parâmetros cinéticos e 

termodinâmicos das reações com o eletrodo e, também, determinar concentrações 

das espécies de interesse (SILVA, 2011; TORMIN; 2014; FREITAS et al., 2021). 

No método BIA, o eletrodo fica na posição oposta à da injeção (FIGURA 4), 

conhecida como configuração “Wall Jet”. A reprodutibilidade se deve ao uso de uma 

pipeta eletrônica, uma vez que esta permite o controle de volume e velocidade de 

injeção. A distância entre a ponta da ponteira e o eletrodo de trabalho é fixa, sendo a 

pipeta fixada em um orifício na tampa da célula. O eletrodo de trabalho é posicionado 
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pressionando-o entre o suporte, uma placa condutora de eletricidade, contra um anel 

de borracha “o-ring” localizado na parte inferior da célula, o que minimiza a tensão 

aplicada no eletrodo e, também, delimita a área exposta à solução e evita vazamentos. 

A tampa possui mais três orifícios onde são colocados o eletrodo de trabalho, o contra-

eletrodo e o agitador. O eletrólito suporte deve ser inserido em volume tal para permitir 

o contato elétrico entre os três eletrodos.  

 

FIGURA 4: Esquema de uma célula de BIA. (A) eletrodo de trabalho; (B) contra-

eletrodo; (C) eletrodo de referência; (D) ponteira da micropipeta; (E) orifício para 

preenchimento da célula; (F) barra de agitação. 

 

Fonte: Adaptado de QUINTINO & ANGNES, 2004. 
 

 

Muitos pesquisadores associam o sistema BIA com detecção amperométrica à 

potencial constante, obtendo-se um pico transiente, onde a altura ou área da corrente 

de pico é proporcional à concentração do analito. Este comportamento é representado 

na FIGURA 5. 
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FIGURA 5: Etapas operacionais de um sistema BIA com detecção amperométrica. 

 

Fonte: Adaptado de QUINTINO & ANGNES, 2004. 

 

1.6 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA COM DETECÇÃO 

ELETROQUÍMICA (CLAE-EC) 

 

Os primeiros trabalhos sobre a associação da detecção eletroquímica a 

cromatografia líquida foram publicados por Adams e seu grupo de pesquisa 

(KISSINGER et al., 1973). Desde então, o acoplamento das duas técnicas tornou-se 

uma ferramenta poderosa para a química analítica (MAHÉ et al., 2015). 

A CLAE é uma técnica de separação onde os componentes de uma mistura são 

distribuídos entre duas fases imiscíveis, a fase móvel, líquida, e a estacionária, contida 

em uma coluna por afinidade química, o que lhe confere alta seletividade (ANDRADE 

et al., 2009; YAMADA et al., 2002; PIWOWARSKA et al., 2010). 

Nessa técnica a separação do analito de interesse ocorre com a passagem da 

amostra pela coluna cromatográfica e é detectada por um sensor eletroquímico, o qual 

irá gerar o sinal de corrente registrado em um cronoamperograma. 

A CLAE-EC é muito eficaz e seletiva, permitindo assim a análise simultânea de 

vários compostos (ANDRADE et al., 2009; PIWOWARSKA et al., 2010; SANTOS et 

al., 2010; BROCENSCHIet al., 2014). Até onde foi possível verificar, não foram 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914009009187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914014001453


36 

 

 

 

 

encontrados trabalhos que utilizaram a técnica de CLAE-EC para detecção de 

efedrina. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando-se que a efedrina está presente em diversos suplementos 

alimentares (FORTE et al., 2006), a avaliação desta substância em fluidos biológicos 

de atletas torna-se cada vez mais uma rotina importante dentro de eventos esportivos 

no sentido de garantir a lisura das competições. Nesse sentido, um atleta pode ser 

avaliado como "positivo" caso a concentração desta substância esteja acima dos 

valores permitidos em seu fluido biológico e, portanto, desclassificado da competição 

(ou até mesmo suspenso de competições). A WADA estipula que a concentração em 

fluidos biológicos de agentes estimulantes anabólicos tal como, por exemplo, a 

efedrina, não deve ultrapassar valores 10 g mL-1 (um valor extremamente pequeno). 

Portanto, o desenvolvimento de novas técnicas bem como de novos materiais torna-

se essencial para que as concentrações destas substâncias em fluidos biológicos 

sejam possíveis de serem determinadas em concentrações cada vez menores, de 

forma rápida, reprodutiva e com o menor custo possível.  

Para baixar limites de detecção e quantificação é fundamental a utilização de 

técnicas de pré-concentração da amostra. Existem diferentes técnicas de preparo de 

amostras para extrair, pré-concentrar e remover impurezas, as quais são 

fundamentais para análises de separação convencionais por cromatografia líquida. 

Para solucionar o problema do uso de grande volume de amostra, além de solventes 

orgânicos tóxicos, novas técnicas de pré-concentração e detecção de agentes 

anabolizantes em matrizes biológicas, como urina e plasma, têm sido propostas. 

Dentre as várias técnicas existentes, destaca-se a pré-concentração ou extração por 

ponto nuvem (EPN), tal como descrito anteriormente (Seção 1.2). Além disso, a EPN 

é uma técnica que pode ser considerada ambientalmente correta, pois está de acordo 

com os princípios da "Química Verde", pois utiliza soluções diluídas de surfactantes 

biodegradáveis como meio extrator, contribuindo para uma pequena geração de 
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resíduos de laboratório, de baixa toxicidade, são não-voláteis, e muito pouco 

inflamáveis.  

 Nesse sentido, a associação entre técnicas eficientes de extração de compostos 

em fluidos biológicos e o desenvolvimento de sensores eletroquímicos, principalmente 

aqueles a base de carbono, tais como grafite e diamante dopado com boro (DDB), 

permitem a determinação de substâncias em baixas concentrações além de rapidez 

de análise, o que confere ao método uma frequência analítica significativamente maior 

frente à maioria dos métodos. Além disso, as técnicas eletroquímicas têm sido 

consideradas eficazes para a determinação de uma extensa classe de compostos 

orgânicos (ANDRADE et al., 2009; PIWOWARSKA et al., 2010). 

A literatura consultada tem relatado poucos estudos em relação à determinação 

de agentes anabolizantes com extração por ponto nuvem. Até onde foi possível 

verificar, somente um trabalho sobre a determinação de estrogênios em urina humana 

com EPN utilizando CLAE (Zouet al., 2012) foi encontrado e nenhum relativo à 

detecção eletroquímica de efedrina utilizando a técnica de EPN em matrizes de urina 

e/ou plasma tem sido encontrado. Além disso, somente doze trabalhos sobre a 

detecção eletroquímica de efedrina foram encontrados na literatura (CHICHARRO et 

al., 1993; CHICHARRO et al., 1994; HERNANDEZ et al., 1997; COOKEAS e 

EFSTATHIOU, 2000; NIKOLELIS et al., 2005; MAZZOTA et al., 2008; AMARE, 

LAKEW E ADMASSIE, 2011; AHMAR e FAKHARI, 2012; MERSAL, 2012; HASSAN, 

KAMEL E EL-NABY, 2013; BAGHERI et al., 2016; FREITAS et al., 2021) e são 

inexistentes estudos sobre a otimização ou uso da técnica de EPN em associação 

com determinações eletroanalíticas. 

Portanto, o desenvolvimento de métodos de determinação de agentes 

anabolizantes estimulantes com EPN com detecção eletroquímica torna-se muito 

interessante tanto do ponto de vista científico (tal como justificado) como pedagógico 

uma vez que pode ser aplicado como conteúdo contextualizado para o Ensino de 

Química no Ensino Médio (reações de oxi-redução, química analítica e eletroquímica 

geral) bem como para o conteúdo social voltado para conscientização dos jovens 

quanto aos malefícios no uso de agentes anabolizantes para quaisquer finalidades. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de métodos 

eletroanalítios para a determinação da efedrina em matrizes biológicas de urina e 

sangue com detecção eletroquímica utilizando o eletrodo de DDB e técnicas de 

extração e pré-concemtração por ponto nuvem. Os conhecimentos extraídos desta 

pesquisa serviram como subsídio de abordagem pedagógica sustentada pela nova 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com aplicação no Ensino de Química no 

Ensino Médio, a qual também fez parte dos objetivos deste trabalho. 

Os objetivos específicos compreendem: 

(a) validação dos métodos analíticos dentro dos critérios de aceitação em fluidos 

biológicos; 

(b) obtenção de valores detectáveis e determináveis abaixo dos permitidos pela 

Agência Mundial de Controle Anti-Doping; 

(c) obtenção de um sistema totalmente portátil para determinação in loco deste 

agente estimulante anabólico em matrizes biológicas de urina e plasma (sangue); 

(d) utilização do sistema in loco nas aulas das Unidades Curriculares 1, 2, 4 e 6 

da Química do Ensino Médio de acordo com a BNCC (Ministério da Educação, 2016) 

(e) estreitamento nas relações entre Universidade e Escola a partir do 

acompanhamento de todo o processo que envolve o desenvolvimento e construção 

de conhecimentos aplicados à resolução de problemas reais encontrados no esporte. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 EFEDRINA E MATRIZES 

 

Em função do elevado custo, a quantidade do padrão de efedrina disponível não 

era suficiente para o desenvolvimento de todas as etapas propostas no trabalho. 

Nesse sentido, as soluções de efedrina utilizadas nos processos de obtenção das 

melhores condições dos parâmetros envolvidos nos sistemas investigados (BIA, EPN 

e CLAE-EC) foram preparadas utilizando o medicamento EFEDRIN® (Sulfato de 

Efedrina 50 mg mL-1, Solução Injetável, veículo de água, Cristália®) como padrão 

secundário, o qual foi devidamente padronizado (FIGURA A1 – ANEXO) utilizando o 

padrão primário certificado cloreto de efedrina (ampola com 1,0 mg mL-1, Cerilliant®) 

e água deionizada (Milli-Q). O medicamento apresentava-se como uma solução 

límpida, incolor e livre de partículas visíveis.  

As amostras de urina utilizadas para o desenvovimento do trabalho foram 

coletadas de diferentes doadores e armazenadas em recipientes específicos para 

coleta de urina e congeladas para posterior análise. 

As amostras de sangue foram coletadas de um único doador, imediatamente 

após a coleta, foram centrifugadas a 4000 rpm por 10 min para obtenção do soro 

sanguíneo que foi utilizado em todas as análises. 

Vale ressaltar que o presente estudo tem aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa para trabalhar com amostras de urina (CAAE: 44672615.5.0000.5083 – 

FIGURA A2 – ANEXO) e de sangue (CAAE: 02889918.5.0000.8409 – FIGURA A3 – 

ANEXO). 

 

3.2  PERFIL VOLTAMÉTRICO DA EFEDRINA 

 

Todos os dias, antes de ser utilizado, o eletrodo de DDB (0,32 cm2) foi submetido 

a um pré-tratamento anódico o qual consistiu na aplicação de uma densidade de 

corrente de 1,0 A cm-2 por 150 s, em solução aquosa de H2SO4 (0,5 mol L-1). Uma 
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placa de Pt foi utilizada como contra-eletrodo e a aplicação da corrente foi realizada 

com auxílio de uma fonte de tensão/corrente (Instrutherm®).  

Após o pré-tratamento do eletrodo de DDB, foram realizadas 60 varreduras 

(voltametria cíclica) em solução contendo somente eletrólito suporte escolhido para 

as medições eletroquímicas do analito (Tampão Britton-Robinson 0,12 mol L-1 em pH 

11) para a estabilização dos sinais de corrente do eletrodo. Essas medidas foram 

realizadas no intervalo de potencial de 0 a 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1) com 

velocidade de varredura de potencial de 250 mV s-1. Todas as medidas eletroquímicas 

realizadas neste trabalho (exceto as de pré-tratamento do eletrodo de DDB) foram 

feitas utilizando um Potenciostato/Galvanostato modelo PGSTAT 128N da AUTOLAB, 

sendo as variáveis eletroquímicas controladas por meio do software GPES. As 

soluções aquosas foram todas preparadas usando água desionizada do tipo Milli-Q. 

Os perfis voltamétricos da efedrina, obtidos por voltametria cíclica (VC), foram 

realizados no intervalo de potencial de 0 a 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1), com 

velocidade de varredura de 100 mV s-1. Inicialmente, era realizado uma varredura do 

branco (4 mL do eletrólito suporte Tampão Britton-Robinson 0,12 mol L-1 em pH 

correspondente a medida), e posteriormente com auxílio de uma micropipeta, 170 µL 

da solução padrão estoque de efedrina em água (4880 µg mL-1) eram adicionados ao 

eletrólito de suporte presente na célula eletroquímica, resultando em uma solução com 

concentração analítica de 208 µg mL-1. A solução resultante era mantida sob agitação 

por 1 min para homogeneização. Após este procedimento, as varreduras eram 

efetuadas obtendo-se, assim, os perfis voltamétricos dos analitos na faixa de pH 2 a 

12. 

As medidas de VC foram feitas em modo batelada (e após o procedimento para 

estabilização do eletrodo de DDB já mencionado), utilizando célula eletroquímica do 

tipo convencional (3 eletrodos) e minituriarizada para trabalhar em volumes tão 

pequenos quanto 2,0 mL, tal como mostrado na FIGURA 7. O suporte para o eletrodo 

de trabalho utilizado (FIGURA 6) foi confeccionado em material de Teflon®. Uma placa 

de Pt foi utilizada como contra-eletrodo e um eletrodo de Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1) foi 

utilizado como eletrodo de referência. O eletrodo de referência foi preparado a partir 
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da eletrodeposição de AgCl sobre um fio de Ag utilizando solução saturada de KCl 

(3,0 mol L-1) e aplicando-se uma corrente anódica de 0,11 A por    30 s. 

