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RESUMO

A amoxicilina é um antibiótico que pode se acumular em ambientes aquáticos e levar ao
desenvolvimento de resistência bacteriana. Por isso, o fármaco deve ser determinado nesses
ambientes. Para tal, nesse trabalho, um eletrodo de carbono vítreo foi modificado com óxido de
grafeno reduzido e Nafion, para ser utilizado como sensor em uma metodologia baseada em
voltametria de onda quadrada. Os volumes dos modificadores utilizados na construção do
sensor foram otimizados como sendo de 6,0 µL, para ambos, por meio de um planejamento
fatorial 22 com ponto central em triplicata, com obtenção de magnitude de corrente de pico de
108,9 µA. Pelo estudo da variação da velocidade de varredura, na voltametria cíclica, verificouse que o processo de transferência de elétrons da amoxicilina no sensor é típico de eletrodos
com espécies adsorvidas e pode ser categorizado como quase-reversível. O método
eletroanalítico foi desenvolvida no eletrólito suporte tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1, com
otimização univariada do potencial hidrogeniônico no valor de 2,0, frequência de 100 s-1,
amplitude de 70 mV e incremento de varredura de 2 mV. O método foi validado, para aplicação
em diferentes amostras de água de rio coletadas em Guarapuava – Paraná. As amostras
denominadas P1 e P2 não apresentaram efeito de matriz significativo, comparadas com o
eletrólito puro, e as demais estimativas puderam ser realizadas a partir deste. Por sua vez, a
amostra nomeada P3 apresentou efeito de matriz significativo e as estimativas foram realizadas
utilizando calibração por adição de padrão. Para ambos os casos, a faixa de trabalho adotada
foi de 1,8 a 5,4 µmol L-1 e a linearidade se mostrou adequada, com obtenção de regressão linear
significativa e falta de ajuste não significativa, em um nível de confiança de 95 %, a partir da
aplicação de testes-F. Ademais, as análises dos gráficos de resíduos e testes de Cochran
mostraram a homocedasticidade das variâncias. Os limites de detecção obtidos para as curvas
em eletrólito puro e por adição de padrão foram, respectivamente, 0,39 e 0,63 µmol L-1, e os
limites de quantificação foram de 1,18 e 1,89 µmol L-1. O método se mostrou seletivo para a
amoxicilina frente a concentrações três vezes maior de benzilpenicilina e duas vezes maior de
ácidos húmicos e levofloxacino. A precisão, em termos de repetitividade e precisão
intermediária, para ambas as abordagens de calibração, mostrou-se adequada, com desvios
padrão relativos na faixa de 6,1 a 13,8 %. Na estimativa da exatidão obtiveram-se recuperações
médias entre 93,1 e 106,9 %. Além disso, realizou-se comparação com um método
cromatográfico, sendo demonstrado que as médias obtidas por ambos foram estatisticamente
iguais, de modo que a exatidão do método se mostrou adequada. Dessa forma, demonstrou-se
que o método voltamétrico desenvolvido pode ser aplicado na determinação de amoxicilina em
água de rio, com obtenção de resultados confiáveis e consistentes.
Palavras-chave: Amoxicilina. Voltametria de Onda Quadrada. Óxido de grafeno reduzido.
Validação de Método. Eletroanálise. Micropoluentes emergentes.

