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Resumo 
Um dispositivo eletroquímico foi desenvolvido para a determinação simultânea de 
sulfametoxazol (SMX) e trimetoprim (TMP), utilizando voltametria de pulso diferencial 
e um eletrodo de carbono vítreo (GC) modificado com o compósito óxido de grafeno 
reduzido (rGO) e nanopartículas de prata (AgNPs), sintetizados por dois métodos: 
químico e o eletroquímico. A morfologia e o comportamento eletroquímico dos 
eletrodos GC modificados com os compósitos rGO/AgNPs (método químico) e rGO-
AgNPs (método eletroquímico) foram caracterizados por microscopia eletrônica de 
varredura acoplada a um canhão de elétrons (FEG-SEM) e voltametria cíclica (CV). 
Essas técnicas demostraram que, nos dois métodos utilizados, o óxido de grafeno 
(GO) foi modificado com as AgNPs, e que o compósito sintetizado pelo método 
eletroquímico apresentou uma melhor dispersão das nanopartículas, resultando em 
um aumento da área superficial quando comparado ao compósito rGO/AgNPs. 
Assim, o eletrodo GC/rGO-AgNPs foi avaliado e otimizado na determinação 
simultânea de SMX e TMP e atingiu limites de detecção de 0,6 mol L-1 para o SMX 
e 0,4 mol L-1 para o TMP. O dispositivo eletroquímico proposto, GC/rGO-AgNPs, foi 
aplicado com sucesso na determinação simultânea de SMX e TMP em águas 
residuárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
An electrochemical device was developed for the simultaneous determination of 
sulfamethoxazole (SMX) and trimethoprim (TMP) using differential pulse 
voltammetry, and a glassy carbon electrode (GC) modified with the reduced 
graphene oxide composite (rGO) and silver nanoparticles (AgNPs), synthesized by 
two methods: chemical and electrochemical. The morphology and the 
electrochemical behavior of the GC electrode modified with composite rGO/AgNPs 
(chemical method) and rGO-AgNPs (electrochemical method) were characterized by 
scanning electron microscopy coupled to an electron gun (FEG-SEM) and cyclic 
voltammetry (CV). These techniques demonstrated that, in both methods, the 
graphene oxide (GO) was modified with AgNPs, and the composite synthesized by 
the electrochemical method showed a better dispersion of the nanoparticles, 
resulting in an increased surface area when compared to the composite rGO/ 
AgNPs. Thus, the GC/rGO-AgNPs electrode was evaluated and optimized for 
simultaneous determination of SMX and TMP and achieved detection limits of 0,6 
mol L-1 to SMX and 0,4 mol L-1 for the TMP. The proposed electrochemical device, 
GC/rGO-AgNPS, was successfully applied for the simultaneous determination of 
SMX and TMP in wastewater.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
O uso de técnicas eletroquímicas para monitorização de substâncias, tanto de 

interesse ambiental, como biológico conduz ao desenvolvimento de novos sensores 
e biossensores. A busca contínua de parâmetros analíticos ideais, tais como, limite 
de detecção, seletividade e reprodutibilidade estimula o desenvolvimento de 
materiais avançados para análise dessas amostras ambientais e biológicas. 

Atualmente, um dos materiais mais utilizados no desenvolvimento destes novos 
dispositivos eletroquímicos é o grafeno. O grafeno é uma monocamada plana de 
átomos de carbono em um retículo bidimensional (2D), resultando muito 
naturalmente no tipo de rede cristalina (rede hexagonal e planar). Foi uma novidade 
completa na Física dos materiais, e estimulou muitos trabalhos teóricos, que 
revelaram surpresa atrás de surpresa, devido suas propriedades elétricas e óticas. 
Um exemplo é a absorção de luz na gama do visível que é quase independente da 
frequência, e tem um valor determinado apenas por constantes fundamentais: a 
carga do elétron, a constante de Planck e a velocidade da luz. A combinação dessa 
transparência com a capacidade de sustentar correntes elétricas muito elevadas, 
como os metais, é uma associação muito singular, que o torna muito promissor 
como material, seja para displays, sendo este o interesse de especialistas da 
Samsung, ou como sensores em células solares. 

Além dessas características, o grafeno tem atraído grande atenção em diversas 
áreas do conhecimento, devido suas propriedades únicas, tais como: rede 
bidimensional estendida com átomos de carbono hibridizados sp2 [1], alta mobilidade 
eletrônica (200.000 cm2 V-1 s-1) [2], grande área superficial específica (2.630 m2 g-1) 
[3], excelentes propriedades químicas, térmica, mecânicas [4], e alta condutividade 
elétrica (103-104 Ω m-1). Essas propriedades permitem que o grafeno tenha grandes 
campos de aplicações, sendo uma delas, a fabricação de novos sensores e 
biossensores eletroquímicos [5].  

Muitas vias de fabricação, tais como a esfoliação micromecânica do grafite [6], 
deposição de vapor químico (crescimento epitaxial) [7], e o método de solução 
química [8], têm sido usados na preparação do grafeno. Entre eles, o produto 
químico da oxidação do grafite para formar o óxido de grafeno (GO) e a sua 
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subsequente redução, é uma das rotas de síntese mais favorável devido à sua alta 
eficiência e baixo custo [9]. 

Em particular, óxido de grafeno reduzido (rGO) revestido com nanopartículas de 
prata (rGO/AgNPs) é um híbrido promissor devido suas propriedades ópticas, [10], 
propriedades eletroquímicas [11], bem como sua alta atividade catalítica [12-13]. No 
entanto, ainda existem muitos desafios para superar a síntese de compósitos 
baseados em rGO e nanopartículas de metálicas. Por exemplo, a maioria dos 
métodos necessitam de redutores fortes, tais como NaBH4, formaldeído, hidrazina 
[14-15]. Adicionalmente, o uso de surfactantes ou agente estabilizador, que são 
introduzidos, algumas vezes, ficam fortemente absorvidos na superfície das 
nanopartículas metálicas, resultando em uma diminuição do desempenho dos 
compósitos rGO-nanopartículas metálicas [16]. Assim, novos métodos de síntese 
estão sendo constantemente estudados e introduzidos na literatura. Sendo assim, 
dois métodos de síntese foram avaliados, sendo um deles, o método electroless, e o 
outro, o método de eletrodeposição de AgNPs coloidal, para a determinação de 
antibióticos em efluentes. 

Os antibióticos podem ter duas utilizações: podem atuar como promotores de 
crescimento ou para propósitos terapêuticos. Esses compostos apresentam-se em 
baixas concentrações (ng L-1 e μg L-1) em afluentes e efluentes de tratamento de 
esgotos.  

As indústrias farmacêuticas além de contribuírem com a fabricação dos 
antibióticos para uso em tratamentos de humanos e de animais descartam resíduos 
que, futuramente, serão encontrados em sistemas naturais de água devido ao 
descarte industrial. Além do mais, uma vasta quantidade de antibióticos vem sendo 
utilizada indiscriminadamente pela pecuária como promotores de crescimento. Cerca 
de 60% dos antibióticos ingeridos por humanos e animais são excretados através da 
urina e das fezes diretamente no sistema de esgotos, por esta razão, uma grande 
quantidade desses fármacos é descartada no meio ambiente, seja no solo ou nos 
corpos hídricos. 

Diante desse cenário, metodologias de tratamento desses efluentes e estratégias 
analíticas adequadas, com o objetivo da determinação de antibióticos em baixos 
níveis de concentração nessas amostras complexas são extremamente importantes. 
Assim, foram desenvolvidos e caracterizados dispositivos eletroquímicos baseados 
em rGO modificado com AgNPs para a determinação de duas classes de 
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antibióticos, sulfonamidas e pirimidinas, e monitoramento de águas de efluentes 
utilizando os sensores propostos. 

 
1.1  Grafeno 

 
 A estrutura do grafeno foi concebida teoricamente há mais de 60 anos, desde 

o estudo do grafite por cristalografia de raios-X. Mas, somente em 2004 foi 
desenvolvido um método para isolar os planos de grafeno individuais sobre uma 
superfície de óxido de silício por um grupo de cientistas liderados pelo Professor 
Geim da Universidade de Manchester, Inglaterra. Esse grupo obteve sucesso na 
obtenção de folhas de grafeno com propriedades eletrônicas elevadas através da 
esfoliação mecânica do grafite por um tipo de fita adesiva [17]. 

 O grafeno é formado por uma única camada de carbono em sua rede 
bidimensional [18], que contrasta com a estrutura tridimensional lamelar do grafite 
como pode ser observado na Figura 1.  

 
Figura 1 - Bases das formas de grafite [19]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A.K. Geim, 2007, p. 183. 
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 Como o grafeno apresenta hibridização do tipo sp2 seus orbitais s combinam 

com dois orbitais p para formar 3 orbitais planares formando ângulos de 120º. Cada 
um desses orbitais tem um elétron, e nada o faria mais energeticamente estável do 
que juntar-se com outro semelhante, por exemplo, com um dos 3 orbitais sp2 de 
outro átomo de carbono. Assim, os átomos de carbono se organizam em uma 
estrutura planar formada por hexágonos regulares, cujos vértices são ocupados por 
um átomo: o carbono. Cada ligação tem dois elétrons, o que torna a estrutura muito 
plausível. Isso resulta em ótimas propriedades mecânicas devido a estabilidade das 
ligações planares C–C da folha de grafeno, e da quase ausência de defeitos nesses 
cristais; os defeitos reduzem drasticamente a resistência dos materiais. Mas, foram 
sobretudo as propriedades eletrônicas desse material que o tornaram uma estrela da 
ciência.  