 

FIGURA 6: Peças em Teflon para fixação do eletrodo de DDB com suporte aberto 

mostrando o compartimento onde o eletrodo de trabalho é fixado. 

 

Fonte: Autora 

 

FIGURA 7: Fotografia da célula eletroquímica convencional de três eletrodos: eletrodo 

de referência (ER), contra-eletrodo (CE) e eletrodo de trabalho (ET). 

 

Fonte: Autora 
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O eletrólito suporte utilizado nas medidas voltamétricas foi uma solução tampão 

Tampão Britton-Robinson na concentração de 0,12 mol L-1. Sempre que necessário, 

o pH do eletrólito suporte era ajustado com soluções de ácido acético ou NaOH com 

auxílio de um pHmetro (GEAKA PG1800). 

 

3.3  VOLTAMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL (VPD) 

 

Após obtenção do perfil voltamétrico e escolha do pH mais adequado para 

determinação eletroquímica de efedrina por VC, a obtenção das melhores condições 

dos parâmetros de VPD foi realizada na mesma célula utilizada na VC (FIGURA 6), e 

o método devidamente validado e aplicado. Para isso, o tempo de intervalo de pulso 

foi fixado em 0,1 s e os parâmetros de amplitude e escada de potencial variados. 

Todas as medidas foram realizadas em solução de efedrina com concentração de 63 

µg mL-1. Inicialmente, a escada de potencial foi fixada em 5 mV, variando-se a 

amplitude de potencial no intervalo de 10 mV a 100 mV, encontrando-se, então, a 

melhor condição de amplitude. Em seguida, fixou-se a amplitude na melhor condição 

encontrada na etapa anteriormente descrita, e a escada de potencial foi variada entre 

1 mV e 10 mV. Essas medidas foram realizadas no intervalo de 0,9 V a 1,8 V × 

Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

A menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não 

necessariamente quantificada sob condições experimentais estabelecidas, constitui o 

limite de detecção (LD). Já o limite de quantificação (LQ) é a menor concentração do 

analito pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis em uma amostra 

(BRASIL, 2017). 

Assim, os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram determinados 

por meio da realização de 10 medidas de VPD (na melhor condição) em solução de 

Tampão Britton-Robinson 0,12 mol L-1 em pH 11 sem o analito (branco) bem como do 

coeficiente da curva analítica obtida para a efedrina. A partir destas medidas, o LD e 

o LQ foram estimados utilizando-se as Equações 2 e 3, respectivamente (Analytical 

Methods Committe, 1987). 
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                           𝐿𝐷 = 3 x 
𝑠

𝑎
                                         (Equação 2) 

                          𝐿𝑄 = 10 x 
𝑠

𝑎
                                        (Equação 3) 

Onde s é desvio-padrão das 10 medidas do branco e a é o coeficiente angular da 

curva analítica. 

Após obtenção das melhores condições por VPD, a repetibilidade do método foi 

investigada a partir de sucessivas medidas realizadas de forma repetitiva para a 

mesma amostra, utilizando o mesmo equipamento, nas mesmas condições (método) 

e pelo mesmo analista (THEODORSSON, 2012). Um total de 20 análises foi realizado 

a fim de verificar a repetibilidade do método. 

Os voltamogramas de VPD para a obtenção da curva analítica foram realizados 

nas melhores condições encontradas dentro dos parâmetros investigados. Para isso, 

foram preparados 5 mL de soluções de efedrina em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) 

em concentrações de 1,8 g mL-1 a 54 g mL-1. 

Para o estudo de recuperação, quatro níveis de concentração de efedrina foram 

analisados (em triplicata): 1,8 µg mL-1; 3,2 µg mL-1; 6,3 µg mL-1 e 12,6 µg mL-1. Os 

estudos de precisão e exatidão foram realizados em três dias consecutivos. A precisão 

do método foi expressa pelo coeficiente de variação percentual (CV%) das triplicatas. 

A exatidão foi calculada por meio da razão da média das concentrações encontradas 

e o valor médio das concentrações nominais, e foi expressa em porcentagem. 

O método por VPD foi aplicado para determinação eletroanalítica de efedrina em 

amostra de fármaco bem como para determinação de efedrina em amostras de urina 

e sangue (soro) de voluntários. A descrição dos detalhes experimentais referentes a 

estas aplicações estão mostrados a seguir. 

 

3.3.1 ANÁLISE DE EFEDRINA EM MEDICAMENTO 

 

Uma vez validado, o método foi aplicado para determinação eletroanalítica de 

efedrina em amostras de fármaco por VPD. As ampolas de efedrina (Unifedrine® 50 

mg mL-1) foram obtidas junto à Secretaria de Saúde de Catalão-GO. Para 
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determinação da efedrina, foram realizadas diluições do conteúdo da ampola no 

eletrólito suporte (Tampão BR em pH 11) de modo a enquadrarem-se dentro da faixa 

de concentração da curva analítica obtida para determinação da recuperação, sendo 

cada análise realizada em triplicata. 

 

3.3.2 ANÁLISE DE EFEDRINA EM MATRIZES DE URINA E SANGUE 

 

A determinação de efedrina em amostras de urina e sangue (soro) foi realizada 

a partir da fortificação das amostras dos voluntários para obtenção de uma 

concentração de 63 µg mL-1 de efedrina e estas foram diluídas na proporção 1:1 e 1:2 

(somente soro) com tampão BR pH 11 e analisados primeiramente por VPD na célula 

eletroquímica convencional (FIGURA 6).  

As amostras de sangue foram coletadas e imediatamente centrifugadas a 4000 

rpm por 10 min para obtenção do soro sanguíneo que foi utilizado em todas as 

análises. 

  

3.4  MÉTODO BIA 

A detecção amperométrica do analito pelo método BIA foi realizada em uma 

célula com capacidade de até 100 mL, especialmente confeccionada para este fim 

(FIGURA 8) (CARDOSO et al., 2018). No sentido de evitar respingos durante a 

agitação e promover a diluição do analito, optou-se por trabalhar com um volume de 

80 mL. Uma micropipeta eletrônica motorizada PIPETMAN® M P300M foi utilizada 

para fazer as injeções. Esta pipeta permite efetuar injeções de volumes que variam 

entre 20 μL e 300 μL e velocidades de injeção que variam de 10 μL s-1 a 210 μL s-1. 

A obtenção das melhores condições dos parâmetros referentes ao método BIA 

foi feita em solução tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) por meio da aplicação de um 

potencial constante em 1,30 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1) e utilizando uma solução de 

efedrina com concentração de 63 µg mL-1. A velocidade de injeção foi avaliada 

variando-se seu valor em 10 μL s-1, 20 μL s-1, 40 μL s-1, 70 μL s-1, 120 μL s-1 e 210 μL 
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s-1. Após determinada a melhor condição de velocidade de injeção, fixou-se seu valor 

e variou-se o volume de injeção entre 20 μL e 100 μL. 

FIGURA 8: Fotografias da célula BIA utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora  

Depois de avaliada as melhores condições para o método BIA, foi obtido um 

voltamograma hidrodinâmico por amperometria de múltiplos pulsos utilizando o 

sistema BIA (nas melhores condições pré-determinadas), para identificação do 

potencial no qual a efedrina apresenta maior intensidade de sinal analítico. Uma 

sequência de pulsos de potenciais de 1,20 V, 1,30 V, 1,35 V, 1,40 V, 1,45 V, 1,50 V, 

1,55 V, 1,60 V, 1,65 V e 1,70 V, todos × Ag/AgCl (3,0 mol L-1), foi aplicada 

continuamente durante três injeções de solução de efedrina na concentração de 63 

µg mL-1. A resposta em intensidade de corrente anódica obtida (pico) para cada pulso 
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de potencial foi avaliada e utilizada para construção de um voltamograma 

hidrodinâmico relativo à oxidação eletroquímica da efedrina. 

Os LD e LQ da efedrina obtidos pelo método BIA foram determinados por meio 

da realização de 10 medidas do branco (Tampão Britton-Robinson 0,12 mol L-1 em pH 

11) e calculados de acordo com as Equações 2 e 3, respectivamente. 

A repetibilidade do método BIA com detecção amperométrica para determinação 

de efedrina foi feita a partir da realização de 20 análises utilizando as melhores 

condições pré-determinadas no método BIA com detecção eletroquímica. 

A curva analítica para determinação amperométrica de efedrina associada ao 

método BIA foi realizada nas melhores condições pré-determinadas. Para isso, foram 

preparados 5 mL de soluções de efedrina em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) em 

concentrações de 0,63 g mL-1 a 63 g mL-1. Todas as medidas foram realizadas em 

triplicada, e cada ponto da curva foi obtido pela média aritmética do sinal de corrente 

registrado de cada injeção. 

Para o estudo de recuperação, soluções de efedrina foram injetadas no sistema 

BIA nas melhores condições obtidas pelo método, analisadas em triplicata e em quatro 

níveis de concentrações: 0,63 µg mL-1; 3,2 µg mL-1; 6,3 µg mL-1 e 12,6 µg mL-1. Os 

estudos de precisão e exatidão foram realizados em três dias consecutivos. A precisão 

do método foi expressa pelo coeficiente de variação percentual (CV%) das triplicatas. 

A exatidão foi calculada por meio da razão da média das concentrações encontradas 

e o valor médio das concentrações nominais, e foi expressa em porcentagem. 

Diferentemente do método por VPD, o método BIA foi aplicado para 

determinação eletroanalítica de efedrina somente em amostra de fármaco. Isso 

porque, conforme será verificado na seção de resultados, os interferentes das 

matrizes urina e sangue (soro) encontrados na aplicação pelo método VPD 

impossibilitaram a determinação eletroanalítica de efedrina em urina e sangue (soro) 

pelo método BIA. A descrição dos detalhes experimentais referentes a esta aplicação 

está mostrado a seguir. 
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3.4.1 ANÁLISE DE EFEDRINA EM MEDICAMENTO 

 

Uma vez validado, o método foi aplicado para determinação eletroanalítica de 

efedrina em amostra de fármaco no sistema BIA com detecção amperométrica. As 

ampolas de efedrina (Unifedrine® 50 mg mL-1) foram obtidas junto à Secretaria de 

Saúde de Catalão-GO. Para determinação da efedrina, foram realizadas diluições do 

conteúdo da ampola no eletrólito suporte (Tampão BR em pH 11) de modo a 

enquadrarem-se dentro da faixa de concentração da curva analítica obtida para 

determinação da recuperação, sendo cada análise realizada em triplicata. 

 

3.5  CLAE-EC 

 

Um aparelho Agilent Technologies 12200 Infinity LC (modelo G4288B) foi 

utilizado para as análises cromatográficas. A coluna cromatográfica utilizada foi uma 

coluna C8 (Luna®, 10 μm, 120 Å), com faixa de pH de 2-8. Volumes de 20 μL de 

solução/amostras contendo efedrina foram injetados com o objetivo de obter sinais de 

corrente de detecção do analito (cronoamperogramas) com picos bem definidos e 

separados. As amostras com efedrina injetadas foram obtidas da extração por EPN 

(em uma condição pré-definida antes da obtenção da melhor condição) em urina (pH 

11) fortificada com solução de efedrina para obter concentração 63 µg mL-1, com o 

intuito de estabelecer uma condição cromatográfica com boa separação da efedrina 

frente aos interferentes presentes na urina. A obtenção das melhores condições 

cromatográficas foi realizada em diferentes vazões e com a composição da fase móvel 

contendo ACN e Tampão de Fosfato na concentração de 0,01 mol L-1 (pH 7) fixada na 

proporção 80:20 (V:V). Neste estudo prévio, o potencial aplicado foi fixado em 1,6 V 

× Ag/AgCl (3,0 mol/L). Após determinação das melhores condições cromatográficas, 

avaliou-se a melhor condição do parâmetro de potencial aplicado a partir da 

construção de um voltamograma hidrodinâmico, variando-se os valores de potencial 

entre 1,60 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1) e 2,05 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

Utilizou-se um sensor eletroquímico acoplado ao sistema cromatográfico para 

realização destas análises. O sensor eletroquímico era controlado de forma paralela 
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e independente por um potenciostato (PGSTAT 128N) e sua entrada era conectada 

diretamente à linha de saída do detector UV-VIS do cromatógrafo. Assim, foi possível 

obter os cromatogramas e os cronoamperogramas para a efedrina de forma individual 

e simultânea. As FIGURAS 9a e 9b mostram a representação esquemática e a foto 

de todo o sistema montado, respectivamente. 

 

FIGURA 9: (a) Representação esquemática e (b) foto do sistema CLAE-EC. 

 

Fonte: Autora 
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O sensor eletroquímico utilizado (FIGURA 10a e 10b) foi especialmente 

projetado para este fim, e é constituído por dois blocos de Teflon®. Um deles (inferior) 

possui um compartimento para fixação do eletrodo de trabalho (vi), de referência (iv) 

e o contra-eletrodo (iii). Um parafuso fixado na parte inferior da célula (vii) tem a função 

de estabelecer o contato elétrico do eletrodo de trabalho (vi). Um o-ring de borraça (v) 

é responsável pela vedação do sensor, impedindo que a solução (fase móvel) escape 

através da junção existente entre os dois blocos de Teflon®. Um canal de entrada (i) 

conduz a solução até a superfície do eletrodo de trabalho e posteriormente a mesma 

é eliminada por um canal de saída (ii) (tubo de aço inoxidável), que também funciona 

como contra eletrodo. 

FIGURA 10: (a) Representação esquemática e (b) foto ilustrativada célula 

eletroquímica utilizada nas análises por CLAE-EC. 

