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1. INTRODUÇÃO 

A 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA, também conhecida como ecstasy) é uma droga estimulante 

ilícita, fazendo parte da classe das anfetaminas, sendo a mais usada em todo o mundo1. O uso dessa substância 

implica em altos riscos para a saúde, incluindo hipertensão, desidratação, risco de dependência e em alguns casos 

pode levar a overdose e morte. Estudo em modelos animais indica que o MDMA é neurotóxico com efeitos tóxicos 

demonstrados nos neurônios serotonérgicos e à memória2. 

Com base no exposto, faz-se necessário o uso de métodos que propiciem análises em campo, a fim de 

facilitar a obtenção de resultados de forma mais rápida e eficaz. Dessa forma, uma estratégia para detecção simples, 

confiável e fácil é o desenvolvimento de sensores eletroquímicos portáteis, descartáveis, de alta performance e 

com baixo custo para análises em campo de MDMA. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Fabricação de Eletrodos 

Inicialmente, o layout dos mesmos foi desenvolvido com auxílio do software CorelDraw®. Para a 

fabricação dos eletrodos foi utilizado polieterimida como substrato, utilizando o layout produzido de acordo com 

a Figura1 abaixo para ser carbonizado no material. Essa carbonização foi feita em uma impressora de corte com 

laser de CO2 controlada por computador, com 11,5% de potência e 40 mm s-1 de velocidade, essas condições foram 

escolhidas levando em consideração a boa delimitação do material, boa condutividade elétrica e possibilidade de 

alta reprodutibilidade. 

  

Figura 1. Layout escolhido para processo de carbonização em polieterimida como substrato. Sendo R.E. o eletrodo 

de referência, W.E. o eletrodo de trabalho e C.E. o contra eletrodo. Em verde está representado uma fita adesiva utilizada para 

delimitar a área dos eletrodos e garantir que a solução não tenha contato com os conectores do potenciostato. 
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2.2 Estudo de pH 

O estudo de pH foi feito utilizando 7 soluções de tampão universal Britton-Robinson, contendo 0,04 mol.L-

1 de H3PO4, 0,04 mol.L-1 de H3BO3 e 0,04 mol.L-1 de CH3COOH, em seguida, utilizando uma solução de hidróxido 

de sódio 0,1 mol.L-1, os valores de pH foram ajustados para 2,0, 4,0, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 e 12,0. 

2.3 Análises e amostras: métodos utilizados 

Foi utilizado o potenciostato PGSTAT 204 (Metrohm) com módulo de espectroscopia de impedância 

eletroquímica, sendo as análises feitas com os eletrodos fabricados, conectando as extremidades dos dispositivos 

diretamente no potenciostato (Figura 1). 

Foram realizados registros voltamétricos (voltametria cíclica) do MDMA para que fosse possível avaliar 

seus processos redox e sua resposta analítica. Para a construção das curvas analíticas foram realizadas com a técnica 

de Onda Quadrada e estudo de pH. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Condições Experimentais 

A princípio, foi feito um estudo para descobrir as melhores condições experimentais, utilizando o método 

de voltametria cíclica com uma janela de potencial entre 0 e 1,4 V com e sem pré-tratamento eletroquímicos 

superficial, Figura 2.  O tratamento eletroquímico consistia em aplicar 2V por 120s em meio de hidróxido de sódio 

0,1 mol.L-1 por meio da amperometria. 

 

Figura 2. Voltamogramas cíclicos registrados na janela de potencial de 0 a 1,4 V com eletrodos sem qualquer pre-

tratamento superficial (figura da esquerda) e com eletrodo tratado anodicamente em meio de NaOH 0,1 mol.L-1. Branco 

analítico utilizado em pH 7,00. 
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Analisando os gráficos apresentados, observa-se que os melhores resultados foram obtidos em sensores 

com tratamento anódico em hidróxido de sódio. Assim, esta condição foi utilizada para os demais ensaios. 

 

3.2 Estudo de pH 

Em seguida, um estudo de pH foi realizado com finalidade de conhecer o comportamento eletroquímico 

do ecstasy diante da variação de pH. Avaliou-se os seguintes valores de pH: 2,0, 4,0, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 e 12,0. 

Observa-se que os processos redox do MDMA são dependentes do pH do meio, deslocando-se para menores 

potenciais com o aumento da alcalinidade do meio. Adicionalmente, em condições mais ácidas, foi possível 

observar um processo redox reversível mais próximo de 0V. 

 

Figura 3. Voltamogramas cíclicos registrados para o estudo de pH realizado em janela de potencial de 0 a 1,4 V. 

 

3.3 Velocidade de Varredura 

Um estudo de velocidade de varredura foi realizado com branco analítico sendo tampão Britton-Robinson 

pH 2,00, variando velocidades entre 10mVs, 30mVs, 50mVs, 100mVs e 200mVs, Figura 4. Branco analítico 

utilizado em pH 2,00. 

 

Figura 4. Estudo de velocidade de varredura, variando velocidades entre 10, 30, 50, 100 e 300mV/s.  
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Figura 5. Resultados obtidos para velocidade de varredura. 

 

De acordo com os valores dos valores de coeficientes angulares obtidos, é possível caracterizar os 

processos redox como sendo difusional e adsortivos para o processo irreversível da anfetamina próximo de 1V e o 

par redox próximo de 0,2 V, respectivamente. 

3.4 Variação de Tempo e Potencial 

Com o intuito da utilização de uma técnica de pulso mais rápida e sensível, o uso da voltametria de onda 

quadrada foi utilizado para estudos de tempo de deposição, variando entre 0, 10 e 20 segundos, com potencial fixo 

em 1,0 V e branco analítico utilizado em pH 2,00. Chegando ao resultado em que 0 s apresenta um pico mais 

intenso, Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados obtidos para tempos de deposição 0, 10 e 20 s, potencial 1,0 V. 

Em seguida, foi realizado o estudo onde o tempo de deposição de 10 segundos foi mantido constante, 

variando apenas o potencial entre 1,0, 1,1 1,2 e 1,3 V, Figura 7. 
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Figura 7. Resultados obtidos para variação de potencial e, 1,0, 1,1, 1,2 e 1,3 V, tempo de deposição 10 s. 

Branco analítico utilizado em pH 2,00. 

Nota-se que a condição de preconcentração aplicando 1, 0V proporcionou melhor resposta e assim, na 

sequência será construída curvas analíticas para a quantificação desta droga. 

4. CONCLUSÃO 

Conforme todos os dados presentes, considerando o baixo custo da produção do sensor eletroquímico e a 

facilidade de fabricação, é possível concluir que o método é uma alternativa para os já existentes para detecção de 

MDMA em amostras de apreensão policial. Reforçando a necessidade do método como estratégia analítica em 

campo para rápida amostragem, visando a agilização dos procedimentos periciais e tomadas de decisão em termos 

operacionais. 
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