Na descrição da formação dos orbitais sp2, um orbital p é deixado em cada 
átomo de carbono, com a formação dos três orbitais sp2, sobrando um orbital: aquele 
em que a densidade de carga eletrônica se concentra na direção perpendicular ao 
plano de grafeno, o orbital pz, no qual cada orbital pz tem um elétron. A hibridização 
pz-pz dá origem a N/2 orbitais ligantes e N/2 orbitais antiligantes, em que N é o 
número total de átomos de carbono. Como cada orbital tem dois estados de spin, no 
estado de mais baixa energia os N elétrons ocupam os orbitais ligantes. Os N 
orbitais do cristal têm energias diferentes, formando duas “bandas” quase contínuas 
(N é muito grande); os estados ligantes constituem a banda de valência e os 
antiligantes a banda de condução. Isso não é específico do grafeno, mas uma 
descrição geral da formação dos estados eletrônicos em um cristal a partir de um 
conjunto de orbitais atômicos. Quando as bandas estão separadas por uma energia 
finita, “gap”, o material é um isolante. Os elétrons na banda de valência não podem 
mover-se, porque todos os estados estão ocupados; é necessária uma energia finita 
para excitar um elétron para a banda de condução, que pode então mover-se no 
cristal. O estado vazio da banda de valência também permite movimento de carga. 
Se as duas bandas se sobrepõem, os elétrons são móveis e o sistema é metálico. 
Para entender as propriedades eletrônicas do grafeno, com mais detalhe, deve-se 
discutir a natureza dos estados das bandas de valência e condução. 

Em mecânica quântica os estados eletrônicos são ondas; para um elétron livre, 
sem forças de atração nucleares, o estado mais simples é uma onda plana, que 
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enche todo o espaço; o elétron não tem preferência por nenhum ponto particular, 
pois não existem variações de energia potencial. Tal onda descreve um elétron com 
momento linear de módulo dado pela fórmula de Broglie, p = h/λ, com a direção e 
sentido de propagação da onda. A energia do elétron é puramente cinética: 

 
E = mv2/2 ou E = p2/2m                                                                               (1) 

 
Onde λ é o comprimento da onda associada à partícula de massa m que se 

move a uma velocidade v, h é a constante de Plank. O produto mv é também o 
modulo do vetor p ou quantidade de momento da partícula. 

No grafeno, o elétron não é livre, pois só tem um orbital disponível em cada 
átomo de carbono, mas também não tem preferência por qualquer um deles. As 
ondas que descrevem os orbitais ligantes e antiligantes são semelhantes a ondas 
planas, no sentido que são hibridizações de todos os orbitais pz do cristal, e, além 
disso, são caracterizados por uma grandeza semelhante ao momento linear 
(Momento de Block), que determina como a fase da onda varia de orbital para 
orbital. Contudo, a relação entre a energia do estado e o respectivo momento, 
chamada relação de dispersão, é muito diferente quer seja de um elétron livre, quer 
seja dos materiais (metais, semicondutores ou isoladores): 

a) As bandas não se sobrepõem em energia, mas o “gap” é nulo; o topo da 
valência e a base de condução coincidem. Podemos excitar elétrons da 
banda de valência para a de condução sem custo de energia. Por esta razão 
o grafeno é um semi-metal. 

b) Próximo da energia onde as bandas se tocam, os estados eletrônicos têm a 
seguinte relação entre energia e momento: 

 
    E(p) = ±υF p                                                           (2) 
Onde: υF.é a velocidade da partícula 

(+ para os estados de condução e − para os de valência; energia medida em 
relação ao estado em que as bandas se tocam). 

 Esta dependência linear entre energia e momento é a mesma que a de um 
fóton. Com efeito, das relações de Einstein, E = hυ, e de Broglie, p = h/λ, resulta 
E(p)=cp (para a luz c=λυ, onde c: velocidade da luz). Isto significa que para os 
estados eletrônicos que correspondem a excitações de baixa energia, os elétrons do 
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grafeno são partículas sem massa, que se movem com uma velocidade fixa, υF, 
independente da sua energia (vF é cerca de 300 vezes inferior à velocidade da luz). 
O grafeno é ainda impermeável. A malha é pequena para permitir a passagem de 
moléculas de água, sendo a distância entre carbonos vizinhos, ao lado do hexágono, 
de apenas 1,42 Å.  

No entanto, existe a forte tendência das folhas individuais do grafeno se 
aglomerarem devido às fortes interações π-π e interações de van der Waals [20], 
podendo ter um efeito prejudicial significativo sobre as propriedades do material 
final. Logo, inúmeras estratégias têm sido desenvolvidas para controlar a dispersão 
do grafeno, limitar sua reaglomeração e melhorar sua sensibilidade. As 
metodologias existentes envolvem tanto processos químicos quanto físicos para 
separar as folhas de grafeno, seguido por modificações da superfície, para perturbar 
a reformação das interações π-π e interações de van der Waals. 

Uma variação interessante do grafeno é a utilização de sua forma oxidada, GO, 
a qual tem sido preparada pelo método modificado de Hummers [21], sendo a 
maioria do grafeno utilizado em eletroquímica produzido por esse método. Grafeno 
obtido a partir do GO reduzido, que também é chamado de folhas de grafeno 
funcionalizadas ou óxido de grafeno quimicamente reduzido, geralmente tem 
defeitos estruturais abundantes [22,23] e grupos funcionais [24], que são vantagens 
para aplicações eletroquímicas. 

Uma abordagem elegante para aplicação do GO que vem ganhando espaço no 
meio científico consiste em sua modificação com nanopartículas metálicas, a qual 
tem demonstrado excelentes resultados em seu uso como sensores eletroquímicos 
e na imobilização de biomoléculas. Como exemplo, Liu et al.[25] imobilizaram 
nanopartículas de platina e glicose oxidase sobre folhas de GO para avaliar a sua 
aplicação como biossensor na determinação de glicose alcançando um limite de 
detecção de 25 µmol L-1. Neste caso a Pt atuou como um espaçador mecânico entre 
as folhas de grafeno, o que acarretou em sua separação e aumentou a área 
superficial, ao mesmo tempo em que mantinha a atividade biocatálica da enzima 
devido às nanopartículas metálicas serem biocompátiveis.  

Gu et al. [26], desenvolveram um biossensor utilizando GO, quantum dots de 
CdTe-CdS, nanopartículas de ouro e glicose oxidase para determinar glicose, 
reportando uma faixa linear de resposta de 1,0 x 10-11 a 1,0 x10-8 mol L-1 com um 
limite de detecção de 3,0 pmol L-1. O sensor mostrou-se extremamente sensível e 
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estável mantendo uma resposta de 95% do valor original para uma concentração de 
1,0 nmol L-1, por um período de 26 semanas.  

Cincotto e colaboradores [27] utilizam oxido de grafeno modificados com telureto 
de cádmio e quantum dots para a determinação eletroquímica em desreguladores 
endócrinos. As medições eletroquímicas demonstraram o alto desempenho a 
resposta do composto na presença de uma fonte de luz. A Voltametria de Pulso 
diferencial permitiu o desenvolvimento de um método para determinar os níveis de 
17-estradiol entre 0,2 e 4,0 mmol de L-1. Assim o compósito GO / CdTe mostrou-se 
muito sensível com um limite de detecção de 2,8 nmol L-1 (0,76 µgL-1). 

 
1.2  Nanopartículas de prata 

 
Há um crescente interesse no ramo da nanociência no que se refere às 

intrigantes mudanças nas propriedades físicas de determinados sólidos, quando 
suas dimensões são reduzidas à escala nanométrica e, também, à possibilidade de 
controle sobre os componentes estruturais de materiais e dispositivos em escalas de 
tamanho bem inferiores àquelas convencionais [28-29]. Parte do fascínio que 
permeia o assunto é atribuído às inúmeras aplicações dadas a nanopartículas 
metálicas, tais como, fabricação de sensores, microeletrônica, catálise, ação 
bactericida, células fotovoltaicas [30] entre outras, devido às suas propriedades 
intrínsecas ópticas, eletrônicas, magnéticas e catalíticas [31]. 

O principal objetivo da nanotecnologia é usar as propriedades características 
desses materiais, como o aumento da área superficial. Estes dispositivos, muitas 
vezes, não possuem tamanho nanométrico, mas contêm em sua composição 
diversas estruturas nanométricas, o que resulta nas diversas propriedades e 
aplicações de interesse. Alguns materiais nanoestruturados mais destacados na 
literatura são os nanotubos de carbono, os derivados de fulereno, as membranas 
poliméricas, o óxido de zinco (ZnO), as nanoestruturas de ouro, prata, o óxido de 
ferro (Fe3O4), o óxido de titânio (TiO2), o óxido de silício (SiO2), os quantum dots 
(QDs), entre outros [32]. 

Nanopartículas metálicas coloidais, como por exemplo, as que são formadas 
a partir de platina, ouro, prata e cobre, são o foco de uma grande área de interesse 
para a sua utilização em uma variedade de aplicações, incluindo a detecção de 
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biomoléculas e imunoensaios, armazenamento de dados, catálise, 
eletromagnetismo, entre outros. 

Soluções coloidais de metais como prata e ouro são sistemas em nanoescala 
particularmente interessantes, devido à facilidade com que podem ser preparadas e 
modificadas quimicamente. Um exemplo seria os eletrodos modificados com 
nanopartículas metálicas coloidal que mostram uma melhora significativa na 
sensibilidade eletroquímica devido à sua grande área superficial específica e maior 
superfície de energia livre [33].  