 
Fonte: (a) ANDRADE et al., 2009 e (b) Autora. 
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3.6 EXTRAÇÃO POR PONTO NUVEM 

 

O desenvolvimento da metodologia de EPN para determinação de efedrina em 

urina baseou-se em trabalho prévio (AMORIM & ANDRADE, 2017) de nosso grupo de 

pesquisa (LAPAM), com algumas adequações e/ou modificações. Nesse sentido, com 

a intenção de avaliar as principais variáveis envolvidas no processo de EPN (pH da 

urina, concentração de surfactante, massa de sal, tempo de radiação ultrassônica e 

temperatura), a obtenção das melhores condições dos parâmetros envolvidos no 

processo de EPN foram realizados e encontram-se descritos a seguir. Nesta avaliação 

utilizou-se a técnica de CLAE-EC sob as melhores condições cromatográficas e 

eletroquímicas pré-determinadas e descritas na Seção 3.5. 

 

3.6.1 pH DA URINA 

  

A influência do parâmetro de pH nas amostras de urina foi investigada nos 

valores de 2,0 a 12,0. Para isso, o pH das amostras de urina foi ajustado e alíquotas 

de 10 mL foram fortificadas com solução padrão de efedrina, obtendo-se uma 

concentração nominal de 63 µg mL-1 de efedrina. Posteriormente, adicionou-se 1,0 

mL do surfactante Tergitol TMN-6 10% (m/m, em água). As alíquotas foram deixadas 

em um banho termostático a 38 °C por 15 min sendo, ao mesmo tempo, submetidas 

a uma agitação ultrassônica com frequência de 20 kHz. Em seguida, 0,4 g de NaCl foi 

adicionado em cada amostra e finalmente as alíquotas foram centrifugadas a 4000 

rpm por 10 min. Posteriormente, retirou-se com auxílio de uma micropipeta, volumes 

de 100 µL da fase rica em surfactante.  

Para a injeção no sistema CLAE-EC, os volumes de 100 µL da fase rica em 

surfactante foram diluídos com 100 µL da fase móvel e, 20 µL de cada solução 

resultante foram injetados no sistema CLAE-EC. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

3.6.2 CONCENTRAÇÃO DO SURFACTANTE 

 

A avaliação da concentração do surfactante no processo de EPN foi realizada 

adicionando-se 1,0 mL do surfactante Tergitol TMN-6 nas concentrações de 8% a 30% 

(m/m em água), em 10 mL de urina em pH 12 (melhor condição pré-determinada). Em 

seguida, as amostras foram deixadas em um banho termostático a 38 °C por 15 min 

com radiação ultrassônica de 20 kHz. Posteriormente, adicionou-se 0,4 g de NaCl em 

cada amostra sendo, em seguida, centrifugadas a 4000 rpm por 10 min. Ao final, 

retirou-se, com auxílio de uma micropipeta, volumes de 100 µL da fase rica em 

surfatante. Para a injeção no sistema CLAE-EC, os volumes de 100 µL da fase rica 

em surfactante foram diluídos com 100 µL da fase móvel e 20 µL de cada solução 

resultante foram injetados no sistema CLAE-EC. 

 

3.6.3 MASSA DO SAL 

 

Utilizando-se as melhores condições de pH e concentração de surfactante 

determinados previamente (12 e 10% m/m, respectivamente), procedeu-se com a 

avaliação da massa de sal variando-o entre 0,1 g e 1,0 g. Para isso, adicionou-se 1,0 

mL do surfactante Tergitol TMN-6 (melhor condição) em 10 mL de urina no pH 

otimizado. Em seguida, as amostras foram deixadas em um banho termostático a 

38°C por 15 min com radiação ultrassônica de 20 kHz. Posteriormente,adicionaram-

se diferentes massas de NaCl em cada amostra sendo, em seguida, centrifugadas a 

4000 rpm por 10 min. Retirou-se, com auxílio de uma micropipeta, volumes de 100 µL 

da fase rica em surfatante. Para a injeção no sistema CLAE-EC, os volumes de 100 

µL da fase rica em surfactante foram diluídos com 100 µL da fase móvel e 20 µL de 

cada solução resultante foram injetados no sistema CLAE-EC. 

 

3.6.4 TEMPERATURA 

 

Sob as melhores condições de pH e concentração de surfactante previamente 

determinadas (12 e 10% m/m, respectivamente), adicionou-se 1,0 mL do surfactante 

Tergitol TMN-6 em 10 mL de urina. As amostras foram deixadas em um banho 
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termostático variando a temperatura de 38 ºC a 44 ºC por 15 min com radiação 

ultrassônica de 20 kHz. Posteriormente, adicionou-se 0,4 g de NaCl (melhor condição 

previamente determinada) em cada amostra sendo, em seguida, centrifugadas a 4000 

rpm por 10 min. Retirou-se, com auxílio de uma micropipeta, volumes de 100 µL da 

fase rica em surfatante. Para a injeção no sistema CLAE-EC, os volumes de 100 µL 

da fase rica em surfactante foram diluídos com 100 µL da fase móvel e 20 µL de cada 

solução resultante foram injetados no sistema CLAE-EC. 

 

3.6.5 TEMPO DE RADIAÇÃO ULTRASSÔNICA 

 

Sob as melhores condições de pH e concentração de surfactante previamente 

determinadas (12 e 10% m/m, respectivamente), adicionou-se 1,0 mL do surfactante 

Tergitol TMN-6 em 10 mL de urina. As amostras foram deixadas em um banho 

termostático a uma temperatura de 36 ºC (melhor condição previamente determinada) 

variando o tempo radiação ultrassônica (20 kHz) entre 5 min e 60 min. Posteriormente, 

adicionou-se 0,4 g de NaCl (melhor condição previamente determinada) em cada 

amostra sendo, em seguida, centrifugadas a 4000 rpm por 10 min. Retirou-se, com 

auxílio de uma micropipeta, volumes de 100 µL da fase rica em surfatante. Para a 

injeção no sistema CLAE-EC, os volumes de 100 µL da fase rica em surfactante foram 

diluídos com 100 µL da fase móvel e 20 µL de cada solução resultante foram injetados 

no sistema CLAE-EC. 

 

3.6.6 DETERMINAÇÃO DO FC  

 

Para a determinação do FC (ver seção 1.2.2), duas curvas analíticas foram 

construídas: uma sem o processo de EPN e outra com o EPN. Para a curva analítica 

sem o processo de EPN, soluções padrão de efedrina, na faixa de concentração de 

3,2 μg mL-1 a 19 μg mL-1 foram injetadas no sistema CLAE-EC sob as melhores 

condições previamente determinadas (Seção 3.5). Todas as medidas foram 

realizadas em triplicata e cada ponto da curva foi obtido pela média aritmética do sinal 

de corrente registrado de cada injeção.  



53 

 

 

 

 

A construção da curva analítica com o processo de EPN foi feita utilizando-se o 

processo de EPN (sob as melhores condições previamente determinadas, Seção 

3.6.1 a 3.6.5) a partir do enriquecimento de amostras de 10 mL da mistura das urinas 

coletadas com solução padrão de efedrina, na faixa de concentração de      2,2 μg mL-

1 a 16 μg mL-1, as quais foram injetadas no sistema CLAE-EC sob as melhores 

condições previamente determinadas (Seção 3.5). Todas as medidas foram 

realizadas em triplicata e cada ponto da curva foi obtido pela média aritmética do sinal 

de corrente registrado de cada injeção.  

 

3.6.7 PRECISÃO E EXATIDÃO DO MÉTODO 

 

Para o estudo de recuperação, as amostras de urina foram submetidas à EPN 

sob as melhores condições previamente determinadas (Seção 3.6.1 a 3.6.5) e 

analisadas em triplicata e em quatro níveis de concentrações: 2,2 µg mL-1; 3,2 µg mL-

1; 6,3 µg mL-1 e 12,6 µg mL-1. 

Os estudos de precisão e exatidão foram realizados em três dias consecutivos. 

A precisão do método foi expressa pelo coeficiente de variação percentual (CV%) das 

triplicatas. A exatidão foi calculada por meio da razão da média das concentrações 

encontradas e o valor médio das concentrações nominais, e foi expressa em 

porcentagem. 

Levando-se em conta que a eficiência da EPN é influenciada por cada parâmetro 

investigado, a Cad não é necessariamente igual a concentração obtida (Cob). Portanto, 

a Cob depende da eficiência do processo de EPN, a qual leva em consideração o fator 

de pré-concentração, define-se a Cob como sendo (Equação 4):  

                                                                 𝐶
𝑜𝑏 = 

𝐶𝑐
𝐹𝑐

                                         (Equação 4) 

Onde CC é a concentração do analito determinada pela curva de calibração, obtida 

sem qualquer processo de extração e FC o fator de pré-concentração.  

Após a determinação das concentrações obtidas (Cob), a recuperação percentual 

(R%) da efedrina em urina foi calculada de acordo com a Equação 5. 
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                                𝑅% = (
𝐶𝑜𝑏

𝐶𝑎𝑑
)  𝑥 100                                (Equação 5) 

 

3.7 APLICAÇÃO DO MÉTODO CLAE-EC PARA DETERMINAÇÃO DE EFEDRINA 

EXTRAÍDA POR EPN EM URINA 

 

Inicialmente, procurou-se por voluntários ligados ao esporte e competições de 

diferentes áreas. Entretanto, nenhum dos convidados aceitou ceder amostras de urina 

para a execução deste trabalho. 

Nesse sentido, optou-se por coletar urina de pessoas que fazem uso de 

medicamentos que contenham efedrina em sua composição. Nesta classificação, 

conseguiu-se somente uma doadora, a qual faz uso do medicamento Franol® que tem 

em sua composição 120 mg de teofilina e 15 mg de sulfato de efedrina (equivalente a 

11,9 mg de efedrina). O medicamento foi ingerido pela doadora antes do sono noturno 

e foi realizada a coleta da primeira urina do dia (após 6 h da ingestão). A amostra de 

urina da doadora foi analisada sob as melhores condições cromatográficas e de EPN 

previamente determinadas e validadas. Os estudos de recuperação foram todos 

realizados em triplicata. 

Em uma tentativa de aplicar o método para determinação de efedrina em 

amostras de sangue, amostras de soro sanguíneo foram ajustadas para pH 7, 9 e 11 

sendo, em seguida, submetidas ao processo de EPN sob as melhores condições 

determinadas para efedrina em urina.   

 

3.8 AULAS DO ENSINO MÉDIO 

 

Enquanto professora do ensino médio do Estado de Goiás, para obtenção da 

licença para aprimoramento profissional e assim ter dedicação exclusiva para o 

doutorado, foi necessário que o projeto desenvolvido possuísse relação com o ensino. 

Sendo assim, o estudo de desenvolvimento de novas metodologias de análises 

que pudessem ser aplicadas em sala de aula, abordando temas socioculturais, como 

por exemplo, o uso de substâncias ergogênicas no esporte, proposta neste trabalho 
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de doutorado, foi incluído no projeto no sentido de despertar nos alunos o interesse 

pelas práticas de investigação e, assim, cumprir o papel pedagógico exigido para 

obtenção da licença. Desta forma, proporcionou-se aos alunos o desenvolvimento no 

uso das linguagens específicas das ciências, as quais estão diretamente conectadas 

aos conhecimentos conceituais adquiridos, capacitando o aluno à aplicação do 

pensamento crítico desenvolvido bem como à tomada de decisões conscientes por 

meio da aplicação dos conhecimentos de forma contextualizada. 

Na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Unidades Curriculares 

enfocam grandes temas da Química, suas aplicações e implicações na sociedade. Os 

objetivos de aprendizagem tratam desses temas, tomando-se os eixos formativos 

(E.F.) como referência. Os eixos são indicados pelas iniciais (Ministério da Educação, 

2016): 

 

✓ CC - Conhecimento Conceitual; 

✓ CSCH - Contextualização Social, Cultural e Histórica; 

✓ PPI - Processos e Práticas de Investigação; 

✓ LC - Linguagem das Ciências. 

 

Buscando propiciar aos alunos do Ensino Médio (EM) o desenvolvimento no uso 

das linguagens específicas das ciências, aplicação do pensamento crítico, bem como 

à tomada de decisões conscientes por meio da aplicação dos conhecimentos de forma 

contextualizada, realizaram-se aulas para uma turma da 3ª série do EM no Colégio 

Estadual Anice Cecílio Pedreiro na cidade de Catalão-GO. Em virtude da pandemia 

do novo corona vírus, as aulas estavam sendo realizadas de forma híbrida e, portanto, 

encontravam-se presentes na sala de aula 14 alunos. 

Foram abordados diferentes conteúdos nas aulas como: doping, uso de 

anabolizantes, características da efedrina, fundamentos de cromatografia e 

eletroquímica. As aulas foram realizadas mesclando teoria e prática. A TABELA 1 

apresenta o plano de aula das atividades que foram realizadas nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. 
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TABELA 1: Plano de aula das atividades realizadas com a 3ª Série do EM. 

Unidade 
Curricular 

Objetivos da 
aprendizagem 

E.F. Conteúdos 
Recursos 
Didáticos 

Transformações 
dos materiais na 

natureza e no 
sistema produtivo: 
como reconhecer 
reações químicas, 
representá-las e 

interpretá-las 

Analisar e interpretar 
textos de divulgação 

científica relacionados às 
transformações químicas, 

buscando avaliar a 
importância do 

conhecimento químico 
para a sociedade. 

CC 
LC 

- Doping 
- Anabolizantes 

Data-show 

Identificar a composição 
de fármacos e 

compreender o seu 
processo de produção, 
relacionando aspectos 

dessa produção a 
investimentos em 

pesquisa e necessidades 
sociais. 