ABSTRACT

Amoxicillin is an antibiotic that can accumulate in aquatic environments and lead the
development of bacterial resistance. Thus, the drug must be determinate in these environments.
For that, in this study, a glassy carbon electrode was modified with reduced graphene oxide and
Nafion and it was used as a sensor in a square wave voltammetry methodology. The volumes
of the modifiers used to construct the sensor were optimized as 6.0 µL, for both, using a 22
experimental design with central point in triplicate, and the peak current magnitude obtained
was 108.9 µA. The study of scan rate effect, in cyclic voltammetry, allow to identify that the
electronic transfer process of amoxicillin on the sensor is typical of electrodes with adsorbed
species and it can be categorized as quasireversible. The electroanalytical method was
developed in 0.1 mol L-1 Britton-Robinson buffer as supporting electrolyte, and the parameters
were optimized through univariate approach as hidrogenionic potential of 2.0, frequency of 100
s-1, amplitude of 70 mV and step height of 2 mV. The method was validated for application in
different samples of river water from Guarapuava – Paraná. The samples nominated P1 and P2
did not present a significative matrix effect, when compared to the pure electrolyte, and the
forward estimations could be made from the electrolyte. On the other hand, the sample named
P3 presented a significative matrix effect and the estimations were made using calibration by
standard addition method. For both cases, the work range adopted was 1.8 to 5.4 µmol L-1 and
the linearity was suitable, obtaining a significative linear regression and a no significative lack
of fit, in 95 % level of confidence, through the application of F-tests. Besides, analysis of
residual plots and Cochran tests pointed the variances homoscedasticity. The limits of detection
to pure electrolyte and standard addition curves were, respectively, 0.39 and 0.63 µmol L-1 and
the limits of quantification were 1,18 and 1.89 µmol L-1. The method was selective to
amoxicillin compared to three-fold of benzylpenicillin and two-fold of humic acids and
levofloxacin. Precision, as repetitivity and intermediate precision, for both approaches of
calibration, was suitable and the relative standard deviations were in the range of 6.1 to 13.8 %.
To estimate the accuracy, the mean recoveries were between 93.1 and 106.9 %. Furthermore,
the method was compared to a chromatography one and the mean values obtained by both were
statistically equals, so the accuracy was adequate. Therefore, the voltammetric method
developed can be applied for determination of amoxicillin in river water, obtaining reliable and
consistent measurements.
Keywords: Amoxicillin. Square Wave Voltammetry. Reduced Graphene Oxide. Validation of
Method. Electroanalysis. Emerging Micropollutants.
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1 INTRODUÇÃO
A amoxicilina (AMX) é um antibiótico do grupo dos β-lactâmicos utilizado para
combater um amplo espectro de bactérias que causam infecções em humanos, animais
domésticos e outros mamíferos.1-3 Este fármaco é rapidamente absorvido pelos organismos,
entretanto, cerca de 60 a 70% dele é excretado pela urina, sem sofrer modificações. 4 Desta
forma, a AMX pode sofrer acumulação no solo e em corpos hídricos e acabar atuando como
uma força seletiva sobre algumas populações de microorganismos. Isto, por sua vez, pode levar
ao desenvolvimento de bactérias resistentes a ela.5
Existe, então, a necessidade de determinação da amoxicilina nesses ambientes. Vários
métodos analíticos são descritos na literatura com esse objetivo, porém poucos o fazem em
ambientes aquáticos, sendo os mais utilizados os cromatográficos.6-9 Estes, por sua vez,
geralmente demandam etapas de tratamento da amostra, maior tempo de análise e uso de
solventes orgânicos de alta pureza, além de instrumentação de maior custo. Por isso, há a
necessidade de utilizar técnicas analíticas mais simples, rápidas e baratas, que sejam tão ou mais
sensíveis, dentre as quais se destacam as técnicas voltamétricas. 10 Dos trabalhos que utilizam
técnicas voltamétricas para determinação de amoxicilina reportados na literatura, apenas um a
faz em ambientes aquáticos,11 mostrando a necessidade de estudos sobre o tema.
Um ponto importante no desenvolvimento de métodos voltamétricos é a definição do
eletrodo de trabalho, pois é ele que efetivamente vai realizar a detecção do analito alvo. Para
tal, destaca-se o eletrodo de carbono vítreo (GCE, do inglês glassy carbon electrode), devido a
propriedades como ampla janela de potencial e reprodutibilidade.12 Nesse substrato, entretanto,
as reações tendem a ocorrer com baixa cinética de transferência de elétrons. Uma alternativa
para facilitar essas reações é a inserção de um mediador de elétrons na superfície do eletrodo
de trabalho.13 Para esse fim, um material promissor é o óxido de grafeno reduzido (rGO), cuja
estrutura lhe confere a propriedade de alta mobilidade de elétrons, viabilizando sua aplicação
em sensores eletroquímicos.14-16 Para viabilizar a adesão de modificadores na superfície do
GCE, pode-se aplicar, em conjunto, o Nafion, uma substância polimérica, que possui
propriedades, como boa força mecânica, alta condutividade iônica, capacidade de troca iônica
e estabilidade química, que têm promovido sua utilização em sensores eletroquímicos. 17-21
Outro fator a ser levado em consideração quando se desenvolve um método analítico
é a confiabilidade dos resultados obtidos por meio dele. Por isso, a validação analítica é uma
ferramenta importante ao se verificar a consistência de um método, podendo ser analisados
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parâmetros de validação como seletividade, linearidade, faixa de trabalho, precisão, exatidão,
limite de detecção, limite de quantificação e robustez. 22
Portanto, neste trabalho, realizou-se a determinação de amoxicilina, por voltametria
de onda quadrada. Para tal, um sensor até então inédito, construído a partir da modificação do
GCE com rGO e Nafion, foi utilizado como eletrodo de trabalho. Um método eletroanalítico
foi desenvolvido e otimizado, por estratégias univariadas e multivariadas, e validado segundo
as recomendações de diferentes guias de validação. O mesmo foi aplicado na determinação de
AMX em águas de rio de diferentes pontos da cidade de Guarapuava - PR, com vistas a
preencher a lacuna que existe dos estudos nessa matriz.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver, otimizar e validar um método voltamétrico para determinação de
amoxicilina em água de rio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Sintetizar e realizar a caracterização morfológica e estrutural do óxido de grafeno
reduzido por difratometria de raios X, espectroscopia Raman e microscopia eletrônica
de varredura;