Alguns óxidos metálicos e compostos metálicos, tais como, nanopartículas de 
óxido de cobalto, ouro e platina têm sido relatados para modificações de eletrodos. 
No entanto, esses eletrodos, exibem baixa eficiência e sofrem interferência de outros 
íons metálicos que dificultam suas aplicações comerciais [34]. Entre as várias 
nanopartículas metálicas, as AgNPs oferecem desejável substrato para a 
preparação de eletrodos modificados quimicamente, isso devido às características 
quânticas de diâmetro de pequenos grânulos, grande área superficial específica, 
bem como a capacidade de transferência rápida de elétrons [35].  

A prata existe em várias formas no ambiente e em organismos vivos, tais 
como, metais, iônicos, complexos e coloidais. As AgNPs possuem tamanho pequeno 
e grande superfície, o que leva, química e fisicamente, a diferenças nas suas 
características, incluindo propriedades mecânicas e biológicas, atividade catalítica, 
condutividade térmica e elétrica, absorção óptica. Essas propriedades em potencial 
fazem com que as AgNPs sejam utilizadas em materiais antibacterianos, sensores, e 
espectroscopia.  

Por exemplo, a atividade antibacteriana e a boa condutividade da Ag são 
conhecidas desde os tempos antigos e agora estão sendo amplamente investigadas 
por aplicações reais. Os compostos de Ag têm sido utilizados como agentes 
antibacterianos de queimadura e tratamento de feridas [36]. Além disso, as AgNPs 
exibem o efeito de ressonância de superfície (SPR) e forte resistência bacteriana 
aos antibióticos, tornando-as ideais para aplicações biotecnológicas [37-38].  

Para sintetizar AgNPs estáveis, a escolha de solventes para a estabilização e 
surfactante é significativamente importante, especialmente quando o ambiente 
requer uma alta concentração de íons metálicos. Por exemplo, Rele et al. [39] 
relataram que, na ausência de um surfactante, a estabilidade das AgNPs 
sintetizadas com glicerol é muito maior do que em etileno glicol ou soluções 
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aquosas. A maior estabilidade das NPs em glicerol se deve à uma viscosidade mais 
elevada que conduz à difusão lenta. Realizar a síntese de nanopartículas metálicas 
em meio orgânico é preferível, porque os meios seletivos podem servir para ambos, 
solventes e agentes de redução, sem a necessidade de adicionar um agente de 
redução adicional. 

 Quando essas AgNPs são suportadas sobre superfícies reativas, a sua 
atividade catalítica é ainda mais eficaz. Consequentemente, para imobilizar essas 
NPs são utilizados sistemas bifásicos ou suportes sólidos. Recentemente, o GO tem 
sido mencionado como material viável para esse suporte, devido ao efeito sinérgico 
que somam o alto poder catalítico AgNPs sem perder nenhuma das propriedades 
eletrônicas do GO. Assim, dois métodos de síntese para a obtenção do compósito 
rGO-AgNPs foram avaliados, sendo um deles, o método químico (eletroless), e o 
outro, o método de eletrodeposição de AgNPs coloidal, para serem utilizados na 
modificação de sensores e análise de antibióticos em efluentes. 

 
1.3  Antibióticos 

 
Atualmente, cerca de 3.000 diferentes substâncias são utilizadas em formulações 

farmacêuticas [40]. Consequentemente, uma grande quantidade dessas substâncias 
bioativas vem sendo encontradas em águas residuárias e têm atingido os corpos 
d’água. Dentre essas substâncias, os antibióticos causam bastante preocupação, 
pois sua ocorrência ambiental é um problema eco toxicológico. A exposição 
prolongada de bactérias diversas às baixas concentrações de antibióticos 
encontradas no meio ambiente pode levar à seleção de microrganismos resistentes 
e, eventualmente, à transferência de seus genes de resistência para bactérias de 
outras espécies, reduzindo, em longo prazo, a eficácia desses compostos.  

Existem numerosas classificações dos antibióticos, a mais habitual os agrupa em 
função de seu mecanismo de ação perante os agentes causadores de infecção, quer 
dizer, alguns lesionam a parede da célula, outros alteram a membrana celular. A 
maior parte deles inibe a síntese de ácidos nucléicos, os polímeros constituintes da 
célula bacteriana. Outra classificação agrupa os antibióticos em função das bactérias 
contra as quais são eficazes, como por exemplo, estafilococos, estreptococos e 
escherichia. Também podem ser classificados em função da sua estrutura química, 
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diferenciando, dessa forma, as tetraciclinas, penicilinas, macrólidos, cefalosporinas, 
sulfonamidas, lincosamidas, pirimidinas. 

Os antibióticos sulfametoxazol e trimetoprim são usadas em combinação de 
fármacos muito utilizada, sendo que o sulfametoxazol pertence ao grupo das 
sulfonamidas e o trimetoprim, ao das pirimidinas. A associação de sulfametoxazol e 
trimetoprim em concentrações definidas (também chamada cotrimoxazol) é uma 
associação medicamentosa sinérgica, portanto racional, com espectro de atividade 
antimicrobiana muito extensa abrangendo um grande número de bactérias.  

As propriedades farmacocinéticas das duas substâncias são muito semelhantes 
são bem absorvidos por via oral, e o pico de concentração sérica do trimetoprim é de 
uma a três horas e do sulfametoxazol é de uma a quatro horas. As meias-vidas dos 
dois componentes são muito semelhantes (em média de 10 horas para o trimetoprim 
e 11 horas para o sulfametoxazol). Vale ressaltar que aproximadamente 50-70% da 
dose de trimetoprim e 10-30% da dose de sulfalmetoxazol são excretadas 
inalteradas na urina. Essa combinação é indicada em casos de infecção do trato 
respiratório (bronquite, sinusite, otite), infecções do trato urinário e renal (cistites 
agudas e crônicas, uretrites, prostatites), infecções genitais em ambos os sexos, 
infecções gastrintestinais (E. coli) e infecções de pele. 

Em consequência do grande consumo e uma enorme produção industrial desses 
antibióticos, observa-se que esses compostos foram detectados em águas 
superficiais e subterrâneas como apresentado na Tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Tabela 1 - Concentrações médias de sulfametoxazol e trimetoprim detectados 
em ambientes aquáticos [41]. 

Fármaco 
(Classe terapêutica) 

Concentração Média 
(µg. L-1) 

Matriz 

 0,090 Efluente de ETE/Grécia 
 0,010 Efluente de ETE/Itália 
 0,020 Efluente de ETE/Suécia 

Sulfametoxazol 
(antibiótico) 

0,049 Efluente de ETE/Canadá 

 0,58 Esgoto bruto/Espanha 
 0,25 Efluente de ETE/Espanha 
 0,40 Efluente de 

ETE/Alemanha 
 0,41 Água 

subterrânea/Alemanha 
 0,05 Água superficial/EUA 
   

  
0,070 

 
Efluente de ETE/Itália 

Trimetoprim 
(antibiótico) 

0,065 Efluente de ETE/Canadá 

 0,32 Efluente de 
ETE/Alemanha 

Fonte: Melo, S. A. S., 2009, p.188-197. 
 

1.3.1 Sulfametoxazol 
 

O sulfametoxazol (SMX), 4-amino-N-(5-metil-3-isoxazolil) 
benzenossulfonamida, como apresentado na Figura 2, é pertencente à classe das 
sulfonamidas, que são antibióticos que atuam na inibição competitiva na síntese do 
ácido fólico em microrganismos. Ele é utilizado em medicina humana para o 
tratamento urinário, particularmente para infecções causadas por Escherichia coli 
[42]. Tem um amplo espectro de atividade antibacteriana contra bactérias aeróbias 
gram-positivas e gram-negativas, sendo também eficaz contra protozoários [43-44].  
No entanto, SMX pode produzir uma variedade de efeitos colaterais que incluem 
perturbações gastrointestinais, reações de hipersensibilidade, e um número de 
anormalidades hematológicas, tais como trombocitopenia, agranulocitose, 
megaloblastose, eosinofilia, e sulfemoglobinemia [45-46]. O SMX apresenta baixa 
metabolização e, consequentemente, uma alta concentração na urina. A dose 
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comum é 1,5-4 mg em três ou quatro doses por dia. Menos do que 10% dessa 
quantidade é excretada na forma acetilada inativa. Além de medicina humana, 
também é aplicado na medicina veterinária para o tratamento curativo.  