CSHC 

- Utilização de 
anabolizantes, 
suplementos 
alimentares e 

fármacos como 
estimulantes. 

Data-show 

Modelos atômicos 
e moleculares e 

suas relações com 
evidências 
empíricas e 

propriedades dos 
materiais. 

Interpretar os modelos de 
ligações interatômicas 
(iônicas, metálicas e 

covalentes) e de 
interações 

intermoleculares e 
investigar suas relações 

com as propriedades 
macroscópicas dos 

materiais, reconhecendo 
a importância desses 

conhecimentos na 
previsão de propriedades 

de novos materiais. 

CC 
PPI 

- Separação de 
misturas que 
utilizam como 
princípio as 
interações 

intermoleculares. 
- Cromatografia em 

papel 
- Cromatografia em 

coluna 
- Cromatografia 
líquida de alta 

eficiência. 

Data-show 
 

Prática: 
Seringa 

Pó de arroz 
Filtro de papel 

Tesoura 
Canetinha 

Álcool etílico 
92% 

Obtenção de 
materiais seus 

benefícios e seus 
impactos 

ambientais 

Relacionar 
transformações químicas 

com a produção de 
energia elétrica em pilhas 
e baterias, identificando e 
comparando a construção 
e o funcionamento desses 
dispositivos e os impactos 
ambientais causados pelo 

seu uso e descarte 
inadequado. 

CC 
CSCH 

- Conceitos de 
Eletroquímica 

- Pilha de Daniell 
Data-show 

Materiais, 
propriedades e 

usos: estudando 
materiais no dia a 

dia. 

Elaborar procedimentos 
experimentais para 
separar, identificar e 

quantificar substâncias 
presentes em materiais, 
por exemplo, investigar 
a quantidade de etanol 
dissolvido na gasolina. 

CC 
CSCH 

PPI 

- Quantificação de 
efedrina em água 

utilizando o 
sistema BIA com 

detecção 
eletroquímica. 

Prática: 
Potenciostato 

Portátil 
Célula BIA 
Micropipeta 
eletrônica 

Soluções de 
efedrina. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 VOLTAMETRIA CÍCLICA 

 

Os perfis voltamétricos da efedrina foram obtidos utilizando solução tampão 

Britton-Robinson (BR) (faixa de pH de 2 a 12) e visaram determinar a resposta 

eletroquímica da efedrina diante de processos redox. Os voltamogramas cíclicos 

obtidos para a efedrina em diferentes valores de pH estão apresentados na FIGURA 

11. 

 
 

FIGURA 11: Voltamogramas cíclicos para determinação de efedrina (208 µg mL-1) em 

diferentes pH. Eletrólito suporte Tampão BR 0,12 mol L-1. v = 100 mV s-1. 

 

Conforme pode ser observado nos voltamogramas cíclicos mostrados na 

FIGURA 11, a efedrina apresenta um perfil voltamétrico do tipo irreversível, uma vez 

que nenhum pico de redução foi observado nas varreduras inversas no intervalo de 

potencial investigado. Avaliando-se o comportamento da corrente de pico em função 

do pH, observou-se a ausência de picos de oxidação da efedrina no intervalo de pH 

de 2 a 6, os quais passam a ser mais siginificativamente visíveis somente a partir de 

pH 10. Após a região do potencial de pico de oxidação da efedrina, observa-se um 

aumento exponencial da corrente registrada, o qual é característico do início da 
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reação de desprendimento de oxigênio (RDO) promovida pela oxidação eletroquímica 

da água. No intervalo de pH entre 7 e 9, os voltamogramas revelam a presença de 

picos de baixa definição ("ombros"), quase que inexistente em pH 7. Além disso, o 

deslocamento do potencial de pico de oxidação da efedrina com o aumento do pH 

observado ocorre para valores menos anódicos, indica um aumento da facilidade no 

processo de transferência de elétrons. AHMAR et al. (2012), investigando a 

determinação eletroquímica de pseudo-efedrina sobre eletrodo de carbono vítreo 

modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT-GC), 

encontraram que nenhum pico de oxidação foi detectado em um intervalo de pH entre 

3 e 6. Os autores justificam que as conclusões extraídas são as mesmas para efedrina 

uma vez que o comportamento eletroquímico da pseudo-efedrina é o mesmo da 

efedrina.   

A efedrina é uma base fraca, portanto, quando o pH da solução que a contém é 

menor que o seu pKa (pKa da efedrina = 9,6) o ácido conjugado deve predominar no 

seio da solução, tal como especificado no diagrama de especiação construído para a 

efedrina mostrada na FIGURA 12. 
 

FIGURA 12: Diagrama de especiação para a efedrina.  

 
Fonte: Autora 
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Dessa forma, em condições onde o pH < pKa o analito presente em solução 

estará majoritariamente em sua forma protonada frente à forma neutra (FIGURA 12). 

Portanto, os resultados mostrados na FIGURA 11 indicam que a espécie neutra é a 

que apresenta atividade eletroquímica, dado que os sinais eletroquímicos de oxidação 

de efedrina (Ip), além de somente serem observados de forma mais siginificativa nos 

voltamogramas obtidos para valores de pH acima do valor de pKa, também têm sua 

intensidade (Ip) aumentada com o pH. 

Conforme pode ser observado na FIGURA 11, em pH 12 o pico da efedrina 

apresenta maior intensidade de corrente, porém em pH 11 o pico é mais definido e, 

além disso, a RDO é deslocada para valores mais anódicos em pH 11, o que diminui 

a formação de oxigênio na superfície do eletrodo, por esses motivos optou-se pelo 

uso do Tampão BR em pH 11 para as análises de VPD na célula convencional e no 

sistema BIA. 

 

4.2 VOLTAMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL 

 

Para obtenção das melhores condições na determinação eletroquímica de 

efedrina por VPD, os parâmetros de amplitude e escada de potencial foram 

devidamente avaliados, para posterior obtenção da curva analítica e aplicação do 

método. A FIGURA 13 mostra os resultados dessa medida. 

As FIGURAS 13a e 13b mostram, respectivamente, os voltamogramas de pulso 

diferencial obtidos e as correntes de pico registradas para a obtenção da melhor 

condição do parâmetro amplitude na determinação eletroquímica de efedrina. Para 

isso, os valores do tempo de intervalo entre cada pulso e da escada de potencial foram 

fixados em 0,1 s e 5,0 mV, respectivamente, enquanto a amplitude foi variada de 10 

mV a 100 mV. Verifica-se na FIGURA 13a que o aumento da amplitude leva a um 

aumento significativo da corrente de pico (e linear, FIGURA 13b) juntamente com 

alargamento do pico, o que diminui sua resolução. Portanto, considerando-se os 

resultados mostrados na FIGURA 13, a condição de amplitude de potencial 

considerada mais adequada (balanço entre sinal e largura de pico) foi em 100 mV. 
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FIGURA 13: (a) Voltamogramas de pulso diferencial e (b) Variação da intensidade da 

corrente em função da amplitude para determinação de efedrina (63 µg mL-1) em 

tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) obtidos com eletrodo de DDB pré-tratado 

anodicamente. Escada de potencial = 5,0 mV e tempo de intervalo de pulso = 0,1 s. 

Com correção de linha de base. 

 

 

Após a avaliação do parâmetro de amplitude, a obtenção da melhor condição do 

parâmetro voltamétrico de escada de potencial foi realizada, fixando-se a amplitude 

na melhor condição (100 mV) e o tempo de intervalo entre cada pulso de 0,1 s, e 

variando-se os valores de escada de potencial de 1 mV a 10 mV. A FIGURA 14 mostra 

o resultado dessas medidas. 

De acordo com a FIGURA 14a, pode-se observar que o aumento da escada de 

potencial leva a um aumento do sinal analítico ao mesmo tempo em que resulta no 

aumento da largura de pico. Considerando-se um balanço entre sensibilidade e 

largura de pico, a melhor condição de escada de potencial foi de 7 mV. 

A velocidade de varredura nada mais é do que a razão entre a escada de 

potencial e o tempo de intervalo entre cada pulso de potencial. Assim, quando a 

condição de escada de potencial é de 7 mV, a velocidade de varredura é de 70 mV s-

1, uma vez que o valor do tempo de intervalo entre cada pulso é sempre mantido 

constante em 0,1 s. Como a varredura de potencial destas medições compreende uma 

faixa de ~900 mV, o tempo gasto para realização de cada medida é de 

aproximadamente 13 s, o que torna a frequência analítica bastante elevada. 
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FIGURA 14: (a) Voltamogramas de pulso diferencial e (b) Variação da intensidade da 

corrente em função da escada de potencial para determinação de efedrina (63 µg mL-

1) em tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) obtidos com eletrodo de DDB. Amplitude = 100 

mV e tempo de intervalo de pulso = 0,1 s. Com correção de linha de base. 

 

 

Com as melhores condições de amplitude de potencial e escada de potencial 

definidas para a VPD, realizou-se o teste de repetibilidade para verificar se a análise 

possui variabilidade aceitável. Assim, análises de VPD realizadas na mesma condição 

(e sob a melhor condição) foram feitas para avaliar o comportamento da efedrina 

frente a uma série de medidas sucessivas para sua determinação (FIGURA 15). 

 

FIGURA 15: Teste de repetibilidade por VPD obtido para determinação eletroquímica 

da efedrina (63 µg mL-1) em tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) obtido com eletrodo de 

DDB. Amplitude de 100 mV, Escada de potencial de 7 mV (v = 70 mV s-1). Com 

correção de linha de base. 
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Conforme evidenciado na FIGURA 15, a medida de repetibilidade apresentou 

um desvio padrão relativo de apenas 3,22%, com um valor médio de 49,0 μA ± 1,6 μA 

para um total de 20 medidas de VPD realizadas em sequência. Portanto, após a 

obtenção das melhores condições e análise dos parâmetros investigados, a técnica 

de VPD mostrou ser bastante adequada para a determinação eletroquímica de 

efedrina sobre o eletrodo de DDB. 

A sequência da validação envolveu a determinação dos LD e LQ. O LD 

determinado para a técnica de VPD foi calculado de acordo com a Equação 2 e o valor 

obtido foi de 0,63 g mL-1. Já o LQ (Equação 3) obtido para a efedrina foi de 1,8 g 

mL-1. A FIGURA 16 mostra que o voltamograma de pulso diferencial obtido na 

condição do LD estimado de acordo com a Equação 2 apresenta-se com ótima 

resolução sendo, possível, na prática, de ser detectado. 

 

FIGURA 16: Voltamograma de pulso diferencial realizado na concentração de 

efedrina para LD calculado (0,63 g mL-1) obtido com eletrodo de DDB. Eletrólito 

suporte de Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11). Amplitude de potencial = 100 mV; Escada 

de potencial = 7 mV (v = 70 mV s-1). Com correção de linha de base. 

 
   

 

A construção da curva analítica obtida pela técnica de VPD foi feita a partir da 

média dos sinais das intensidades de pico de corrente de oxidação registradas nos 
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voltamogramas, medidas em triplicada. Os valores foram lançados em um gráfico em 

função das respectivas concentrações nominais. A FIGURA 17 mostra a curva 

analítica obtida no intervalo de concentração de 1,8 g mL-1 a 54 g mL-1 para as 

soluções padrões de efedrina preparadas. De acordo com a curva analítica obtida 

para a determinação efedrina (FIGURA 17b), pode-se observar que ela apresenta boa 

linearidade na faixa de concentração estudada, com coeficiente de correlação igual a 

0,998. 

 

FIGURA 17: (a) VPD e (b) Curva analítica obtidos para a determinação de efedrina 

utilizando o eletrólito suporte Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) obtidos com eletrodo 

de DDB. Amplitude de potencial = 100 mV; Escada de potencial = 7 mV (v = 70 mV s-

1). Com correção de linha de base. 

 

 

Como testes finais de validação, estudos referentes à precisão e exatidão, foram 

realizados com amostras preparadas em 4 diferentes concentrações de efedrina os 

quais foram analisados em triplicata e nas melhores condições obtidas pelo método 

de VPD. A avaliação da precisão do método foi realizada em três dias consecutivos e 

expressa pelo coeficiente de variação percentual (CV%) das triplicatas. A exatidão foi 

calculada por meio da razão da média das concentrações encontradas e o valor médio 

das concentrações nominais, também expressos em porcentagem. Os dados dessa 

medida são mostrados na TABELA 2. 
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TABELA 2: Exatidão (%) e precisão (%) intradia e interdia obtidas na determinação 

eletroquímica de efedrina em quatro níveis de concentração por VPD. Eletrólito 

suporte tampão BR (0,12 mol L-1, pH 11). 

Efedrina 

(μg mL-1) 

1° dia 2° dia 3° dia Média (n = 9) 

Exatidão (%) Exatidão (%) Exatidão (%) Precisão (%) 

1,8 88 ± 11 89 ± 19 86 ± 16 88 ± 2 

3,2 90 ± 17 94 ± 8 107 ± 10 97 ± 9 

6,3 116 ± 8 94 ± 7 111 ± 4 107 ± 11 

12,6 99 ± 4 86 ± 18 93 ± 5 93 ± 7 

 

 

A partir dos dados apresentados na TABELA 2, conclui-se que os resultados 

obtidos estão dentro das normas de aceitação do método (BRASIL, 2017), a qual 

estabelece que os valores de precisão e exatidão devam ser inferiores à variação de 

20%. Dessa forma, os valores obtidos mostraram que a determinação de efedrina pelo 

método VPD utilizando o eletrodo de DDB como detector eletroquímico apresentou 

um desempenho eficiente, sensível e reprodutível. 

Uma vez validado, o método por VPD foi aplicado para determinação 

eletroanalítica de efedrina em amostra de fármaco, urina e sangue (soro) de 

voluntários. Os resultados experimentais referentes a estas aplicações estão 

mostrados a seguir. 