•

Otimizar a construção de eletrodos de trabalho de carbono vítreo modificados com
óxido de grafeno reduzido e Nafion utilizando estratégia multivariada;

•

Caracterizar o sensor voltamétrico quanto à área superficial, por voltametria cíclica, e à
resistência a transferência de carga, por espectroscopia de impedância eletroquímica;

•

Otimizar por abordagens univariadas o potencial hidrogeniônico do meio e os
parâmetros instrumentais da voltametria de onda quadrada para a determinação de
amoxicilina;

•

Validar o método voltamétrico desenvolvido por meio dos parâmetros linearidade,
seletividade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão e exatidão, para
determinação de amoxicilina em amostras de água de rio coletadas em diferentes pontos
da cidade de Guarapuava – PR.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 AMOXICILINA
Fármaco é a nomenclatura dada a substâncias com finalidade medicamentosa de alívio,
diagnóstico ou tratamento, cujas estruturas químicas e efeitos em um organismo sejam
conhecidos.23,24 Dentre os fármacos mais utilizados, estão os antibióticos, que atuam inibindo o
crescimento ou a replicação de bactérias que causam doenças em humanos e animais. 25 Estes
são divididos em diferentes grupos, segundo suas estruturas químicas. Um destes é o grupo dos
β-lactâmicos, do qual fazem parte as penicilinas que contém um anel β-lactâmico como núcleo
base da sua estrutura, responsável pela atividade antibacteriana. A ligação de diferentes cadeias
laterais a esse anel é o que origina as diferenças químicas e farmacológicas entre os
componentes dessa classe.2
O antibiótico penicilinico do grupo dos β-lactâmicos mais utilizado é a amoxicilina
(AMX), cuja nomenclatura oficial é ácido (2S,5R,6R)-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]
amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (Figura 1). Nela, a
presença de um grupo -NH2 retirador de elétrons, no carbono vizinho ao grupo amida ligado ao
anel β-lactâmico, faz com que o oxigênio da amida seja menos nucleofílico. Isso assegura que
o mesmo não atacará o grupo carbonila do anel β-lactâmico e, portanto, não realizará a abertura
deste, o que torna a molécula mais estável e, desta forma, mais efetiva que seus análogos.26
FIGURA 1 – ESTRUTURA QUÍMICA DA AMOXICILINA COM DESTAQUE PARA O ANEL ΒLACTÂMICO

FONTE: A autora (2019)