 
Figura 2-  Fórmula estrutural do sulfametoxazol. 
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O

O
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Fonte: Autoria própria  
 

1.3.2 Trimetoprim    
 

Trimetoprim (TMP), 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimetoxibenzil) pirimidina, 
apresentado na Figura 3, é um agente antibacteriano bem conhecido usado como 
um potenciador em combinação com várias sulfonamidas, como o SMX, para o 
tratamento de uma série de infecções bacterianas [47-48]. É um análogo do ácido 
fólico e como tal o substitui na enzima bacteriana diidrofolato redutase que o 
sintetiza. É, portanto um antagonista do ácido fólico, inibindo a sua formação pela 
bactéria. O ácido fólico é essencial para a replicação das bactérias, já que é usado 
na duplicação do DNA. Esse antibiótico não mata as bactérias, mas inibe a sua 
multiplicação permitindo ao sistema que as elimine facilmente. O trimetoprim é ativo 
contra a maioria dos patógenos bacterianos comuns. As sulfonamidas podem 
potencializar a ação do trimetoprim, pois inibem a mesma via metabólica bacteriana, 
porém acima do local de ação do diidrofolato redutase. No Reino Unido, seu uso 
está geralmente restrito ao tratamento da pneumonia pelo Pneumocystis carinii, 
toxoplasmose e nocardiose. Misturas binárias de TMP e SMX são atuais em 
preparações farmacêuticas comerciais, como Bactrim (relação 1:5), mas TMP pode 
também ser fornecido como um único agente.  
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Figura 3 - Fórmula estrutural do trimetoprim. 
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Fonte: Autoria própria  

 
1.3.3 Contaminação de efluentes  

 
Muitos fármacos são encontrados em aguas de efluente e esses são 

desenvolvidos pelos laboratórios para serem persistentes, mantendo suas 
propriedades químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico. Porém, 
50% a 70% de uma dosagem do fármaco é excretada inalterada e persiste no meio 
ambiente. O uso desenfreado de antibióticos acarreta dois problemas ambientais: 
um, é a contaminação dos recursos hídricos e o outro, seria a resistência que alguns 
microrganismos criam a esses fármacos. As bactérias podem fazer, e 
frequentemente fazem, mudanças no seu material genético, adquirindo resistência 
aos fármacos. Assim, uma bactéria presente em um rio que contenha traços de 
antibióticos pode adquirir resistência a essas substâncias [49].  

Os antibióticos têm sido amplamente discutidos na literatura, devido ao seu 
potencial de desenvolvimento de bactérias resistentes no meio ambiente [50-51] e 
por serem usados em grandes quantidades, tanto na medicina humana, quanto na 
medicina veterinária (crescimento do gado, na aquicultura e produção avícola e 
suína) [52]. 
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Uma classe desses antibióticos são as sulfonamidas que podem ser 

encontradas em alimentos de origem animal, tais como mel, leite, ovos, peixes e 
carnes. A maioria das sulfas apresenta meia-vida relativamente longa, ocasionando 
sérios problemas para a saúde humana, entre os quais reações alérgicas ou tóxicas. 
Algumas sulfonamidas podem ser potencialmente carcinogênicas e estima-se ainda 
que aproximadamente 5% dos pacientes humanos que são tratados com 
sulfonamidas sofram efeitos colaterais [53]. Por sua vez, o amplo uso de 
medicamentos veterinários pode ser responsável pelo aparecimento de cepas de 
bactérias resistentes. O limite máximo de resíduo (LMR) estabelecido pela 
Comunidade Européia para o total de sulfonamidas em músculo, fígado, rim e leite é 
de 100 µg kg-1 [54].  

As sulfonamidas, bem como outros medicamentos, têm sido administradas ao 
gado leiteiro, e resíduos dessas substâncias podem ser encontrados no leite. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu um LMR de 100 µg kg-1, como 
medida preventiva de saúde pública. Este limite refere-se à soma das concentrações 
totais de sulfatiazol (STZ), sulfametazina (SMZ) e sulfadimetoxina (SDM) [55].  
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2 OBJETIVOS 
 
O objetivo principal desse trabalho foi desenvolver, caracterizar e aplicar 

dispositivos eletroquímicos integrados com grafeno e nanopartículas de prata, sendo 
esse compósito sintetizado por dois métodos distintos, para a determinação 
simultânea de sulfametoxazol e trimetoprim em efluentes. Sendo assim, avaliar qual 
síntese mais eficaz para a produção do compósito baseado em rGO e AgNPs. 

De maneira geral pretendeu-se ampliar os conhecimentos e estratégias para a 
aplicação da nanotecnologia no monitoramento de antibióticos e fornecer subsídios 
para futuros estudos de outras classes de fármacos e demais contaminantes 
emergentes. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Instrumentação e Métodos 
  

Experimentos de voltametria cíclica (CV) e voltametria de pulso diferencial 
(DPV) foram realizados utilizando um sistema eletroquímico modelo Autolab 
PGSTAT30 (Eco Chemie, Utrecht, Holanda) equipado com software GPES (Eco 
Chemie, Utrecht, Holanda). Foi utilizada uma célula eletroquímica convencional de 
três eletrodos: eletrodo de carbono vítreo (GC), eletrodo GC modificado com óxido 
de grafeno (GC/GO), eletrodo GC modificado com óxido de grafeno reduzido 
(GG/rGO) e eletrodo GC/rGO modificado com nanopartículas de prata (AgNPs) 
como eletrodos de trabalho (diâmetro 3,0 mm), um eletrodo de Ag/AgCl/KCl (3,0 mol 
L-1) como eletrodo de referência e uma placa de Pt como eletrodo auxiliar, como 
exemplificado na figura 4. Todas as medidas foram realizadas em temperatura 
ambiente.  

 
Figura 4 - Célula Eletroquímica Convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Autoria própria  
 
 
 

Eletrodo auxiliar 

       Eletrodo de  
         Trabalho  

Eletrodo de  
Referência 
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A caracterização eletroquímica dos compósitos rGO-AgNPs, sintetizados pelo 

método químico e pelo método eletroquímico (baseado na eletrodeposição de 
AgNPs coloidal), foi realizada utilizando CV no intervalo de -0,3 a +0,8 V vs. Ag/AgCl 
em solução 0,5 mol L-1 KCl (Sigma-Aldrich) com velocidade de varredura de 50 mV s-
1 e, a partir de comparações do perfil voltamétrico dos compósitos na presença do 
par redox [Fe(CN)6]3+/[Fe(CN)6]4+  (Sigma-Aldrich) em solução de HCl (Sigma-
Aldrich) 0,10 mol L-1. 

As morfologias dos nanomaterais (GO, rGO, rGO-AgNPs eletroless e rGO-
AgNPs coloidal) foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura 
acoplada a um canhão de elétrons (FEG-SEM), no qual foi utilizado um microscópio 
FEI Inspect F50 (FEI Company, Hillsboro, USA).  

As medidas de massa foram realizadas utilizando uma balança analítica Metler 
Toledo (modelo AL 204) com capacidade máxima de 210 g, sensibilidade de 0,0001 
g. Para a determinação do pH das soluções utilizadas nestes estudos, utilizou-se um 
pHmetro Qualxtron Modelo 8010 (Hexis Científica, Jundiaí, Brasil) calibrado com 
soluções padrão de pH 7,00 e 4,00. 

 
3.2  Síntese do óxido de grafeno  

 
 O GO foi preparado a partir do pó de grafite (tamanho de partícula <20 µm 

Sigma-Aldrich) pelo método modificado de Hummers [21]. 
Na sequência relatam-se todas as etapas da síntese do GO. 

1) Inicialmente foi pesada uma massa de 12,120 g de grafite a qual foi 
colocada em um béquer de 250 mL, e acrescentada uma massa de 11,952 
g de NaNO3 (Sigma-Aldrich), que por sua vez ajuda como “catalisador” 
para a reação de oxidação do grafite, sendo o recipiente reservado à 
parte; 

2) Em seguida, adicionou-se 400 mL de H2SO4 (Sigma-Aldrich) com o auxílio 
de uma proveta em um erlenmeyer de 1000 mL, sendo colocado em 
banho de gelo; 

3) Transferiu-se, então, a mistura de grafite e catalisador para um kitassato 
imerso no banho de gelo, sendo ambos os recipientes (erlenmeyer e 
bacia) colocados sobre um o agitador magnético, conforme apresentado 
na Figura 5. 
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4) Promoveu-se a agitação magnética da mistura de forma branda, por um 
período de aproximadamente 30 minutos.  

 
Figura 5 - Primeira etapa da síntese do GO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria 
 

5) Enquanto se esperava o tempo mencionado anteriormente, foi pesada 
uma massa de 60,093 g de KMnO4 (Sigma-Aldrich) em um béquer de 250 
mL previamente tarado sobre a balança. 

6) Decorrido o tempo esperado (~ 30 min.), adicionou-se lenta e 
cuidadosamente todo o permanganato de potássio à mistura do 
erlenmeyer, mantida ainda sob agitação e banho de gelo. Outra vez, 
esperou-se um tempo de aproximadamente 30 min. para a reação de 
oxidação do grafite ocorrer e, após a liberação total dos vapores 
originados no processo, vedou-se a boca do erlenmeyer com parafilm®; 

7) O recipiente foi então colocado na geladeira e deixou-se o mesmo em 
repouso por um período de 24 horas; 



32 
 

8) No dia seguinte, retirou-se o erlenmeyer da geladeira e aqueceu-se a 
mistura sobre uma chapa de aquecimento com temperatura por volta de 
40 ºC cerca de 20 minutos – o grafite oxidado é bastante viscoso, por isso, 
aqueceu-se a mistura com o intuito de torná-la menos densa, ou seja, 
“mais líquida”; 

9)  Enquanto esperava-se o aquecimento da mistura, preencheu-se 
completamente uma proveta de 150 mL com H2O2 (Synth). Este volume foi 
então colocado em uma pisseta e, com o auxílio desta, transferiu-se o 
H2O2 aos poucos (utilizando um conta-gotas, quando necessário) no 
erlenmeyer; 

10)  Após a minimização dos gases desprendidos durante o processo, 
esperou-se o resfriamento parcial da mistura e dividiu-se a quantidade 
contida no erlenmeyer (~ 600 mL) ao meio, transferindo-se metade desse 
volume para outro erlenmeyer; 

11)  A seguir, adicionou-se 500 mL de água ultrapura (Thermo Scientific – 
Nanopure) a ambas as partes, deixando os volumes próximos a 800 mL; 