 

4.2.1 ANÁLISE DE EFEDRINA EM MEDICAMENTO 

 

As ampolas de efedrina (Unifedrine® 50 mg mL-1) foram obtidas junto à 

Secretaria de Saúde de Catalão-GO. Nesta aplicação, as ampolas de Unifedrine® (50 

mg mL-1) foram diluídas de modo a obter concentração final de 6,3 μg mL-1 (nominal) 

e então, analisadas em triplicata sob as melhores condição do método VPD. A 

TABELA 3 mostra os resultados obtidos dessa medida. 
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TABELA 3: Resultado obtido da determinação de efedrina em amostra farmacêutica 

comercial. 

 Efedrina (μg mL-1)   

Amostra Nominal Encontradoa Erro relativob (%) 

Unifedrine® 6,3 6,5  3,17 

a Média de 3 medidas por VPD 

b Erro relativo (%): 100 x [(valor por VPD - valor nominal) / valor nominal] 

 

O resultado obtido foi avaliado a partir da equação de reta obtida da curva 

analítica obtida (FIGURA 17), obtendo-se um erro relativo de apenas 3,17%. Dessa 

forma, a determinação de efedrina em fármacos pelo método de VPD desenvolvido 

apresentou ótima resposta analítica, permitindo determinar a substância contida 

dentro da faixa de linearidade da curva analítica validada na determinação 

eletroquímica de efedrina e com tempo de análise bastante curto. 

 

 

4.2.2 ANÁLISE DE EFEDRINA EM MATRIZ DE URINA 

 

A determinação de efedrina em amostras de urina foi realizada a partir da 

fortificação das amostras dos voluntários para obtenção de uma concentração de   63 

µg mL-1 de efedrina e estas foram diluídas na proporção 1:1 com Tampão BR em pH 

11 e analisados pela técnica de VPD, sob as melhores condições pré-determinadas.  

Conforme verificado na FIGURA 18, a matriz de urina possui muitos 

componentes que, além da efedrina, apresentam atividade eletroquímica nas 

condições investigadas. Os resultados mostram, claramente, a presença de um pico 

na mesma região de potencial de oxidação da efedrina, entre 1,2 V × Ag/AgCl (3,0 

mol L-1) e 1,6 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). A presença deste pico impossibilita a análise 

da efedrina na matriz de urina utilizando a VPD uma vez que o sinal do branco não 

pode ser descontado da análise em função da composição da urina ser variável e 

depender de cada organismo.  
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FIGURA 18: Voltamogramas de pulso diferencial da urina fortificada com efedrina (63 

µg mL-1) em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) obtidos com eletrodo de DDB. Amplitude 

de 100 mV, Escada de potencial de 7 mV (v = 70 mV s-1). Com correção de linha de 

base. 

 

 

4.2.3 ANÁLISE DE EFEDRINA EM MATRIZ DE SANGUE 

 

As amostras de sangue foram coletadas e imediatamente centrifugadas a 4000 

rpm por 10 min para obtenção do soro sanguíneo que foi utilizado em todas as 

análises. 

As amostras de soro sanguíneo foram, primeiramente, fortificadas com solução 

padrão de efedrina na concentração de 63 µg mL-1 de efedrina e diluídas na proporção 

1:1 com Tampão BR em pH 11. Conforme pode ser observado na FIGURA 19, foi 

detectada a presença de um pico de baixa intensidade dos componentes da matriz na 

mesma região do pico da efedrina.  
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FIGURA 19: Voltamogramas de pulso diferencial do soro sanguíneo fortificado com 

efedrina (63 µg mL-1) em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) obtidos com eletrodo de 

DDB. Amplitude de 100 mV, Escada de potencial de 7 mV (v = 70 mV s-1). Com 

correção de linha de base. 

 

Para verificar se em concentrações menores de efedrina esse pico da matriz 

poderia interferir na detecção da efedrina, fez-se um novo experimento fortificando o 

soro sanguíneo com efedrina na concentração de 6,3 µg mL-1 e realizando-se a 

diluição na proporção de 1:1 e 1:2 com Tampão BR em pH 11. A FIGURA 20 mostra 

que a diluição com proporção de 1:1 influenciou na quantificação da efedrina utilizando 

a VPD uma vez que foi possível notar a presença do pico de interferentes da matriz. 

Para a diluição com proporção de 1:2 com o Tampão BR em pH 11, observa-se na 

mesma figura, que tanto o pico da matriz quanto o pico da efedrina não apresentaram 

sinal eletroquímico. Estes resultados mostram, portanto, que mesmo diluindo-se a 

amostra, a determinação da efedrina em soro sanguíneo pela técnica de VPD não é 

possível de ser realizada. 
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FIGURA 20: Voltamogramas de pulso diferencial do soro sanguíneo fortificado com 

efedrina (6,3 µg mL-1) em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11). Amplitude de 50 mV, 

Escada de potencial de 5 mV (v = 50 mV s-1). Com correção de linha de base. 

 

 

4.3 BIA COM DETECÇÃO AMPEROMÉTRICA (BIA/AMP) 

 

4.3.1 VELOCIDADE DE INJEÇÃO E VOLUME INJETADO 

 

Parâmetros como velocidade de injeção do analito e volume injetado foram 

avaliados no sentido de obter a melhor resposta analítica (corrente) com boa 

repetitividade. As medidas foram realizadas primeiramente fixando-se o volume de 

injeção e variando-se a velocidade. 

Na FIGURA 21a estão mostrados os amperogramas obtidos para cada 

velocidade de injeção investigada e na FIGURA 21b é apresentada a variação da 

corrente em função da velocidade de injeção do analito.  

Conforme observado na FIGURA 21b, o aumento da velocidade de injeção 

proporcionou um aumento do sinal de corrente, atingindo um patamar a partir de 120 

µL s-1. De acordo com Tormin (2014), o uso de velocidades de injeção muito altas 
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diminui proporcionalmente o tempo de injeção, levando a uma diminuição no sinal 

obtido. Neste caso, optou-se por utilizar a velocidade de 210 µL s-1 por apresentar 

melhor resposta analítica (sinal de corrente) e boa repetibilidade (145,7 ± 0,7 µA). 

 

FIGURA 21: (a) Amperogramas e (b) variação da corrente em função da velocidade 

de injeção de uma solução de efedrina (63 µg mL-1) em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 

= 11) utilizando o sistema BIA. E = 1,30 V e Volume injetado = 50 µL. 

 

 

Após a obtenção da melhor condição do parâmetro velocidade de injeção, o 

volume de injeção foi avaliado, fixando-se a velocidade de injeção na melhor condição 

(210 µL s-1) e variando-se o volume de injeção de 20 µL a 100 µL. Os resultados 

obtidos da variação da corrente em função do volume de injeção, apresentados nas 

FIGURAS 22a e 22b, mostram que o aumento do volume injetado proporcionou um 

aumento no sinal de corrente, tal como esperado, dado o maior tempo de contato entre 

o analito e a superfície do eletrodo. A partir do volume de injeção de 90 µL percebe-

se que o sinal é estabilizado e isso está relacionado ao fato de que a partir de um 

certo volume, uma porção da solução injetada pode não alcançar a superfície do 

eletrodo durante o período de deposição pós-injeção, limitando ou diminuindo o sinal 

de corrente registrado (BRETT 1996; TORMIN, 2014). 
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FIGURA 22: (a) Cronoamperogramas e (b) Variação da intensidade da corrente em 

função do volume de injeção de uma solução de efedrina (63 µg mL-1) em Tampão BR 

0,12 mol L-1 (pH 11) utilizado no sistema BIA. E = 1,30 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1) e 

Velocidade de injeção = 210 µL s-1. 

 

 

4.3.2 VOLTAMOGRAMA HIDRODINÂMICO 

 

Uma vez determinada as melhores condições para uso do método BIA e já 

definido o intervalo de potencial de oxidação da efedrina, foi obtida uma curva 

hidrodinâmica através da técnica de BIA com detecção amperométrica de múltiplos 

pulsos. Essas medidas tiveram como objetivo determinar qual o valor de potencial 

mais adequado que deve ser aplicado na detecção eletroquímica da efedrina dentro 

do intervalo de potencial de oxidação.  

De acordo com o voltamograma hidrodinâmico mostrado na Figura 23b (e obtido 

dos cronoamperogramas da FIGURA 23a), foi possível observar que aumento do 

potencial aplicado resulta no aumento do sinal de corrente registrado até o potencial 

de 1,6 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). A partir deste valor de potencial, o sinal de corrente 

se estabiliza devido a limitações por transporte de massa, ou seja, a espécie está 

limitada pela sua difusão do seio da solução em direção à superfície do eletrodo. 

Portanto, conclui-se que o potencial aplicado para a determinação de efedrina que 

apresentou a melhor resposta foi de 1,6 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1), sendo esta condição 

utilizada nos experimentos posteriores. 
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FIGURA 23: (a) Cronoamperogramas e (b) Voltamograma hidrodinâmico obtidos por 

amperometria de múltiplos pulsos para determinação eletroquímica de efedrina (63 µg 

mL-1) em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11) pelo método BIA/AMP. Volume injetado de 

90 µL e velocidade de injeção 210 µL s-1. 

 

 

4.3.3 REPETIBILIDADE 

Com as melhores condições definidas para o método BIA/AMP, realizou-se o 

teste de repetibilidade, para verificar se a análise possui variabilidade aceitável. 

Assim, análises nas mesmas condições foram realizadas para visualizar o 

comportamento da efedrina, frente a uma série de medidas sucessivas.  

A FIGURA 24 mostra que as correntes registradas no teste de repetibilidade 

apresentaram um valor médio de 174,1 ± 6,4 μA, com desvio padrão relativo de 

apenas 3,69% considerando-se as 20 medidas, o que demonstrou ser um excelente 

resultado. Portanto, os resultados mostram que os parâmetros selecionados para a 

determinação de efedrina sobre o eletrodo de DDB utilizando o sistema BIA com 

detecção amperométrica foram satisfatórios. 
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FIGURA 24: Cronoamperograma obtido no teste de repetibilidade para a 

determinação de efedrina (63 µg mL-1) no sistema BIA/AMP em Tampão BR 0,12 mol 

L-1 (pH 11). E = 1,35 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1); Volume injetado = 90 µL; Velocidade 

de injeção = 210 µL s-1. 

 

 

4.3.4 LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

 

O LD determinado para a técnica de VPD foi calculado de acordo com a Equação 

2 e valor obtido foi de 0,20 g mL-1. Já o LQ (Equação 3) obtido para a efedrina foi de 

0,63 g mL-1. Na seção 4.7 (adiante) encontra-se uma comparação entre os valores 

obtidos neste trabalho com todas as técnicas desenvolvidas e avaliadas com 

resultados da literatura. 

A FIGURA 25 mostra claramente que o cronoamperograma obtido na condição 

estimada de concentração para determinação do LD possui ótima resolução, 

evidenciando que, na prática, este valor pode ser considerado para determinações 

analíticas.  
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FIGURA 25: Cronoamperograma do LD obtido para efedrina (0,20 g mL-1) por BIA-

AMP. Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11). E = 1,60 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1); Volume 

injetado = 90 µL; Velocidade de injeção = 210 µL s-1. 

 
 

4.3.5 CURVA ANALÍTICA 

 

Para construção da curva analítica pela técnica BIA/AMP, a média dos sinais das 

alturas dos picos de corrente foi obtida a partir dos voltamogramas em triplicada e 

lançada em gráfico em função das respectivas concentrações nominais. 

A FIGURA 26a mostra que os picos de oxidação apresentaram boa resolução 

em todas as concentrações. A curva analítica obtida no intervalo de concentração de 

0,63 g mL-1 a 63 g mL-1 e construída com base nos sinais de corrente de pico de 

oxidação registrados para cada concentração de efedrina pelo método BIA/AMP 

(FIGURA 26b) apresentou ótima linearidade na faixa estudada e com coeficiente de 

correlação igual a 0,997.  
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FIGURA 26: (a) Cronoamperograma e (b) Curva analítica para determinação de 

efedrina pelo método BIA-AMP em Tampão BR 0,12 mol L-1 (pH 11). E = 1,6 V × 

Ag/AgCl (3,0 mol L-1); Volume injetado = 90 µL; Velocidade de injeção = 210 µL s-1. 

 

 

4.3.6 EXATIDÃO E PRECISÃO 

 

Para verificar a exatidão do método proposto realizaram-se ensaios de 

recuperação intradia e interdia em triplicata para as concentrações intermediárias de 

efedrina da curva analítica (0,63 µg mL-1; 3,2 µg mL-1; 6,3 µg mL-1 e 12,6 µg mL-1). A 

precisão foi expressa pelo coeficiente de variação (CV%) e a exatidão expressa como 

porcentagem de desvio entre as quantidades adicionadas e as recuperadas (%), nas 

concentrações analisadas. Os resultados dessas medidas estão mostrados na 

TABELA 4. 

A partir dos dados apresentados na TABELA 4, conclui-se que os resultados 

obtidos estão dentro das normas de aceitação do método (BRASIL, 2017), a qual 

estabelece que os valores de precisão e exatidão devam ser inferiores à variação de 

20%. 

Portanto, os valores obtidos mostraram que o método BIA com detecção 

amperométrica utilizando o eletrodo de DDB como detector eletroquímico para a 

determinação de efedrina apresentou um desempenho eficiente, sensível e 

reprodutível. 
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TABELA 4: Exatidão (%) e precisão (%) intradia e interdia obtidas na determinação 

eletroquímica de efedrina em quatro níveis de concentração para o sistema BIA. 