Alguns parâmetros físico-químicos da AMX são apresentados na Tabela 1. Como em
sua estrutura há grupos de caráter ácido (-COOH) e básico (-NH2), esse fármaco apresenta
características similares a de proteínas e aminoácidos. Em solução, por exemplo, o composto
exibe diferentes formas iônicas, dependendo das condições do meio, especialmente do potencial
hidrogeniônico (pH), e, portanto, fatores como solubilidade em água, volatilidade e reatividade
serão influenciados pela forma predominante do antibiótico.27
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TABELA 1 - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA AMOXICILINA
Fórmula molecular
C15H19N3O5S
Massa molar
365,40 g mol-1
Características físicas
Pó cristalino, branco ou quase branco
Ponto de fusão
194 °C
Solubilidade
Varia de acordo com o pH do meio
Constantes de dissociação
pKa1=2,41; pKa2=7,19; pKa3=9,38
FONTE: FELIX et al27; FARMACOPEIA BRASILEIRA28; PUBCHEM29; SHOUKRY30

Um parâmetro importante para predizer o estado de ionização da molécula, em função
do pH, é a constante de dissociação (pKa). A AMX apresenta três valores de pKa, logo,
diferentes estruturas iônicas, de acordo com a composição do meio. Em valores menores do que
pKa1, há predomínio de uma espécie catiônica, na qual o grupo amina está protonado (-NH3+).
Nos valores intermediários entre pKa1 e pKa2, o composto se apresenta na forma de zwitterion,
isto é, com uma carga positiva, ainda em -NH3+, e uma carga negativa em um grupo carboxila
desprotonado (-COO-). Após o valor de pKa2, ocorre a perda do próton ligado ao grupo amina,
que volta a ter caráter neutro (-NH2), tendo predomínio a espécie aniônica, com a carboxila
desprotonada. Por fim, após o pKa3, predomina uma espécie aniônica que, além do grupo
carboxila, tem também a hidroxila ligada ao anel aromático (-O-) desprotonada (Figura 2).30
FIGURA 2 - ESPÉCIES QUÍMICAS DA AMOXICILINA EM FUNÇÃO DO pKa

FONTE: A autora (2019)

3.1.1 Mecanismo de Ação e Excreção
A AMX é usada para tratar infecções bacterianas em humanos, como rinossinusite,
otite, infecção urinária, infecções respiratórias, faringite e como medida profilática contra
endocardite. Além disso, também é usada para tratar e prevenir doenças em animais domésticos,
como gatos e cachorros, e outros mamíferos, tais quais bois, cavalos, porcos, cabras e ovelhas. 1,3
O mecanismo de ação da AMX se dá pela inibição da síntese da parede peptideoglicana
das células bacterianas, durante a reprodução dos microorganismos. Ela age se ligando à enzima
transpeptidase, por meio do núcleo β-lactâmico, visto que sua conformação é muito similar à
da proteína ligante que desempenharia essa função. Ocorre uma reação que leva a abertura do
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anel e formação do ácido amoxicilóico como metabólito principal (Figura 3), com consequente
inativação da enzima. Dessa forma, há a formação de cadeias peptideoglicanas que se ligam
inadequadamente entre si. Essa falha na síntese da parede celular, faz com que as células
bacterianas absorvam água por osmose, sofrendo, então, ruptura por lise. 26,31
FIGURA 3 - ESQUEMA DA REAÇÃO QUÍMICA ENTRE O NÚCLEO β-LACTÂMICO E A
ENZIMA TRANSPEPTIDASE

FONTE: A autora (2019)