12)  Esperou-se o completo resfriamento das misturas até a temperatura 
ambiente e vedou-se ambos os erlenmeyers com parafilm® deixando-os 
em repouso absoluto na geladeira por um período de 4 dias; 

13) Após este tempo, os sobrenadantes de cada erlenmeyer foram 
transferidos e reunidos em tubos para posterior centrifugação (os sólidos 
presentes no fundo dos recipientes, contendo diversas espécies e 
impurezas oxidadas, foram desprezados); 

14)  Os sobrenadantes foram então centrifugados à rotação de 8.000 rpm por 
30 min. Após, lavou-se o sólido resultante primeiramente centrifugando-o 
com HCl 5% (Synth) e depois utilizando água ultrapura, por várias vezes, 
até que o pH do sobrenadante encontrava-se próximo a 7. Finalmente, o 
sólido resultante foi liofilizado. Um sólido marrom foi obtido, o qual foi 
posteriormente caracterizado como sendo óxido de grafeno – GO. 
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3.3 Preparação do GO modificado com AgNPs pelo método químico 
 

 A síntese do compósito rGO/AgNPs foi realizada utilizando dodecilsulfato de 
sódio (SDS) como surfactante. Assim, uma suspensão contendo uma proporção em 
massa de 10:4 (GO/SDS), por exemplo, 100 mg de GO e 40 mg de SDS (Sigma-
Aldrich), foi preparada em 100 mL de etanol e submetida ao ultrassom durante 20 
min. Um excesso de borohidreto de sódio (Sigma-Aldrich)  foi adicionado, e essa 
suspensão foi sonicada durante mais 20 min. Uma solução contendo 40% de AgNO3 
(Sigma-Aldrich), em relação a quantidade de GO, proporção essa que foi otimizada, 
foi lentamente adicionada a suspensão de rGO (pois nesse etapa o GO já foi 
reduzido) e mantida sob agitação constante. Assim, que a reação se completou, o 
compósito rGO-AgNPs foi disperso utilizando uma sonda ultrassônica durante 1 h. 
Após, o compósito rGO-AgNPs foi centrifugado por 10 min com rotação de 3000 rpm 
e lavado por várias vezes com água ultrapura até a solução tornar-se incolor. 
Finalmente, 5 mL de etanol foi adicionado ao compósito resultante e, então, o rGO-
AgNPs foi seco em estufa à 60 oC.  

 
3.4 Preparação das AgNPs pelo método coloidal 

 
As AgNPs foram preparadas a partir da adição gota a gota de 10 mL de uma 

solução 1,0 mmol L-1 de AgNO3 em 30 mL de NaBH4 de concentração 2,0 mmol L-1. 
A adição de nitrato de prata foi realizada lentamente (uma gota por segundo), sob 
agitação magnética e em banho de gelo. Inicialmente, a solução se tornou 
levemente amarela, mas mudou para amarelo brilhante quando todo o volume de 
AgNO3 foi adicionado. Após, a mudança de cor a agitação foi finalizada. A solução 
amarela de AgNPs foi estocada sob refrigeração. 

 
3.5  Preparação dos eletrodos de carbono vítreo (GC) modificados com 

os compósitos 
 

Inicialmente foi realizada uma etapa de limpeza e condicionamento do eletrodo 
GC. A limpeza constituiu-se em polimento do eletrodo em suspensão de alumina 0,5 
µm, seguido de banho de ultrassom em etanol por cinco minutos e em água 
ultrapura por mais cinco minutos. O eletrodo GC polido e limpo foi imerso em 
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solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 pH = 7,0, e foi aplicado um potencial de + 1,5 V 
por 60s, seguido por aplicação de um potencial -1,55 V vs. Ag/AgCl por 60s. 
Finalmente, foram feitos voltamogramas cíclicos entre os potenciais de -1,0 V e +1,0 
V vs. Ag/AgCl, com velocidade de varredura de 100 mV s-1 até obter um 
voltamograma reprodutível. 

Após a etapa de limpeza e condicionamento do eletrodo GC, 10 µL da 
suspensão baseada em 1,0 mg rGO/AgNPs (preparada pelo método químico) e 1,0 
mL de água foi gotejada sobre a superfície do eletrodo e o eletrodo GC/rGO/AgNPs 
foi seco em temperatura ambiente. 

Para a eletrodeposição das AgNPs coloidal, o eletrodo GC polido e limpo foi 
modificado com uma suspensão baseada em 1,0 mg GO e 1,0 mL de água. Após, o 
eletrodo GC/GO foi imerso em 12 mL de KCl 0,1 mol L-1 contendo 8 mL de AgNPs 
coloidal utilizando cronoamperometria, no qual o potencial de -1,0 V foi aplicado por 
420 s [56]. Após esta etapa, o eletrodo GC/rGO-AgNPs foi lavado com água 
ultrapura e seco em temperatura ambiente. 

 
3.6  Otimização dos parâmetros para análise simultânea de SMX e TMP 

em solução tampão  
 

A determinação simultânea de soluções padrão de SMX e TMP (Sigma-Aldrich) 
foi realizada utilizando DPV em 0,10 mol L-1 solução tampão Britton-Robinson (BR) e 
pH 8,0. Parâmetros que afetam a corrente de pico como amplitude pulso, incremento 
de potencial, velocidade de varredura foram variados e otimizados. Após as figuras 
de mérito foram obtidas. 

 
3.7 Preparação da amostra de água residuária sintética para a análise 

de SMX e TMP 
 
O eletrodo GC/rGO-AgNPs foi aplicado na determinação simultânea de SMX e 

TMP em água residuária sintética simulando efluente de suinocultura pré-tratado por 
lagoa de estabilização, baseada na proposta de Bergmann et al. [57]. A Tabela 2 
apresenta a composição da água residuária sintética apresentada por Bergmann e 
colaboradores. 
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Tabela 2 - Constituição da água residuária sintética simulando efluente de 

suinocultura 
 

Espécie química Concentração/
mg L-1 

NH4+ 483 
NO3- 0,93 
PO4- 98 
K+ 485 

Ca+2 122 
Mg+2 40 
Cl- 301 

Fe+2 7,87 
S 34 

Na+ 175 
B 0,68 

Mn+2 0,88 
Zn+2 3,07 
Cu+2 1,21 
Mo+2 0,02 
Co+2 0,02 

Fonte: B.A. Bergmann, 2000, p. 13. 
 

 
Quantidades conhecidas das soluções padrão de SMX e TMP foram 

adicionados a uma alíquota de 10 mL de água residuária sintética, preparada de 
acordo com a Tabela 2, resultando em uma concentração final de 3,0 mol L-1 de 
SMX e TMP. Esta amostra foi misturada com 10 mL de 0,1 mol L-1 solução tampão 
BR pH 8,0. Nenhum tratamento adicional da amostra foi feito. A quantidade de SMX 
e TMP foi determinada por três adições sucessivas de alíquotas das soluções 
padrão de SMX e TMP. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Caracterização morfológica e eletroquímica dos compósitos 
baseados em rGO e AgNPs 

 
A morfologia das superfícies do GO, e dos compósitos rGO/AgNPs (método 

químico e rGO-AgNPs (método eletroquímico) foram caracterizadas por FEG-SEM. 
Uma gota de uma suspensão etanólica de cada material foi gotejada sobre o 
substrato de silício e as micrografias FEG-SEM do GO e dos compósitos 
rGO/AgNPs e rGO-AgNPs são apresentadas na Figura 6. A Figura 6A mostra 
imagens típicas do GO em que é evidente que o material consiste em uma mistura 
de camadas únicas e multicamadas de grafeno. O óxido de grafeno como os 
materiais bidimensionais tendem a empilhar devido as interações π-π, o que 
provoca o bloqueio dos sítios cataliticamente ativos [58]. Já, a Figura 6B apresenta a 
imagem do compósito rGO-AgNPs, na qual é possível observar que o rGO foi 
modificado com um grande número de nanopartículas de prata. Além disso, as 
folhas do rGO, exibem uma estrutura típica torcida e com muitas ondulações. A 
redução do óxido de grafeno faz com que as folhas se desempilhem e, 
consequentemente, há o desbloqueio dos sítios ativos. Também é possível observar 
que as AgNPs estão bem dispersas nas folhas de rGO e apresentam tamanhos que 
variam entre 5 e 60 nm. A Figura 6C mostra a imagem do compósito rGO/AgNPs, na 
qual também é possível observar que as folhas de rGO foram modificadas com as 
AgNPs, porém essas nanopartículas estão mais aglomeradas, ficando mais difícil 
dimensioná-las.  
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Figura 6 - Micrografias FEG-SEM para os materiais sintetizados: (A) GO, 
(B) compósito rGO-AgNPs (método eletroquímico), (C) compósito rGO/AgNPs 
(método químico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A presença de AgNPs no compósito também foi caracterizada 

eletroquimicamente. Os experimentos de voltametria cíclica foram realizados em 
solução 0,5 mol L-1 KCl, com velocidade de varredura de 50 mV s-1. O 
comportamento eletroquímico do eletrodo GC modificado com GO foi comparado 
com a resposta voltamétrica dos eletrodos GC/rGO/AgNPs e GC/rGO-AgNPs. 
Nenhum processo eletroquímico foi observado na resposta voltamétrica usando o 
eletrodo GC/GO (curva a) como mostrado na Figura 7. No entanto, o eletrodo GC 
modificado com ambos os compósitos rGO/AgNPs (método químico) e rGO-AgNPs 
(método eletroquímico) apresentaram processos eletroquímicos referentes às 
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AgNPs presentes no eletrodo. O eletrodo GC/rGO/AgNPs (curva b) apresentou um 
pico de oxidação bem definido em +0,36 V. Este processo é atribuído à oxidação de 
Ag0 para Ag+. Um processo quase reversível em +0,09 V correspondente à redução 
da Ag+ também foi observado. O eletrodo GC/rGO-AgNPs (curva c) apresentou o 
mesmo processo quase reversível, mas nos potenciais de +0,29 V e +0,19 V, 
aumentando a reversibilidade dos processos de oxidação e redução da Ag. Também 
observou-se um aumento da corrente capacitiva no voltamograma do compósito 
sintetizado pelo método eletroquímico, provavelmente devido as AgNPs sintetizadas 
por esse método estarem mais dispersas na superfície do sensor aumentando, 
assim, sua área superficial. Esses processos eletroquímicos para os picos de Ag na 
superfície do eletrodo estão de acordo com outros trabalhos descritos na literatura 
[59,60]. 