Eletrólito suporte Tampão BR (0,12 mol L-1, pH 11). E = 1,6 V × Ag/AgCl (3,0 mol    L-

1); Volume injetado = 90 µL; Velocidade de injeção = 210 µL s-1. 

Efedrina 

(μg mL-1) 

1° dia 2° dia 3° dia Média (n=9) 

Exatidão (%) Exatidão (%) Exatidão (%) Precisão (%) 

0,63 103 ± 3 94 ± 7 95 ± 18 97 ± 5 

3,2 87 ± 7 81 ± 3 85 ± 9 84 ± 4 

6,3 91 ± 8 86 ± 2 93 ± 9 90 ± 4 

12,6 113 ± 1 100 ± 9 110 ± 2 107 ± 6 

 

4.3.7 APLICAÇÃO DO MÉTODO BIA/AMP  

 

Diferentemente do método por VPD, o método BIA/AMP foi aplicado para 

determinação eletroanalítica de efedrina somente em amostra de fármaco. Isso 

porque, conforme foi verificado nas análises de efedrina realizadas em matrizes de 

urina e soro sanguíneo (FIGURAS 18-20), interferentes destas matrizes foram 

detectados na mesma região de oxidação do analito. Portanto, assim como no caso 

da determinação eletroanalítica de efedrina por VPD, a presença destes picos de 

interferentes de matriz impossibilitaria também a análise da efedrina nas matrizes 

propostas pelo método BIA/AMP uma vez que o sinal do branco não poderia ser 

descontado da análise em função da composição da urina ser variável e depender de 

cada organismo.  

Nesta aplicação, as ampolas de Unifedrine® (50 mg mL-1) foram diluídas de modo 

a obter concentração final de 6,3 μg mL-1 (nominal) e então, analisadas em triplicata 

sob as melhores condições do método BIA/AMP. A TABELA 5 mostra o resultado 

obtido dessa medida. 
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TABELA 5: Resultado obtido da terminação de efedrina em amostra farmacêutica 

comercial. 

 
Efedrina (μg mL-1) 

  

Amostra Nominal Encontradoa 
Erro relativob (%) 

Unifedrine® 6,3 6,6 4,76 

a Média de 3 medidas por BIA/AMP 

b Erro relativo (%): 100 x [(valor por BIA/AMP - valor nominal) / valor nominal] 

 

O resultado obtido foi avaliado a partir da equação de reta obtida da curva 

analítica obtida (FIGURA 26), obtendo-se um erro relativo de apenas 4,76%. Dessa 

forma, a determinação de efedrina em fármaco pelo método BIA/AMP desenvolvido 

apresentou ótima resposta analítica, permitindo determinar a substância contida 

dentro da faixa de linearidade da curva analítica validada na determinação 

eletroquímica de efedrina e com alta frequência analítica (cerca de 30 injeções/h). 

  

4.4 CLAE/EC 

 

Embora os estudos voltamétricos realizados tenham mostrado maior sinal de 

corrente em pH 11, esta condição não foi escolhida para trabalhar com a técnica de 

CLAE-EC pois a faixa de trabalho da coluna cromatográfica utilizada indicada pelo 

fabricante está entre 2 e 8. Nesse sentido, decidiu-se pelo emprego de um tampão em 

pH neutro para não trabalhar em condições extremas. Nesse sentido, optou-se pelo 

uso do Tampão fosfato pela sua capacidade de manter o pH da solução ao redor de 

7. O tampão utilizado nesta medição foi uma solução de Tampão Fosfato na 

concentração de 0,01 mol L-1. O objetivo inicial era estabelecer uma condição 

cromatográfica com boa separação da efedrina frente aos interferentes presentes na 

urina, as quais foram planejadas ocorrer em diferentes vazões e com a composição 

da fase móvel contendo ACN e Tampão de Fosfato 0,01 mol L-1 (pH 7) fixada na 

proporção 80:20 (V:V). Neste estudo prévio, a análise foi feita com base na detecção 
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por UV (210 nm). As amostras com efedrina injetadas foram obtidas do processo de 

EPN em urina (pH 11) fortificada com solução de efedrina para obter concentração 63 

µg mL-1. A condição de EPN empregada envolveu o uso de solução aquosa do 

surfactante Tergitol TM-6 (10% m/m), massa de NaCl de 0,4 g, temperatura de banho 

de 38 ºC e tempo de agitação ultrassônica de 15 min.  

De acordo com FIGURA 27a, percebe-se que a vazão de 0,5 mL min-1 foi a 

condição na qual se obteve a melhor separação do pico da efedrina dos interferentes 

da urina. Nesta condição, o pico de retenção da efedrina ocorre em 8,7 min e encontra-

se distante dos picos de interferentes da urina observados nos tempos de retenção 

entre 2,0 min e 7,5 min. Entretanto, apesar de bem separado, o pico da efedrina 

encontra-se com a base mais alargadada e menor intensidade, tal como esperado 

para menores vazões. Assim, buscando-se estreitar a base do pico e aumentar o sinal 

de detecção, o aumento da vazão da fase móvel para 0,8 mL min-1 (FIGURA 27b) e 

1,0 mL min-1 (FIGURA 27c) mostrou, nos dois casos, que o objetivo foi cumprido 

parcialmente pois, apesar do sinal de detecção ter sido aumentado e a base do pico 

estreitada, os picos de interferentes da matriz paraticamente se sobrepuseram ao pico 

de retenção da efedrina. Nesse sentido, optou-se por realizar um estudo de gradiente 

cuja programação da vazão foi mantida no modo isocrático em 0,5 mL min-1 até 6,5 

min de eluição e aumentada para 1,0 mL min-1, 1,2 mL min-1 e 1,4 mL min-1 a partir 

deste tempo. A FIGURA 28 mostra os resultados dessas medidas, agora obtidas com 

o detector eletroquímico operando a 1,6 V × AgCl (3,0 mol L-1). 

Observa-se na FIGURA 28 que o emprego da vazão de 0,5 mL min-1 em modo 

isocrático até 6,5 min e aumentando-se para 1,4 mL min-1 na sequência da eluição 

resultou no estreitamento do pico e, consequentemente, em uma melhora significativa 

na intensidade do sinal eletroquímico registrado. Portanto, esta condição de eluição 

foi utilizada para as demais análises. O cronoamperograma mostrado na FIGURA 29, 

onde consta a fortificação da amostra com efedrina, confirma que se trata, de fato, do 

sinal analítico referente ao analito. 
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FIGURA 27: Cromatogramas obtidos por UV-VIS para o padrão e após EPN em urina. 

(a) Vazão 0,5 mL min-1, (b) Vazão 0,8 mL min-1 e (c) Vazão 1,0 mL min-1 Fase móvel 

tampão fosfato (0,01 mol L-1, pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V) em diferentes 

vazões. Volume de injeção de 20 μL. = 210 nm. 
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FIGURA 28: Cronoamperogramas obtidos após EPN em urina (branco) e urina 

fortificada com efedrina (63 µg mL-1). Fase móvel tampão fosfato (0,01 mol L-1, pH 

7):ACN na proporção 80:20 (V/V) obtidos em diferentes programações de gradiente. 

Volume de injeção de 20 μL. E = 1,6 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

 

FIGURA 29: Cronoamperogramas obtidos para solução padrão (curva em preto), 

após processos de EPN em urina (curva em vermelho), em urina contendo efedrina 

na concentração de 63 µg mL-1 (curva em azul) e em urina contendo efedrina na 

concentração de 63 µg mL-1 e fortificada com padrão (curva em verde). Fase móvel 

tampão Fosfato (0,01 mol L-1, pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção 

de 20 μL. E = 1,6 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 
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Após determinação da melhor condição cromatográfica, realizou-se um 

voltamograma hidrodinâmico para obtenção da melhor condição do potencial a ser 

aplicado na técnica de amperométrica de múltiplos pulsos. Para isso, os valores de 

potencial aplicado foram variados entre 1,60 V e 2,05 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). Os 

resultados dessa medida estão mostrados na FIGURA 30. 

A partir dos dados mostrados na FIGURA 30b, os quais foram obtidos do 

cronoamperograma da FIGURA 30a, verifica-se um aumento no sinal de corrente 

referente à oxidação do analito à medida que o potencial aplicado é alterado para 

valores mais positivos, obtendo-se um sinal máximo de corrente no potencial de    2,0 

V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). Dessa forma, o potencial mais adequado para ser 

empregado na detecção eletroquímica da efedrina foi considerado ser de 2,0 V × 

Ag/AgCl (3,0 mol L-1). Vale ressaltar também que não apenas o sinal da efedrina 

aumentou com o aumento do potencial aplicado, mas também, o sinal dos 

interferentes presentes na amostra (FIGURA 30a). Apesar disso, todas as análises 

continuaram livres desta influência. 

 

FIGURA 30: (a) Cronoamperogramas obtidos por detecção eletroquímica após EPN 

de efedrina (63 μg mL-1) em urina e (b) Voltamograma hidrodinâmico obtido para 

efedrina. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na 

proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. 
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4.5 EPN: URINA 

 

Para obtenção das melhores condições para o procedimento de EPN de efedrina 

em urina, os parâmetros pH da amostra, concentração do surfactante, massa do sal, 

temperatura e tempo de agitação ultrassônica foram avaliados e encontram-se 

descritos a seguir. 

 

4.5.1 pH DA URINA 

 

Primeiramente, o parâmetro pH da urina foi avaliado no processo de EPN. Para 

isso, as melhores condições cromatográficas e eletroquímicas foram empregadas 

neste estudo no sentido de verificar se haveria melhora do sinal analítico da efedrina 

e/ou diminuição no sinal dos interferentes. Os resultados desta medida estão 

mostrados na FIGURA 31. 

 

FIGURA 31: (a) Cronoamperogramas obtidos por detecção eletroquímica após EPN 

de efedrina (63 μg mL-1) em urina em diferentes pH. (b) Sinal de corrente da efedrina 

em função do pH. Eletrólito suporte: Fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 

7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V x Ag/AgCl 

(3,0 mol L-1). 
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Conforme pode ser observado na FIGURA 31a, o sinal dos interferentes 

presentes na matriz é diminuído ao mesmo tempo em que o sinal da efedrina é 

aumentado com o incremento do pH (FIGURA 31b). Acredita-se que o efeito do pH 

das amostras sobre a resposta eletroquímica da efedrina representem um balanço 

entre a eficiência do mecanismo de formação de micelas em diferentes pH e a 

afinidade dos analitos por elas. Dessa forma, a condição de pH da urina considerada 

a mais adequada para ser utilizada no processo de EPN foi aquela realizada em pH 

12. Nessa condição, o sinal analítico é máximo e o sinal dos interferentes é 

minimizado. 

 

4.5.2 CONCENTRAÇÃO DO SURFACTANTE 

 

Utilizando as amostras de urina em pH 12, procedeu-se da avaliação da 

concentração de Tergitol TMN-6 nas concentrações de 8% a 30% (m/m) na eficiência 

do processo por EPN. Os resultados dessa medida são apresentados na FIGURA 32. 

Conforme observado na FIGURA 32, em todo intervalo de concentração de 

Tergitol, o sinal de corrente registrado sofre pequenas variações. O conceito de que 

uma maior concentração de surfactante resultará em uma maior extração do solvente 

nem sempre é verdadeiro. Isso porque o aumento da concentração de surfactante 

pode resultar na formação de um volume de fase rica maior, levando à diluição do 

analito na fase rica, uma vez que seu volume final é maior e a extração do analito de 

interesse não aumenta proporcionalmente, afetando assim o fator de pré-

concentração (FC) (ROCHA, 2013). Portanto, com objetivo de consumir menor 

quantidade de reagentes, optou-se por utilizar Tergitol TMN-6 na concentração de 

10% (m/m) para as demais análises. 
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FIGURA 32: Variação do sinal de corrente da efedrina (63 μg mL-1) em função da 

variação da concentração de Tergitol TMN-6. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão 

Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 

μL.      E = 2,0 V x Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

 

 

4.5.3 MASSA DO SAL 

 

Utilizando-se as melhores condições previamente determinadas para os 

parâmetros pH da urina e concentração do surfactante, a massa de NaCl foi avaliada 

variando-se seu valor de 0,1 g a 1,0 g. Os resultados mostrados na FIGURA 33 

mostram que o sinal de corrente aumenta ligeiramente até a massa de 0,4 g e depois 

permanece estável. O emprego de massas de sal acima de 0,7 g não resultou na 

separação de fases e, por isso, os resultados destas medidas não aparecem na 

FIGURA 33. Os íons salinos promovem a desidratação das cadeias hidrocarbônicas 

do surfactante como resultado de interações eletrostáticas mais fortes entre sais e 

moléculas de água em comparação com as ligações de hidrogênio entre as cabeças 

polares do surfactante e as moléculas de água. Em outras palavras, as moléculas de 

água solvatam os íons salinos e deixam espaço para as interações de van der Waals 
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entre as moléculas de surfactante nas micelas, resultando na diminuição na 

temperatura do ponto nuvem para valores abaixo da temperatura ambiente, impedindo 

assim a separação da fase rica (ROCHA, 2013). Assim, para as demais análises 

utilizou-se a massa de 0,4 g de NaCl. 

FIGURA 33: Variação do sinal de corrente da efedrina (63 μg mL-1) em função da 

massa de sal. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN 

na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol 

L-1). 

 

 

4.5.4 TEMPERATURA 

 

Utilizando-se as melhores condições previamente determinadas para os 

parâmetros pH da urina, concentração do surfactante e massa de sal (NaCl), a 

temperatura da EPN foi variada de 36 ºC a 44 ºC. O Tergitol TMN-6 possui 

temperatura de ponto nuvem acima de 36 ºC, motivo pelo qual não foram estudados 

valores menores. Os resultados desta medida estão mostrados na FIGURA 34.  
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FIGURA 34: Variação do sinal de corrente da efedrina (63 μg mL-1) em função da 

temperatura. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN 

na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol 

L-1). 