Nos organismos, a amoxicilina apresenta disponibilidade oral que varia de 70 a 90%.
Quando administrada, distribui-se por vários tecidos, incluindo hepático, pulmonar e da bile,
por exemplo, além de penetrar nos fluidos oculares; nos tecidos do sistema nervoso central, tem
pouca penetração, a não ser que infecção esteja presente neles. Entretanto, após seu mecanismo
de ação, apenas cerca de 10 a 25% da droga é metabolizada a ácido amoxicilóico e 60 a 70%
dela permanece inalterada. O fármaco é, então, excretado, predominantemente via renal,
podendo ser encontrado em altas concentrações na urina.4,26
3.1.2 Acumulação em Corpos Hídricos
Uma vez excretada dos organismos, a AMX pode se acumular no solo e em corpos
hídricos, podendo ser encaminhada inclusive para águas de consumo humano, por meio de
várias rotas (Figura 4). Em locais onde há falta de saneamento básico e coleta de esgoto, por
exemplo, o fármaco é descartado diretamente em águas superficiais. Entretanto, mesmo quando
direcionado às estações de tratamento de esgoto (ETEs), não ocorre sua eliminação pelos
tratamentos convencionais e, novamente, o antibiótico acaba alcançando águas superficiais.
Outra fonte de contaminação devido ao uso humano é o descarte incorreto, ou até mesmo ilegal,
de medicamentos não utilizados, que acabam em aterros sanitários. Nesses locais, a AMX pode
sofrer lixiviação, sendo encaminhada a águas profundas, e, mais uma vez, pode atingir águas
superficiais. A lixiviação pode ocorrer também quando a AMX é excretada no estrume, que se
deposita no solo. Mesmo que as águas superficiais passem por etapas de tratamento nas estações
de tratamento de águas (ETAs), não ocorre a eliminação da AMX, pois ainda não existem
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mecanismos viáveis tecnológica e economicamente para tal. Desta forma, esse antibiótico,
juntamente com os micropoluentes emergentes em geral, acaba chegando na água utilizada para
consumo humano e de outros animais.6,9,32-37
FIGURA 4 - CICLO DE ACUMULAÇÃO DA AMOXICILINA EM SOLO E EM ÁGUA

FONTE: Adaptado de Silva38

A bioacumulação de micropoluentes emergentes, de modo geral, pode induzir efeitos
tóxicos nos ecossistemas aquáticos e terrestres. Mais especificamente, a AMX provavelmente
estará presente nesses ambientes em uma concentração inferior àquela necessária para inibir o
crescimento ou a replicação das populações de microorganismos sobre as quais age. Dessa
forma, o antibiótico pode atuar como uma força seletiva, levando ao desenvolvimento de
variabilidade genética e fenotípica e, consequentemente, de resistência bacteriana. Assim, além
de desequilíbrios nesses ecossistemas, graves problemas de saúde pública podem ser gerados. 5
3.2 DETERMINAÇÃO DE AMOXICILINA
Vários métodos analíticos têm sido descritos na literatura para determinação de AMX,
utilizando técnicas variadas, como técnicas de separação39,40 e espectrofotometria na região do
ultravioleta-visível.41,44 Estes, entretanto, realizam a determinação do fármaco em cápsulas e
tabletes farmacêuticos, não sendo feitas aplicações em ambientes aquáticos.
As técnicas mais utilizadas para a determinação de AMX são as cromatográficas.
Estas, além da determinação em produtos farmacêuticos,45-47 realizam aplicações em fluidos
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biológicos48-50 e leite bovino,51-53 por exemplo. Neste caso existe, ainda, o emprego para a
determinação de AMX simultaneamente com outros antibióticos, em ambientes aquáticos, que
incluem águas superficiais, águas residuais e águas para consumo, conforme pode ser
visualizado na Tabela 2.
TABELA 2 – DETECÇÃO DE AMOXICILINA EM AMBIENTES AQUÁTICOS UTILIZANDO
MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS
Técnica
Local de determinação
Concentração encontrada
Ref.
Águas superficiais - Bacia do
Estação seca: 4,0 – 17 ng L-1
LC-MS/MS
32
Atibaia, São Paulo, Brasil
Estação chuvosa: 1,3 – 5,4 ng L-1
Águas superficiais – Bacia do Rio
LC-MS/MS
68 ng L-1
33
Sena, Paris, França
Águas superficiais – Kaditz,
LC-MS/MS
1270 ng L-1
35
Alemanha
-1
HPLC-DAD
Águas residuais – Tehran, Irã
70 ng L
37
Águas superficiais – Rio Macacos,
287,5 ng L-1
Rio de Janeiro, Brasil
Águas superficiais – Rio Paraíba do
LC-MS/MS
38,0 ng L-1
9
Sul, Rio de Janeiro, Brasil
Água para consumo – Barra Mansa e
< LD
São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil
Águas superficiais – Kuwasi, Gana
2,7 ng L-1
HPLC-MS/MS
6
Águas residuais – Kuwasi, Gana
1,3 ng L-1
FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: DAD: detecção por matriz de diodos;
HPLC: cromatografia líquida de alta eficiência;
LC: cromatografia líquida;
MS: espectrometria de massas