 
Figura 7 - Caracterização eletroquímica em solução 0,5 mol L-1 KCl com 

velocidade de varredura de 50 mV s-1 para os eletrodos: (a) GC/GO, (b) 
GC/rGO/AgNPs (método químico) e (c) GC/rGO-AgNPs (método eletroquímico). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Experimentos de voltametria cíclica na presença do par redox [FeIII(CN6)]3−/[FeII 
(CN6)]4− também foram realizados para a caracterização eletroquímica dos materiais. 
A Figura 8 apresenta os perfis voltamétricos para os três diferentes eletrodos: a) 
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GC/GO, b) GC/rGO/AgNPs (método químico) e c) GC/rGO-AgNPs (método 
eletroquímico) em solução 0,1 mol L-1 H2SO4 contendo quantidades equimolares de 
1,0 mmol L-1 de K3[Fe(CN)6] e K4[Fe(CN)6] e velocidade de varredura de 50 mV s-1.  

Os perfis voltamétricos apresentaram picos de oxidação e redução bem 
definidos para os três eletrodos estudados devido ao par redox Fe3+/Fe2+ em 
potenciais de aproximadamente +0,41 V e +0,34 V vs. Ag/AgCl/KCl (3,0 mol L-1), 
respectivamente. No entanto, o eletrodo GC/rGO/AgNPs (curva b) apresentou um 
aumento de 1,4 vezes nas correntes de pico quando comparado com o eletrodo 
GC/GO (curva a), aumento esse devido à presença de defeitos introduzidos por 
grupos funcionais além das AgNPs. Já o eletrodo GC modificado com o compósito 
rGO-AgNPs (curva c) apresentou um aumento ainda maior de 1,7 vezes nas 
correntes de pico quando comparado com o eletrodo GC/GO e um aumento 1,2 
vezes nas correntes de pico em relação ao eletrodo GC/rGO/AgNPs. O aumento nas 
correntes de pico anódico e catódico observados para ambos os compósitos podem 
ser atribuídos ao aumento na área superficial do eletrodo devido ao efeito sinérgico 
do rGO e das AgNPs. Novamente, as maiores correntes de pico observadas no 
compósito obtido via eletroquímica se devem às AgNPs estarem mais dispersas na 
superfície desse sensor.  

 
Figura 8 - Voltamogramas cíclicos para os eletrodos: (a) GC/GO, (b) GC/rGO-

AgNPs eletroless e (c) GC/rGO-AgNPs coloidal em 0,1 mol L-1 H2SO4 contendo 1,0 
mmol L-1 K3[Fe(CN)6] e K4[Fe(CN)6], com velocidade de varredura de 50 mV s-1.  
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Uma forma de caracterização visual do material para observar se realmente o 

GO foi obtido e se após a síntese obteve-se a sua redução é pela cor do material. A 
Figura 9 apresenta as suspensões para a) GO, b) rGO, obtido pelo método químico 
como descrito na Seção 3.3, porém sem adicionar o AgNO3 e c) compósito 
rGO/AgNPs sintetizado pelo método químico. Observa-se que a suspensão do GO 
obtido pelo método modificado de Hummers apresenta uma cor amarelada (Figura 
9a), cor esta característica do óxido de grafeno. Já a Figura 9b apresenta o GO 
reduzido com borohidreto de sódio resultando em uma suspensão marrom, 
caracterizando o rGO e quando a redução ocorre na presença de AgNO3 para 
formar o compósito rGO/AgNPs a suspensão se torna preta (Figura 9c). 

 
Figura 9 - Imagem dos vários tipos de grafeno dispersos em água (1,0 mg do 

material para 1,0 mL de água): a) GO, b) rGO e c) compósito rGO/AgNPs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  Comportamento eletroquímico do eletrodo GC/rGO-AgNPs no 

processo de oxidação do SMX e TMP 
 

O comportamento eletroquímico do SMX e TMP no eletrodo GC/rGO-AgNPs 
(método eletroquímico) foi avaliado em solução tampão BR 0,1 mol L-1 (pH 8,0), 
contendo de SMX e TMP por voltametria cíclica com velocidade de varredura de 50 
mV s-1. Os resultados são apresentados na Figura 10. Nenhum processo 
eletroquímico foi observado na resposta voltamétrica do eletrodo proposto na 
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ausência de SMX e TMP (linha preta pontilhada). No entanto, na presença dos 
compostos (linha vermelha contínua), tanto o SMX quanto o TMP exibiram um pico 
de oxidação irreversível bem definido em +0,92 V e +1,14 V vs. Ag/AgCl/KCl (3,0 
mol L-1), respectivamente. Uma vez que os potenciais de pico anódico para o SMX e 
TMP são separados por 0,22 V, é possível realizar a determinação simultânea 
destes dois antibióticos sob tais condições. 

 
Figura 10 - Voltametria cíclica utilizando o eletrodo GC/rGO-AgNPs em 0,1 mol 

L-1 BR pH 8,0, na ausência (linha pontilhada preta) e na presença (linha sólida 
vermelha) de 50,0 µmol L-1 de SMX e TMP com velocidade de varredura 50 mV s-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o intuito de confirmar o mecanismo de oxidação do SMX e TMP no eletrodo 

GC/rGO-AgNPs, a dependência do processo de oxidação eletroquímico do SMX e 
TMP em relação ao pH foi estudada pelos experimentos de DPV variando o pH entre 
3,0-9,0 em solução tampão BR 0,1 mol L-1 contendo 10,0 mol L-1 de SMX e 10,0 
mol L-1 de TMP. Os resultados são apresentados na Figura 11, que é um gráfico da 
corrente de pico anódica (Ipa) e o potencial de pico anódico (Epa) obtidos por DPV em 
função do pH para SMX (Figura 11A) e para TMP (Figura 11B). A variação do Epa 
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com o pH pode fornecer informações valiosas sobre o processo de oxidação do 
SMX e TMP. Para ambos SMX e TMP, a redução da concentração de hidrogênio 
iônico no eletrólito provoca um deslocamento no potencial de pico para valores mais 
negativos, tal como ilustrado nas Figuras 11A e 11B. Isso é uma consequência da 
desprotonação no processo de oxidação que é facilitada em valores de pH mais 
elevados. O Epa vs. pH mostrou uma relação linear, com uma inclinação de 30,7 mV 
por unidade de pH para SMX e 12,4 mV por unidade de pH para o TMP. Portanto, os 
processos eletroquímicos não envolvem o mesmo número de prótons e elétrons 
durante a eletro-oxidação do SMX e TMP. 

O gráfico de Ipa em relação ao pH para SMX (Fig. 11A) mostra que a corrente de 
pico anódica apresenta um valor máximo em pH 8,0, diminuindo para ambos os 
valores de pH mais elevados e mais baixos. Para TMP (Fig. 11B), a maior corrente 
de pico anódica foi observada em pH 3,0, diminuindo para valores de pH mais 
elevados. No entanto, como a determinação desses compostos é simultânea e, uma 
vez que para o SMX em pH 3,0 a corrente de pico anódica tem o menor valor de 
pico observado e, a corrente observada para a oxidação de TMP em pH 8,0 não é 
relativamente baixa em relação aos pHs 6,0 e 7,0, uma solução tampão BR 0,1 mol 
L-1 pH 8,0 foi utilizada nos próximos estudos.  
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Figura 11 - Efeito do pH no potencial de pico () e na corrente de pico () para 

A) oxidação do SMX e B) oxidação do TMP no eletrodo GC/rGO-AgNPs utilizando 
solução tampão BR 0,1 mol L-1 contendo 10,0 mol L-1 de cada antibiótico. Intervalo 
de potencial: +0,6 a +1,2 V (vs. Ag/AgCl); velocidade de varredura 10 mV s-1 e 
amplitude de pulso de 100 mV. 
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4.3  Parâmetros para a otimização do SMX e TMP em resposta ao 
eletrodo GC/rGO-AgNPs  
 

Para maximizar o sinal analítico por DPV, os efeitos dos parâmetros 
experimentais (composição do eletrodo, amplitude de pulso, potencial e tempo de 
limpeza da superfície do eletrodo) foram estudados utilizando eletrodo GC/rGO-
AgNPs em solução tampão BR 0,1 mol L-1 em pH 8,0 contendo 50,0 mol L-1 de 
SMX e TMP e velocidade de varredura fixa de 10 mV s-1. O efeito do potencial de 
pré-tratamento foi avaliado primeiro, pois a detecção eletroquímica do SMX e TMP 
utilizando o eletrodo GC/rGO-AgNPs foi acompanhada pela adsorção do SMX e 
TMP ou de seus produtos de oxidação. Assim, existe um envenenamento da 
superfície do eletrodo e, consequentemente, uma diminuição do sinal analítico dos 
dois antibióticos.  