 

 

Conforme observado na FIGURA 34, a variação da temperatura não apresentou 

aumento significativo no sinal de corrente obtido, sendo utilizado a temperatura de 36 

ºC para as demais análises. 

 

4.5.5 TEMPO DE RADIAÇÃO ULTRASSÔNICA 

 

Utilizando-se as melhores condições previamente determinadas para os 

parâmetros pH da urina, concentração do surfactante, massa de sal (NaCl), o tempo 

de radiação ultrassônica foi avaliado de 5 min a 60 min e os resultados desta medida 

estão mostrados na FIGURA 35.  
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FIGURA 35: Variação do sinal de corrente da efedrina (63 μg mL-1) em função do 

tempo de radiação ultrassônica. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 

mol L-1 pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V 

× Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

 

Conforme pode ser observado na FIGURA 35, a intensidade do sinal de corrente 

apresenta um ligeiro aumento até 35 min e depois permanece estável. Por esta razão, 

o tempo de radiação ultrassônica selecionado nas análises seguintes foi de 35 min. A 

TABELA 06 sumariza as melhores condições obtidas para a extração de efedrina em 

amostras de urina a partir da técnica de EPN. 

TABELA 6: Melhores condições obtidas para extração e pré-concentração da efedrina 

por ponto nuvem em urina. 

Parâmetro Melhor valor 

Tergitol TMN-6 10% (m/m) 

NaCl 0,4 g 

Temperatura 36 ºC 

Tempo 35 min 
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4.5.6 DETERMINAÇÃO DO FC: CURVA ANALÍTICA SEM E COM EPN 

 

O LD determinado para a técnica CLAE-EC sem processo de EPN foi estimado 

de acordo com a Equação 2 e valor obtido foi de 0,9 g mL-1. Já o LQ (Equação 3) 

obtido para a efedrina foi de 3,2 g mL-1. A FIGURA 36 mostra que o 

cronoamperograma obtido na determinação de efedrina por CLAE-EC (sem EPN) e 

na condição do LD estimado de acordo com a Equação 2 apresenta-se com ótima 

resolução sendo, possível, na prática, de ser detectado. 

 

FIGURA 36: Cronoamperograma obtido sem o procedimento de EPN na 

concnetração do LD estimado (0,9 g mL-1). Eletrólito suporte: fase móvel Tampão 

Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 

μL. E = 2,0 V x Ag/AgCl. 

 

 

Para calcular o fator de pré-concentração (FC) (Seção 1.2.2) foi construída uma 

curva analítica para efedrina na faixa de 2,2 μg mL-1 a 16 μg mL-1, submetida ao 

procedimento de EPN. Já a curva analítica sem processo de EPN foi construída na 

faixa de 3,2 μg mL-1 a 19 μg mL-1. As FIGURAS 37 e 38 mostram as curvas analíticas 

obtidas sem e com o procedimento EPN, respectivamente. 
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FIGURA 37: (a) Cronoamperogramas obtidos por detecção eletroquímica para curva 

analítica sem processo de EPN e (b) Curva analítica obtida sem o procedimento de 

EPN. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na 

proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-

1). 

 

 

FIGURA 38: (a) Cronoamperogramas obtidos por detecção eletroquímica para curva 

analítica sem processo de EPN e (b) Curva analítica obtida com o procedimento de 

EPN. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na 

proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-

1). 
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Os coeficientes de correlação obtidos para a curva de calibração sem EPN 

(FIGURA 37) e com EPN (FIGURA 38) foram de 0,993 e 0,999, respectivamente. Os 

valores obtidos confirmam a excelente linearidade do método dentro da faixa 

estudada. Os coeficientes angulares das curvas analíticas sem e com EPN (0,0504 

μA/μg mL-1 e 0,07525 μA/μg mL-1, respectivamente) permitiram determinar o fator de 

pré-concentração da extração, o qual foi de 1,5. Ou seja, a utilização da técnica EPN 

permite extrair e pré-concentrar a amostra em 1,5 vezes. Este valor de fator de pré-

concentração foi considerado bom, principalmente considerando-se à complexidade 

da matriz analisada, uma vez que vários elementos constituintes da urina podem 

interferir no resultado da análise. 

Uma vez determinado o FC, os valores dos LD e LQ da efedrina em amostras de 

urina foram convertidos usando-se a Equação 4 (Seção 3.6.7). Neste caso, define-se 

Cob como sendo os LD ou LQ com processo de EPN e CC como sendo os LD ou LQ 

obtidos sem processo de extração. Portanto, o valor do limite de detecção da efedrina 

em urina convertido foi de 0,63 g mL-1 e o valor do limite de quantificação de 2,2 g 

mL-1.  

Após a determinação dos LD e LQ estimados pela Equação 4 com processo de 

EPN, foram realizados procedimentos de EPN nas condições de concentração de 

efedrina referente ao LD e LQ calculados no sentido de verificar se estes limites 

calculados eram, de fato, praticáveis. O LQ apresentou reprodutibilidade superior a 

75%, porém a EPN na concentração de 0,63 g mL-1 (LD estimado) não apresentou 

sinal analítico. A menor quantidade de analito que pôde ser detectada pelo método 

foi, na prática, de 0,90 g mL-1, sendo, portanto, este valor adotado como limite de 

detecção. A FIGURA 39 mostra o cronoamperograma obtido na determinação de 

efedrina por CLAE-EC (com EPN) na condição do LD.  
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FIGURA 39: Cronoamperograma obtido com o procedimento de EPN na 

concnetração do LD obtido experimentalmente (0,9 g mL-1). Eletrólito suporte: fase 

móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de 

injeção de 20 μL. E = 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

 
 

4.5.7 PRECISÃO E EXATIDÃO 

 

Para verificação da exatidão do método proposto, estudos de recuperação 

intradia e interdia em triplicata para as concentrações intermediárias de efedrina da 

curva analítica (2,2 µg mL-1; 3,2 µg mL-1; 6,3 µg mL-1 e 12,6 µg mL-1) foram realizados.  

A precisão foi expressa pelo coeficiente de variação (CV%) e a exatidão 

expressa como porcentagem de desvio entre as quantidades adicionadas e as 

recuperadas (%), nas concentrações analisadas. Os resultados dessas medidas 

foram calculados utilizando a Equação 5 e são apresentados na TABELA 7. 

A partir dos resultados obtidos mostrados na TABELA 7 é possível verificar que 

os mesmos estão dentro das normas de aceitação do método (BRASIL, 2017), a qual 

estabelece que os valores de precisão e exatidão devem ser inferiores à variação de 

20%. 
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TABELA 7: Exatidão (%) e precisão (%) intradia e interdia obtidas na determinação 

eletroquímica de efedrina extraída de urina por EPN em quatro níveis de concentração 

para o sistema CLAE-EC. Eletrólito suporte: Fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-

1, pH 7):ACN na proporção 80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V × 

Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

Efedrina 
(μg mL-1) 

1° dia 2° dia 3° dia Média (n = 9) 

Exatidão (%) Exatidão (%) Exatidão (%) Precisão (%) 

2,2 114 ± 2 116 ± 1 114 ± 2 115 ± 1 

3,2 118 ± 12 108 ± 4 102 ± 12 110 ± 1 

6,3 106 ± 6 91 ± 8 88 ± 5 95 ± 9 

12,6 106 ± 1 85 ± 14 81 ± 6 91 ± 15 

 

Portanto, os valores obtidos mostraram que o método CLAE-EC utilizando o 

eletrodo de DDB apresenta um desempenho eficiente, sensível e reprodutível para a 

determinação de efedrina em urina. 

 

4.5.8 ANÁLISE DA URINA DOS VOLUNTÁRIOS 

 

O método CLAE-EC foi aplicado na determinação de efedrina extraída por EPN 

(sob as melhores condições) na amostra de urina individual da voluntária (ver Seção 

3.7). A FIGURA 40 mostra os cronoamperogramas obtidos para a amostra de urina 

da voluntária. 

Conforme esperado, a leitura do branco da amostra de urina da voluntária, 

coletada antes da ingestão do medicamento, não apresentou pico na região da 

efedrina. Já para a urina coletada 6 h após a ingestão do medicamento, um pico na 

região esperada para a efedrina pôde ser observado, mostrando a eficiência do 

método para detecção e determinação da efedrina. O resultado obtido foi determinado 

utilizando a Equação 4, obtendo-se uma concentração de 4,6 ± 0,02 µg mL-1. 
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FIGURA 40: Cronoamperogramas obtidos para a amostra de urina da voluntária. 

Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-1 pH 7):ACN na proporção 

80:20 (V/V). Volume de injeção de 20 μL. E = 2,0 V × Ag/AgCl (3,0 mol L-1). 

 

 

Considerando que a efedrina é rápida e completamente absorvida no trato 

gastrintestinal, 96% dela é excretada de forma inalterada na urina e possui meia-vida 

plasmática de 3 h a 6 h. Assim, boa parte da dose ingerida já havia sido excretada no 

momento da coleta da urina (6 h após a ingestão do medicamento). Já em relação à 

teofilina, substância também presente no medicamento e em quantidade 8 vezes 

maior que a efedrina, sua presença não foi observada na amostra de urina coletada 

após o consumo do medicamento. Provavelmente isso se deveu ao fato da meia-vida 

plasmática da teofilina ser de 7 h a 9 h em adultos e, também, ao fato de que somente 

de 7% a 13% é excretada na forma inalterada. (FRANOL, 2020) 

De acordo com TSENG, SHIEH e KUO (2006), os picos de excreção de efedrina 

acontecem de 4 h a 12 h após a administração e se tornam indetectáveis em 

aproximadamente 48 h. Apenas uma dose de 25 mg de efedrina poderia exceder o 

nível limite (µg mL-1) em testes de drogas esportivas se as amostras de urina fossem 

coletadas em aproximadamente 8 h após sua ingestão. Isso mostra que os resultados 
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obtidos condizem com o esperado, uma vez que a dose ingerida pela voluntária foi de 

15 mg de sulfato de efedrina (11,9 mg de efedrina) e a recuperação, após 6 h da 

ingestão, foi de 4,6 µg mL-1 de efedrina. 

 

4.6 EPN: SORO SANGUÍNEO 

 

Ensaios de EPN para determinação de efedrina em amostras de soro sanguíneo 

foram realizados. Para isso, as amostras tiveram os pH ajustados para 7, 9 e 11 e 

submetidos ao processo de EPN sob as melhores condições para efedrina em urina 

(TABELA 3). Os resultados mostraram que, após a centrifugação por 10 min, não foi 

observada separação das fases rica e pobre, conforme pode ser verificado nas 

FIGURAS 41a e 41b.  

 

FIGURA 41: (a) Imagem da EPN realizada com soro sanguíneo recém coletado e (b) 

Imagem da EPN realizada com soro sanguíneo congelado. 

 

Fonte: Autora 

 

Na FIGURA 41a verifica-se que a imagem da EPN realizada imediatamente após 

a coleta do sangue e preparo do soro sanguíneo claramente indica a não existência 

de um sistema bifásico. Na FIGURA 41b, observa-se que a EPN, realizada com o soro 

sanguíneo coletado e congelado por um período de 7 dias, além de não apresentar 

separação das fases, resultou na formação de um sobrenadante. 
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De posse desses resultados, optou-se por não dar continuidade aos estudos com 

a matriz de soro sanguíneo devido às dificuldades técnicas anteriormente descritas 

(FIGURAS 41a e 41b), mas também da dificuldade na coleta das amostras bem como 

da obtenção de doadores. Além disso, após uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

presença da efedrina em sangue, descobriu-se que esta substância, após ser 

consumida não se liga às proteínas plasmáticas e, portanto, não permanece no 

sangue por longos períodos (ANDRAWS et al., 2005). O pico de concentração de 

efedrina no sangue é atingido 2,4 h após a ingestão oral do medicamento, tornando a 

janela de detecção no soro sanguíneo muito pequena (MAGKOS e KAVOURAS, 

2004).  

 

4.7 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DESENVOLVIDOS E INVESTIGADOS 

COM TRABALHOS DA LITERATURA 

 

Na TABELA 8 é apresentada uma comparação entre o desempenho analítico 

dos métodos desenvolvidos neste trabalho e os métodos encontrados na literatura 

para a determinação eletroquímica de efedrina.  

 

TABELA 8: Comparação entre os resultados obtidos para determinação eletroquímica 

de efedrina pelos métodosdesenvolvidos neste trabalhocom trabalhos da literatura. 

Eletrodo de 
trabalho 

Extração e/ou 
Pré-

concentração 
Técnica 

LD 

g mL-1 

LQ 

g mL-1 
Referência 

Carbono vítreo * VPD 2,00 7,00 
Chicharro 

et al. 
(1993) 

Pasta de 
carbono 

modificado 

* 
Voltametria 
adsortiva de 
redissoluçao 

270 900 
Chicharro 

et al. 
(1994) 

Sep-Pak C18 1,2 3,0 

Eletrodo 
gotejante de 

mercúrio 
* Polarografia 7 21 

Hernandez 
et al. 