Os métodos cromatográficos, entretanto, geralmente demandam etapas de tratamento
da amostra, maior tempo de análise, instrumentação de custo elevado, e alguns também
requerem solventes orgânicos de alta pureza, o que encarece seu custo. Desta forma, faz-se
necessário técnicas analíticas mais simples, rápidas e baratas, que sejam tão ou mais sensíveis.
Dentre estas, as técnicas eletroanalíticas de voltametria figuram como opção para a
determinação de compostos farmacêuticos em diferentes matrizes,10 devido a grande
sensibilidade e a possibilidade de se obter baixos limites de detecção.54
3.2.1 Determinação por Técnicas Voltamétricas
Diversas técnicas voltamétricas são reportadas para a determinação de AMX,
utilizando como eletrodos de trabalho, sobretudo, substratos de GCE ou pasta de carbono (CPE,
do inglês carbon paste electrode), conforme pode ser observado na Tabela 3. Nesses trabalhos,
as principais matrizes onde se determina AMX incluem tabletes e cápsulas farmacêuticas e
fluidos biológicos. Apenas um dos trabalhos reportados na literatura realiza aplicação do
método em ambientes aquáticos,11 logo, há necessidade de realização de estudos sobre o tema.
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TABELA 3 - ELETRODOS DE TRABALHO, TÉCNICA EMPREGADA E MATRIZ DE APLICAÇÃO
PARA DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE AMOXICILINA
Técnica
Eletrodo de trabalho
Matriz de aplicação
Ref.
empregada
Tablete, cápsula e
CPE com poli (N-vinil imidazol)
CV
55
suspensão oral
CPE com [N-N’-etilenno bis (deneaminato)
LSV, DPV
Tabletes farmacêuticos
56
oxovanádio (IV)]
e SWV
GCE com filme de gluteraldeído com cross-link de
AdSV
Urina
57
ácido glutâmico
Cápsulas farmacêuticas e
GCE com MWCNT
AdSV
58
urina
CPE com MWCNT com ácido
Tabletes e cápsulas
SWV
59
ferrocenodicarboxílico
farmacêuticas
Tabletes e cápsulas
GCE com MWCNT decorados com nanopartículas
DPV
farmacêuticas, urina e
60
de cromato ferroso
plasma sanguíneo
Tablete comercial, plasma e
CPE com filme de polianilina
AdSV
61
sérum humanos
CPE com 8,9-dihidroxi-7-metil-12H-benzotiazol[2,3Tabletes farmacêuticos e
SWV
62
b]quinazolin-12-ona e nanocompósitos de ZnO/CNT
urina
CPE com substituição do óleo mineral pelo líquido
Cápsulas farmacêuticas e
CV
63
iônico N-octilpiridinio hexafluorofosfato
urina
Eletrodo de vidro com filme de ouro e nanorods de
CV
Cápsulas farmacêuticas
64
ZnO
CPE com Cu/poli(o-toluideno)(dodecil sulfato de
CV
Tabletes farmacêuticos
65
sódio)
SPE decorado com MWCNT carboxiladas e AuNPs
AdSV
Leite bovino
66
Tabletes e cápsulas
CPE com clinoptilolite-NP dopadas com Cu(II)
CV
67
farmacêuticas e urina
Formulações farmacêuticas
GCE com AuNPs e PdNPs eletrodepositadas em rGO
SWV
68
e urina
GCE com RuO2-NPs depositadas em rGO
DPV
Urina
69
GCE com carbon black imobilizado com um filme de
Urina, água de lago e água
11
SWV
dihexadecilfosfato
de torneira
FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: AdSV: voltametria de stripping adsortiva;
CNT: nanotubos de carbono;
CV: voltametria cíclica;
DPV: voltametria de pulso diferencial;
LSV: voltametria de varredura linear;
MWCNT: nanotubos de carbono de paredes múltiplas;
NP: nanopartículas;
SWV: voltametria de onda quadrada.