A influência da aplicação do potencial de pré-tratamento foi investigada a fim 
de limpar a superfície do eletrodo. Utilizando-se DPV, o potencial de pré-tratamento 
foi aplicado nos seguintes valores: -1,2; -1,1; -1,0; -0,75; -0,5; -0,25, 0; +0,25; +0,35 
V e os resultados são mostrados na Figura 12. Uma recuperação média 99,4% da 
resposta original para ambos os antibióticos SMX e TMP foi obtida no potencial de  
-1,2 V, visto que para potenciais de limpeza mais positivos as correntes de pico 
anódica diminuem significativamente. Assim, o potencial de pré-tratamento de -1,2 V 
foi utilizado nos próximos estudos. 

A influência do tempo de pré-tratamento também foi avaliada. Foram feitas 
variações de 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 240 s, como apresentado na Figura 13.  
Observa-se que as correntes de pico anódica para o TMP aumentam no intervalo de 
30 a 240 s. Já para o SMX as correntes de pico anódica aumentam no intervalo de 
30 a 120 s, e diminuem quando tempos maiores de pré-tratamento são utilizados. 
Isso acontece, pois, tempos maiores de limpeza faz com que ocorra, além da 
limpeza, também a pré-concentração do TMP na superfície do eletrodo, aumentado 
suas correntes de pico e fazendo com que haja uma competição entre o TMP e SMX 
pelos sítios ativos do eletrodo. Assim, as correntes de pico anódico do SMX 
diminuem. Portanto, o tempo de pré-tratamento de 120 s foi utilizado nos 
experimentos subsequentes.  
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Figura 12 - Efeito do potencial de pré-tratamento sobre as correntes de pico 

anódica do SMX () e TMP () em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 contendo 
50,0 mol L-1 dos antibióticos. Intervalo de potencial: +0,6 a +1,2 V (vs. Ag/AgCl); 
velocidade de varredura 10 mV s-1 e amplitude de pulso de 100 mV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Efeito do tempo de pré-tratamento sobre as correntes de pico 

anódica do SMX () e TMP () em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 contendo 
50,0 µmol L-1 dos antibióticos. Intervalo de potencial: +0,6 a +1,2 V (vs. Ag/AgCl); 
velocidade de varredura 10 mV s-1 e amplitude de pulso de 100 mV. 
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O próximo estudo realizado foi o da amplitude de pulso, a qual foi variada entre 

15 e 100 mV, como apresentado na Figura 14. Os voltamogramas de pulso 
diferencial também são apresentados na Figura 14, para mostrar que não foi 
observado nenhum aumento significativo nas larguras dos picos para a oxidação do 
SMX e TMP, mesmo em amplitudes maiores que 50 mV. Uma vez que as correntes 
de pico foram proporcionais ao aumento da amplitude de pulso para o TMP e que 
para o SMX a maior corrente de pico anódica também foi observada em 100 mV, 
esta amplitude de pulso de 100 mV foi escolhida como a amplitude optimizada por 
DPV. 

 
Figura 14 - Voltamogramas de pulso diferencial utilizando diferentes 

amplitudes de pulso em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 contendo 50,0 mol 
L-1 dos antibióticos. Intervalo de potencial: +0,65 a +1,2 V (vs. Ag/AgCl); velocidade 
de varredura 10 mV s-1 e potencial e tempo de pré-tratamento de -1,2 V por 120 s. 
No detalhe: Efeito da amplitude de pulso sobre as correntes de pico anódica do SMX 
() e TMP (). 
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O último parâmetro avaliado foi o efeito da quantidade de AgNPs na 
composição do eletrodo GC/rGO-AgNPs. Assim, diferentes concentrações de AgNPs 
em solução KCl 0,1 mol L-1 forma avaliadas, no qual o potencial de -1,0 V foi 
aplicado por 420 s para a eletrodeposição das AgNPs utilizando cronoamperometria. 
Após esta etapa, cada eletrodo GC/rGO-AgNPs contendo diferentes quantidades de 
AgNPs foi lavado com água ultrapura e seco em temperatura ambiente. Utilizando-
se DPV nas condições otimizadas descritas acima, as correntes de pico anódica 
para ambos antibióticos foram avaliadas como apresentado na Figura 15. As 
correntes de pico anódica aumentaram tanto para o TMP quanto para o SMX 
quando a concentração de nanopartículas de prata em solução aumentou de 37,4 
µmol L-1 para 100,1 µmol L-1, na qual atingiu os máximos valores de corrente para o 
TMP e SMX nesse valor. Para concentrações acima de 100,1 µmol L-1 as correntes 
de pico anódica diminuíram. Portanto, de acordo com esses resultados a 
concentração de 100,1 µmol L-1 de nanopartículas de prata coloidal em solução foi 
utilizada para a preparação do eletrodo GC/rGO-AgNPs.  

 
Figura 15 - Efeito da quantidade de nanopartículas de prata sobre as correntes 

de pico anódica do SMX () e TMP () em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 
contendo 50,0 mol L-1 dos antibióticos. Intervalo de potencial: +0,65 a +1,2 V (vs. 
Ag/AgCl); velocidade de varredura 10 mV s-1 e potencial e tempo de pré-tratamento 
de -1,2 V por 120 s. 
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4.4  Comparação do comportamento voltamétrico do SMX e TMP sobre 
diferentes eletrodos 

 
Os experimentos de DPV foram realizados em solução tampão BR 0,1 mol L-1 

pH 8,0 contendo 75,0 mol L-1 de ambos os antibióticos, utilizando os parâmetros 
otimizados descritos na Tabela 3, para os seguintes eletrodos: GC/GO (curva a), 
GC/rGO/AgNPs (método químico - curva b) e GC/rGO-AgNPs (método eletroquímico 
- curva c), como mostrado na Figura 16. 

Os perfis voltamétricos apresentaram picos em potenciais quase idênticos em 
aproximadamente +0,79 V (SMX) e +1,04 V (TMP) vs. Ag/AgCl/KCl (3,0 mol L-1) 
para todos os eletrodos estudados. No entanto, o eletrodo GC/rGO-AgNPs 
apresentou maiores intensidades das correntes de pico anódica para o SMX e TMP 
em comparação com as correntes observadas para os outros eletrodos. A oxidação 
do SMX e TMP no eletrodo GC modificado com o compósito rGO-AgNPs pelo 
método eletroquímico apresentou um aumento por um fator de 1,1 e 1,2, 
respectivamente, nas correntes de pico, quando comparado com o eletrodo que foi 
preparado pelo método químico, ou seja, o eletrodo GC/rGO/AgNPs (curva b). Em 
relação ao eletrodo GC/GO (curva a), um aumento por um fator de 1,2 e 1,6 foi 
observado para a oxidação do SMX e TMP, respectivamente. O aumento nos 
valores das correntes de pico anódica reflete o efeito sinérgico do GO e das AgNPs  
e o aumento da área superficial no eletrodo compósito obtido via eletroquímica. 
Essas propriedades fazem com que o eletrodo GC/rGO-AgNPs seja promissor na 
determinação simultânea de SMX e TMP. 

Além disso, quando a análise simultânea desses antibióticos foi realizada 
utilizando um eletrodo compósito de parafina baseado em nanotubos de carbono de 
paredes múltiplas modificados com nanopartículas de antimônio os perfis 
voltamétricos para o SMX e TMP foram observados em +0,86 V e +1,11 V vs. 
Ag/AgCl/KCl (3,0 mol L-1), respectivamente [61]. Esses potenciais são mais elevados 
comparados aos potenciais obtidos com eletrodos propostos nesse trabalho, 
mostrando as propriedades eletrocatalíticas do grafeno quando comparado ao 
MWCNT. 
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Tabela 3 - Parâmetros otimizados por DPV para determinação simultânea de 

SMX e TMP usando eletrodo de GC/rGO-AgNPs. 
 

Parâmetros Valor otimizado 
Amplitude de pulso 100 mV 

Potencial de pré-tratamento -1,2 V vs. Ag/AgCl 
Tempo de pré-tratamento 120 s 

Quantidade de AgNPs em solução 100 µmol L-1 
Eletrólito suporte e pH 

 
0,1 mol L-1 tampão BR e pH 8,0 

Fonte: Autoria própria  
 
Figura 16 - Voltamogramas de pulso diferencial obtidos com os parâmetros 

otimizados descritos na Tabela 3 em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 
contendo 75,0 mol L-1 de SMX e TMP para os seguintes eletrodos: GC/GO (curva 
a), GC/rGO/AgNPs (curva b) e GC/rGO-AgNPs (curva c). 
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4.5  Resposta analítica do SMX e TMP 
 

Utilizando as condições optimizadas por DPV, descritas na Tabela 3, o eletrodo 
GC/rGO-AgNPs foi aplicado para avaliar a resposta eletroquímica em função da 
concentração de SMX e TMP. Todas as medidas foram feitas em triplicada. A 
resposta analítica mostrada na Figura 17 sujere um intervalo linear entre 1,0 a 10,0 
mol L-1, tanto para o SMX quanto para o TMP, de acordo com as seguintes 
equações: 
Ipa (A) = 0,24 (A) + 0,09 (A mol L−1) [SMX] (mol L−1)                                      (1) 
Ipa (A) = 1,07 (A) + 0,10 (A mol L−1) [TMP] (mol L−1)                                      (2) 

Com um coeficiente de correlação de 0,996 (n = 7) e 0,999 (n = 7) para SMX e 
TMP, respectivamente. O limite de detecção para o SMX foi 0,6 mol L-1 e para o 
TMP foi 0,4 mol L-1 determinados utilizando 3/coeficiente angular; onde é o 
desvio padrão do valor médio de 10 voltamogramas do branco, determinado de 
acordo com as recomendações da IUPAC [62]. 