(1997) 
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Sep-Pak C18 -- 2,5 

Pasta de 
carbono 

modificado 
* Amperometria 0,13 0,16 

Cookeas & 
Efstathiou 

(2000) 

Biosensor * Amperometria 0,016 0,13 
Nikolelis 

et al. 
(2005) 

Carbono vítreo 
modificado 

* 
Voltametria 

Cíclica 
0,13 1,32 

Amare, 
Lakew e 

Admassie 
(2011) 

Carbono vítreo 
modificado 

* VPD 0,12  0,16 
Ahmare 
Fakhari 
(2012) 

Pasta de 
carbonomodifi

cado 
* 

Voltametria de 
onda quadrada 

0,05 9,9 
Mersal 
(2012) 

Sensores de 
membrana 

seletiva 
* 

Amperometria 
pulsada 

0,94 5,11 

Hassan, 
Kamel e El-

Naby 
(2013) 

Polímero de 
impressão 
molecular 

* 
Voltametria 

Cíclica 
0,0005 0,00014 

Bagheri et 
al. (2016) 

Diamante 
Dopado com 

Boro 
* BIA-VOQ 0,13 5,0 

Freitas et 
al. (2021) 

Diamante 
dopado com 

boro pré-
tratado 

anodicamente 

* VPD 0,63 1,8 

Este 
trabalho 

* BIA-AMP 0,2 0,63 

* Amperometria 0,9 3,2 

EPN Amperometria 0,9 2,2 

*Sem extração e/ou pré-concentração. 

Conforme observado na TABELA 5, embora o presente trabalho não apresente 

os menores limites de detecção e quantificação, o método BIA-AMP apresentou 
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melhores resultados em termos de velocidade (maior frequência analítica), robustez e 

pode ser usado para análises in loco para determinar efedrina. Além disso, a extração 

por ponto nuvem faz uso de soluções diluídas de surfactantes biodegradáveis como 

meio extrator, apresentando pequena geração de resíduos de laboratório, que são de 

baixa toxicidade, não-voláteis e muito pouco inflamáveis. A possibilidade de várias 

determinações sequenciais sem operação de limpeza do eletrodo DDB é um fator 

importante o para uso diário ou para análises in loco. A praticidade é obtida pela 

ausência de etapas demoradas para modificações da superfície do eletrodo (uso de 

um eletrodo não modificado). Esses fatores tornam os métodos propostos como 

alternativas viáveis e atraentes para a determinação de efedrina em amostras de 

fármacos e urina. 

 

4.8 AULAS DO ENSINO MÉDIO 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está em desenvolvimento e 

estabelece conhecimentos, competências e habilidades a serem desenvolvidos pelos 

estudantes desenvolverem ao longo da escolaridade básica. Nesse sentido, a nova 

BNCC visa o desenvolvimento do pensamento crítico bem como da tomada de 

decisões conscientes por meio da aplicação dos conhecimentos de forma 

contextualizada, a qual envolve a discussão de múltiplas temáticas, promovendo a 

integração entre os conhecimentos abordados nos componentes curriculares. 

Um bom estudo da área de ciências na escola torna o discente mais bem 

informado, preparado para argumentar e discutir questões e situações sociais. Dentro 

deste contexto, o conhecimento da área de química é de extrema importância para 

que o aluno possa posicionar-se e tomar decisões com consciência. 

O estudo da ciência de Química envolve a participação de jovens e adultos em 

processos de investigação de problemas e fenômenos do cotidiano. Ao analisar 

situações cotidianas, os estudantes têm a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos, formulando respostas que envolvem aspectos sociais, econômicos, 

políticos, entre outros, exercendo, desse modo, sua cidadania. 



97 

 

 

 

 

De acordo com a BNCC (Ministério da Educação, 2016), o ensino de Química 

no Ensino Médio deve envolver a contextualização sociocultural, as linguagens 

específicas das ciências e da Química em particular bem como de práticas de 

investigação e conhecimentos conceituais. De acordo com essa nova proposta, surge 

a necessidade de adequação das metodologias de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, buscou-se associar a metodologia desenvolvida nesse trabalho 

com temas e conteúdos abordados nas turmas de Ensino Médio. Em virtude da 

pandemia do novo corona vírus, as aulas foram realizadas apenas com alunos do 3ª 

série do ensino médio e estavam presentes na sala de aula 14 alunos, mantendo o 

distanciamento necessário. 

No primeiro momento, realizou-se uma explicação sobre a proposta de 

aproximar os alunos do ensino médio da Universidade, levando para dentro do colégio 

um pouco do que é trabalhado na universidade. Os alunos se mostram muito 

entusiasmados com a ideia. 

Primeiramente, para atingir o objetivo de analisar e interpretar textos de 

divulgação científica relacionados às transformações químicas e, buscando-se avaliar 

a importância do conhecimento químico para a sociedade (Ministério da Educação, 

2016), abordou-se o tema doping, mostrando a história, conceitos e casos conhecidos. 

Para contextualização do tema, aproveitou-se os casos de doping relatados nas 

Olimpíadas de 2020 e que a maioria dos alunos tinham conhecimentos, mostrando as 

substâncias que foram detectadas e como as mesmas podem ter sido ingeridas pelos 

atletas sem intenção, como, por exemplo, por meio do uso de medicamentos que 

possuem substâncias proibidas pela WADA (FIGURA 42). 

Nesse sentido, buscando-se relacionar o conteúdo com o dia a dia dos alunos e 

atingir o objetivo de identificar a composição de fármacos e compreender o seu 

processo de produção (Ministério da Educação, 2016), trabalhou-se o tema 

anabolizantes, explicando conceitos, efeitos colaterais, como podem ser encontrados 

em medicamentos e o quão prejudicial eles são, principalmente para os jovens, 

quando utilizados sem acompanhamento médico (FIGURA 43). Foi explicado, 

também, sobre a efedrina, que é o analito de interesse deste trabalho. 
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FIGURA 42: Foto da aula sobre Doping. 

 

Fonte: Autora 

 

FIGURA 43: Foto da aula sobre anabolizantes. 

 

Fonte: Autora 

Posteriormente, trabalhou-se com os conceitos relacionados aos processos de 

extração e pré-concentração utilizados nesse trabalho e sobre como a efedrina pode 

ser determinada em urina e sangue, sempre utilizando uma linguagem clara e objetiva, 

além de ilustrações e vídeos para facilitar o entendimento dos alunos do ensino médio, 

já que eles não conhecem os termos científicos e equipamentos utilizados na pesquisa 

(FIGURA 44). 
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FIGURA 44: Foto da aula sobre EPN. 

 

Fonte: Autora 

 

Relacionando a abordagem das aulas com temas de estudo do ensino médio, 

abordou-se o tema separação de misturas e ligações intermoleculares através da 

cromatografia (uma vez que um dos métodos utilizados neste trabalho foi a CLAE-

EC), buscando alcançar o objetivo de interpretar os modelos de interações 

intermoleculares e investigar suas relações com as propriedades macroscópicas dos 

materiais (Ministério da Educação, 2016). 

Como não havia a possibilidade de levar os alunos na Universidade, uma vez 

que o acesso estava restrito devido à pandemia do novo corona vírus, e tampouco era 

possível levar o sistema CLAE-EC para o colégio, os conceitos de cromatografia foram 

abordados a partir da realização de experimentos de cromatografia em papel e 

cromatografia em coluna utilizando uma seringa (FIGURA 45a). Em seguida, foi 

mostrado aos alunos um vídeo do sistema CLAE-EC gravado pela autora explicando 

cada componente e etapa do processo (FIGURA 45b). 

Como o detector utilizado nesse trabalho é o eletroquímico, buscando-se atingir 

o objetivo de relacionar transformações químicas com a produção de energia elétrica 

em pilhas e baterias (Ministério da Educação, 2016), foi explicado aos alunos 

conceitos fundamentais de eletroquímica, reações de oxirredução e exemplificados 

com a pilha de Daniell, mostrando as reações envolvidas e um vídeo da montagem e 

funcionamento da pilha (FIGURA 46a). Posteriormente, foi explicado o funcionamento 
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de uma célula eletroquímica de três eletrodos, como as utilizadas neste trabalho 

(FIGURA 46b). 

 

FIGURA 45: (a) Foto do experimento de cromatografia em coluna e (b) Foto da 

apresentação do vídeo do HPLC. 

 

Fonte: Autora 

 

FIGURA 46: Foto da aula explicando (a) a pilha de Daniell e (b) a célula BIA. 

 

Fonte: Autora 

 

Para finalizar e permitir que os alunos pudessem elaborar procedimentos 

experimentais para separar, identificar e quantificar substâncias presentes em 

materiais (Ministério da Educação, 2016) e, também, ter contato com os equipamentos 

e células eletroquímicas, foi levado para a sala de aula um potenciostato portátil e a 

célula BIA. Com estes equipamentos foi realizado a construção de uma curva analítica 

e determinação da concentração de uma solução desconhecida (FIGURA 47). 

Aproveitou-se para enfatizar a importância dos conceitos matemáticos, como a 

regressão linear, para o desenvolvimento de trabalhos científicos, bem como a leitura 

e interpretação de gráficos. 
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FIGURA 47: Foto da aula utilizando sistema BIA com o potenciostato portátil. 

 

Fonte: Autora 

 

Após as aulas, foi solicitado aos alunos um retorno (“feedback”) a respeito de 

como os conteúdos foram abordados, se a abordagem facilitou ou não a compreensão 

dos temas e se as atividades desenvolvidas em aula despertaram ou não o interesse 

deles pela Universidade. Todos concordaram que a apresentação de temas do 

cotidiano associados aos conteúdos de química facilitou o aprendizado e tornou as 

aulas mais dinâmicas e que conhecer o dia a dia de um pesquisador, conhecer alguns 

equipamentos e metodologias utilizadas despertou o interesse pela ciência e pesquisa 

que a Universidade pode oferecer para eles.  

É possível perceber a dificuldade de muitos alunos no aprendizado de química 

e que a grande maioria deles não consegue perceber a importância do estudo da 

Química. Muitas vezes isso acontece porque os conteúdos trabalhados de forma 

descontextualizada não despertam o interesse dos alunos. Geralmente se tem uma 

quantidade excessiva de conteúdos abstratos, ministrados de forma confusa e 

superficial e isso leva a desmotivação dos alunos pelo ensino de química (CARDOSO 

e COLINVAUX, 2000). 

Em contrapartida, quando se aplica os conteúdos contextualizados, de forma a 

tornar possível que os alunos consigam produzir conhecimento e despertar o 

pensamento crítico, sendo capaz de analisar, compreender e aplicar o conhecimento 
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adquirido no cotidiano, percebendo e interferindo em situações que levam a melhoria 

de sua qualidadede vida, tem-se uma melhora no processo de aprendizagem. 

(PONTES et al., 2008) 

A contextualização associada a vivências dos alunos, influência e facilita a 

aprendizagem de conteúdos considerados complicados, além de motivar esses 

alunos a estudarem os fenômenos químicos que até então estavam distantes do 

cotidiano. (PONTES et al., 2008) 
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5. CONCLUSÃO 

 

O método desenvolvido neste trabalho foi validado dentro dos critérios de 

aceitação em fluidos biológicos (BRASIL, 2017) para determinação de efedrina em 

urina humana, a partir da técnica de extração por ponto nuvem, por cromatografia 

líquida de alta eficiência com detecção eletroquímica, e em medicamentos, através de 

VPD e do sistema BIA-AMP, utilizando eletrodo de diamante dopado com boro pré-

tratado anodicamente. 

Os estudos de caracterização eletroquímica da efedrina utilizando o eletrodo de 

DDB foram devidamente realizados e mostraram que o pH do meio tem um papel 

importante na detecção eletroquímica da substância.  

Para as determinações eletroquímicas de efedrina por VPD e pelo sistema BIA-

AMP, os maiores sinais de corrente foram obtidos em pH 11. Entretanto, como a 

instrumentação utilizada na determinação da efedrina em urina (CLAE) requer o uso 

de condições analíticas mais amenas para o equipamento, a condição utilizada para 

o sistema CLAE-EC foi a pH 7,0. 

A obtenção das melhores condições dos parâmetros do sistema BIA-AMP foi 

realizada com sucesso, sendo possível obter limites de detecção e quantificação 

baixos (0,2 µg mL-1 e 0,63 µg mL-1, respectivamente). O método foi aplicado para a 

determinação da concentração de epinefrina em medicamentos obtendo 

recuperações aceitáveis dentro dos parâmetros de validação de métodos analíticos, 

da mesma forma como para o método por VPD. 

A obtenção das melhores condições cromatográficas, eletroquímicas e de EPN 

foram realizadas garantindo ao sistema CLAE-EC valores detectáveis e determináveis 

abaixo dos permitidos pela Agência Mundial de Controle Anti-Doping para 

determinação de efedrina em urina humana (limites de detecção 0,9 µg mL-1 e 

quantificação 2,2 µg mL-1). O método foi aplicado para a determinação de efedrina em 

urina e obteve-se recuperação aceitável dentro dos parâmetros de validação de 

métodos analíticos. 

Através do uso de um mini potenciostato e do sistema BIA-AMP foi possível obter 

um sistema totalmente portátil para determinação de efedrina. Esse sistema foi 
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utilizado em aulas de Química do Ensino Médio de acordo com a proposta da nova 

BNCC (Ministério da Educação, 2016), estreitando as relações entre Universidade e 

Escola. Essa proposta garantiu aos alunos produzir conhecimento e despertar o 

pensamento crítico, sendo capazes de analisar, compreender e aplicar o 

conhecimento adquirido no cotidiano. 
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7. ANEXOS 

 

FIGURA A1: Curva analítica obtida para o padrão primário (preto) e secundário 

(vermelho) em CLAE-UV. Eletrólito suporte: fase móvel Tampão Fosfato (0,01 mol L-

1 pH 7):ACN 80:20. Volume de injeção de 20 μL. 
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FIGURA A2: Parecer consubstanciado para trabalhar com amostras de urina (CAAE: 

44672615.5.0000.5083). 
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FIGURA A3: Parecer consubstanciado para trabalhar com amostras de sangue 

(CAAE: 02889918.5.0000.8409). 

 