3.3 TÉCNICAS VOLTAMÉTRICAS
A voltametria constitui uma técnica eletroanalítica na qual uma diferença de potencial
é aplicada entre um eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência e o sinal medido é a
corrente gerada pela transferência de elétrons entre o eletrodo de trabalho e um contra eletrodo.
Logo, nas técnicas voltamétricas, o parâmetro ajustado é o potencial e o parâmetro medido é a
corrente, sendo as respostas registradas em uma curva chamada de voltamograma.10,54
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As técnicas voltamétricas têm base nos fenômenos que ocorrem na interface entre a
superfície do eletrodo de trabalho e a solução adjacente a ela, região que pode ser descrita pelos
modelos de dupla camada elétrica. Esses, descrevem o arranjo de zonas iônicas, a partir de
partículas carregadas e/ou dipolos orientados, que se formam na solução para compensar o
excesso de carga no eletrodo, para que a interface seja neutra. Pode ser observado na Figura 5,
em que o eletrodo possui carga positiva apenas para representação, que a dupla camada elétrica
possui diversos planos. O mais próximo ao eletrodo é o plano interno de Helmholtz (IHP, do
inglês inner Helmholtz plane) e contém moléculas do solvente e íons especificamente
adsorvidos. Seguinte a ele, há o plano externo de Helmholtz (OHP, do inglês outer Helmholtz
plane), que passa pelo centro dos íons solvatados, não especificamente adsorvidos, atraídos à
superfície por forças coulômbicas de longa distância. Além desses planos, há a camada difusa,
uma região tridimensional de íons dispersos, que se estende do OHP até o seio da solução. 12
FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA DUPLA CAMADA ELÉTRICA

FONTE: Adaptado de Wang12

A corrente observada quando ocorre uma reação de transferência de elétrons entre o
analito e o eletrodo de trabalho é a corrente faradaica. Esta pode ser relacionada com a
quantidade de analito presente na camada difusa, que, por sua vez, é proporcional a
concentração do analito no seio da solução. Há, ainda, a corrente capacitiva, gerada nos
processos de carregamento da dupla camada elétrica, que, por isso, não tem relação com a
concentração do analito.54
A maneira pela qual o potencial é aplicado e a corrente é adquirida vai determinar o
tipo de técnica voltamétrica sendo utilizada. Sua escolha, portanto, deve estar relacionada com
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o tipo de informação, qualitativa e/ou quantitativa, que se deseja obter sobre o analito de
interesse e sua interação com o eletrodo de trabalho. 54
3.3.1 Voltametria Cíclica
A voltametria cíclica (CV, do inglês cyclic voltammetry) é a técnica mais utilizada para
adquirir informações qualitativas sobre reações eletroquímicas, relacionadas a termodinâmica
de processos de oxirredução, cinética de reações heterogêneas de transferência de elétrons e
reações químicas acopladas a processos adsortivos. Além disso, fornece rápida localização de
potenciais de oxirredução de espécies eletroativas e permite a avaliação dos efeitos do meio nos
processos em questão.12,54
Em um experimento de CV (Figura 6), realiza-se a varredura do potencial em um
eletrodo de trabalho estacionário, em uma solução sem agitação, na presença de um eletrólito
suporte. Primeiramente, aplica-se o potencial em um valor no qual nenhuma reação ocorre.
Seguindo a convenção da IUPAC (do inglês International Union of Pure and Applied
Chemistry), realiza-se, então, uma varredura anódica de potencial, isto é, no sentido de
potenciais mais baixos para potenciais mais altos. Com isso, atinge-se o potencial no qual ocorre
a oxidação do composto em solução. Como o principal modo de movimentação do reagente
para a superfície do eletrodo de trabalho, nesse meio, é a difusão e esta é relativamente lenta, a
taxa de transporte de massa diminui enquanto a reação se processa. Eventualmente, a etapa de
transporte de massa se torna determinante e a corrente alcança um máximo, correspondente ao
pico anódico. O gradiente de concentração, por sua vez, continua a diminuir, assim como a taxa
de transporte de massa, o que faz com que a corrente também diminua. Quando o potencial
atinge um valor determinado, ele passa a ser varrido no sentido inverso (varredura catódica),
podendo retornar a um valor de potencial igual ou não ao potencial inicial. Se a reação é
reversível, os produtos gerados no sentido direto, que ainda estejam próximos à superfície do
eletrodo, são reduzidos, gerando um pico de corrente (pico catódico), simétrico ao pico de
oxidação. A varredura de potencial pode ser realizada de maneira linear ou pela aplicação em
forma de escada (staircase), com degraus de potencial na ordem de 10 mV e tempo de duração
na ordem de 50 ms. No segundo caso, consegue-se, como vantagem, uma minimização da
corrente capacitiva na corrente total. Além disso, dependendo da informação que se deseja,
varreduras únicas ou múltiplas podem ser utilizadas. 12,54,70,71
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FIGURA 6 – VOLTAMETRIA CÍCLICA