Ao comparar os resultados do eletrodo GC/rGO-AgNPs com outros métodos 
eletroquímicos, encontrou-se que o dispositivo potenciométrico de microfluídica 
(LTCC/POT) apresentou limites de detecção mais elevados (1,5 x 10-5 mol L-1 para 
SMX e 6,1 x 10-7 mol L-1 para TMP) [63]. Limites de detecção mais elevados de 1,33 
x 10-6 mol L-1 e 1,15 x 10-6 mol L-1 ambos para o SMX também foram observados 
usando um eletrodo de grafite de lápis modificado com polipirrol oxidado [64] e um 
eletrodo de diamante dopado com boro, respectivamente [65]. Limites de detecção 
menores ao calculado com o eletrodo proposto, tanto para o SMX quanto para o 
TMP, foram relatados por Andrade et al. [66] utilizando um eletrodo de diamante 
dopado com boro. 

Atualmente, ainda não há uma normativa brasileira para controlar o limite 
máximo de resíduo permitido dos antibióticos estudados em efluentes. Apesar do 
eletrodo proposto não apresentar baixos limites de detecção para os antibióticos 
estudados, destaca-se a vantagem do eletrodo GC/rGO-AgNPs, sua 
reprodutibilidade e repetibilidade nos experimentos. 

 A reprodutibilidade do eletrodo GC/rGO-AgNPs foi medida a partir de cinco 
experimentos. Cada experimento consistiu em sete voltamogramas de DPV 
sequenciais. Esses experimentos foram realizados em dias diferentes, nos quais os 
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eletrodos foram preparados dia-a-dia, ou seja, utilizado filmes diferentes. Os 
voltamogramas de DPV foram realizados em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0, 
contendo 10,0 mol L-1 de SMX e TMP. O desvio padrão calculado foi de 1,8% e 
1,5% para o SMX e TMP, respectivamente. Além disso, testes de repetibilidade 
foram realizados a partir de 10 voltamogramas de DPV dessa mesma solução. O 
desvio padrão calculado foi de 1,1% e 1,0% para o SMX e TMP, respectivamente. 

 
Figura 17 -  Curva analítica usando DPV realizada com o eletrodo GC/rGO-

AgNPs em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 para concentrações de SMX: (a) 
1,0; (b) 3,0; (c) 4,0; (d) 5,0; (e) 6,0; (f) 8,0 e (g) 10,0 mol L-1 e para concentrações 
de TMP: (a) 1,0; (b) 2,0; (c) 4,0; (d) 5,0; (e) 6,0; (f) 8,0 e (g) 10,0 mol L-1. (A) 
Dependência linear das correntes de pico com as concentrações de SMX e (B) 
Dependência linear das correntes de pico com as concentrações de TMP. 
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4.6  Determinação seletiva de SMX e TMP em interferentes 
 

A possibilidade de determinar SMX e TMP, na presença de outros compostos 
orgânicos presentes em água residuária sintética, incluindo interferentes endócrinos 
e pesticidas foram investigados. Os interferentes endócrinos estudados foram o 
17estradiol (E2) e estriol (E3) e o pesticida foi o carbaril. Em todos os 
experimentos de DPV não foi observado um processo de oxidação dos interferentes 
E2, E3 e carbaril no intervalo estudado de +0,6 a +1,2 V vs. Ag/AgCl/KCl (3,0 mol  
L-1). 

O efeito do E2, E3 e do carbaril nas correntes de pico de oxidação do SMX e 
TMP foram avaliados utilizando solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0 contendo uma 
concentração fixa em 10,0 mol L-1 de SMX e TMP, e adições sequenciais de 5,0; 
10,0 e 20,0 mol L-1 de E2, E3 e carbaril e os resultados obtidos são apresentados 
na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Efeito dos interferentes E2, E3 e carbaril no processo de oxidação 

do SMX e TMP com as condições otimizadas por DPV, quando comparado com a 
solução que não contem o interferente. 

Interferente Concentração / mol L-1 (%) do sinal 
SMX* 

 
(%) do sinal 
TMP* 

 
E2 5,0 94,0 97,0 

 10,0 89,3 92,4 
 
 

20,0 82,6 87,9 

E3 5,0 98,9 98,1 
 10,0 98,9 96,4 
 
 

20,0 86,7 82,5 

       Carbaril 5,0 85,3 94,0 
 10,0 79,2 86,5 
 
 

20,0 75,6 79,2 

* em relação a 10,0 mol L-1 de SMX e TMP em solução tampão BR 0,1 mol L-1 pH 8,0, sem interferente Fonte: Autoria própria  
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É possivel observar que todos os inteferentes estudados diminuem as 
correntes de pico anódica do SMX e TMP e que maiores supressões nas correntes 
do SMX e TMP são observadas na presença do pesticida carbaril. Porém, a 
influência dos interferentes foi constante, ou seja, as correntes de pico anódica do 
SMX e TMP diminuem conforme as concentrações dos interferentes é aumentada. 
Desta forma conclui-se que o método é sujeito a interferências, no entanto, as 
substâncias interferentes estudadas não mudaram significativamente os potenciais 
de pico de oxidação do SMX e TMP, havendo a possibilidade da determinação 
simultânea de SMX e TMP nessas amostras usando o procedimento de adição de 
padrão.  

 
4.7 Análise simultânea de SMX e TMP em águas residuárias sintética 

  
O eletrodo desenvolvido foi utilizado para a quantificação de SMX e TMP em 

águas residuárias sintética simulando efluente de suinocultura, preparada como 
descrito no item 3.7 da parte experimental. Determinações do SMX e TMP foram 
realizadas em triplicada, sem qualquer processo de tratamento, usando o método de 
adição de padrão e os resultados são apresentados na Figura 18. Os resultados 
obtidos (média ± SD) para três determinações foram: 2,8 ± 0,2 mol L-1 para SMX e 
3,2 ± 0,1 mol L-1 para TMP. Recuperações entre 95,1% e 104,8% de SMX em 
amostras de águas naturais (n = 3) foram obtidas para 2,0; 4,0 e 6,0mol L-1 de 
SMX adicionado em cada amostra. Para TMP, recuperações entre 97,8 e 102,4% 
em amostras de águas naturais (n = 3) foram obtidas para 2,0; 4,0 e 6,0mol L-1 de 
TMP adicionado em cada amostra.  

Não houve diferenças significativas entre as concentrações adicionadas e 
encontradas nos antibióticos, o que indica que o eletrodo GC/rGO-AgNPs pode ser 
usado com sucesso na determinação simultânea de SMX e TMP em amostras de 
águas residuárias, sob as condições otimizadas e utilizando o método de adição de 
padrão. 
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Figura 18 - Voltamogramas de pulso diferencial obtido para o eletrodo de 

GC/rGO-AgNPs na detecção de SMX e TMP em águas residuárias sintética 
simulando efluente de suinocultura S) amostra; a) amostra adicionada com 2,0 mol 
L-1 de SMX e TMP; b) amostra adicionada com 4,0 mol L-1 de SMX e TMP, e c) 
amostra adicionada com 6,0 mol L-1 de SMX e TMP. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O eletrodo de carbono vítreo modificado com óxido de grafeno reduzido e 
nanopartículas de prata foi avaliado na determinação simultânea dos antibióticos 
sulfametoxazol e trimetoprim. O compósito proposto foi sintetizado por dois métodos 
diferentes. Pelas imagens de FEG-SEM, e pela caracterização eletroquímica 
observou-se que o compósito sintetizado pelo método eletroquímico (rGO-AgNPs) 
apresentou uma melhor dispersão das nanopartículas, resultando em um aumento 
da área superficial quando comparado ao compósito sintetizado pelo método 
químico (rGO/AgNPs). Além disso, o eletrodo GC/rGO-AgNPs apresentou uma 
melhora na resposta eletroquímica para a determinação simultânea de SMX e TMP 
quando comparado com o eletrodo de GC/GO e GC/rGO/AgNPs, evidenciando o 
efeito sinérgico do GO e das AgNPs e o aumento da área superficial no eletrodo 
compósito obtido via eletroquímica. 

O dispositivo eletroquímico proposto é fácil de ser preparado, onde a maior 
dificuldade é a síntese do óxido de grafeno, a qual é trabalhosa e tem-se de partida 
uma média de 12 g de carbono que, ao final, fornece aproximadamente 250 mg de 
GO, tendo assim um rendimento médio de 2,1 %. Porém, na preparação da 
suspensão utiliza-se apenas 1,0 mg de GO para 1 mL de água, e na preparação de 
cada eletrodo utiliza-se 10 L da suspensão, preparando-se assim, uma média 100 
filmes por suspensão, tornando assim o método viável. 

 O sensor proposto, GC/rGO-AgNPs, foi aplicado com sucesso na 
determinação simultânea de SMX e TMP em amostras de águas residuárias 
apresentando-se como um material alternativo a ser utilizado na análise de 
antibióticos em amostras de interesse ambiental. 
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