(a)

(b)

(c)
FONTE: Adaptado de Pacheco et al54 e Elgrish et al71
LEGENDA: a) Aplicação de potencial com varredura linear;
b) Aplicação de potencial com varredura staircase;
c) Voltamograma cíclico para uma reação reversível.

3.3.2 Voltametria de Onda Quadrada
A voltametria de onda quadrada (SWV, do inglês square wave voltammetry), sendo
uma técnica de pulso, tem como base a aplicação de degraus de potencial, com mensuração de
corrente ao final desse processo. Como a corrente capacitiva é proporcional a e-t/RC – onde t é o
tempo, R é a resistência da solução e C é a capacitância da dupla camada elétrica – e a corrente
faradaica é aproximadamente proporcional a t-1/2, o decaimento da primeira ocorre muito mais
rapidamente, de modo que a componente capacitiva pode ser negligenciada. Por isso, do ponto
de vista analítico, essas técnicas são mais sensíveis e melhor resolvidas em picos do que as
técnicas de varredura linear, além das medidas serem mais rápidas. 54,72
Nesta técnica, primeiramente, precede um tempo inicial (ti), no qual o eletrodo de
trabalho é polarizado a um potencial onde a reação redox não ocorre. Então, uma onda quadrada
simétrica de amplitude a, sobreposta a uma rampa de potencial na forma de escada de
incremento de varredura ΔES e período τ, é aplicada nele. A frequência de aplicações dos pulsos
(f) é dada por τ-1. A amostragem da corrente é realizada no final da aplicação do pulso direto –
quando a direção do pulso é igual à da varredura - e no final da aplicação do pulso reverso –
quando a direção do pulso é contrária à da varredura. Essa amostragem dupla garante
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minimização da contribuição da corrente capacitiva. A partir daí, obtém-se uma corrente
resultante (IR), dada pela diferença entre as magnitudes da corrente direta (I d) e da corrente
reversa (Ir), isto é, 𝐼𝑅 = 𝐼𝑑 − 𝐼𝑟 . O voltamograma de onda quadrada resultante consiste na
diferença entre essas duas correntes versus a rampa de potencial aplicada (Figura 7).54,73
FIGURA 7 – VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA

(a)

(b)

FONTE: Adaptado de Souza et al73
LEGENDA: a) Forma de aplicação do potencial;
b) Voltamograma esquemático para um processo redox reversível com separação das componentes da corrente.

3.4 ELETRODOS DE TRABALHO
Os eletrodos de trabalho representam o sítio onde efetivamente ocorre a reação de
oxirredução da espécie de interesse. Por isso, devem apresentar algumas características, tais
como: ampla janela de potencial, condutividade elétrica adequada, reprodutibilidade de
superfície e de resposta, além de baixo custo, disponibilidade e baixa toxicidade. Os materiais
mais utilizados com esse fim incluem mercúrio, platina, ouro e carbono.12,71
Inicialmente, o mercúrio foi o maior representante como eletrodo de trabalho em
técnicas voltamétricas, mais especificamente, na polarografia.54. Mas, limitações como baixa
resistência, seletividade relativa para compostos orgânicos, e discussões em termos da sua
toxicidade levaram à necessidade de desenvolver materiais alternativos.74 Essa necessidade,
entretanto, tem relação principalmente com o alcance limitado que o mercúrio possui na
determinação de compostos que sofrem oxidação. No sentido de atender essa demanda, tem se
destacado os eletrodos sólidos, dentre os quais se encontram os metálicos (ex.: Pt, Au). 12
Dos eletrodos sólidos, sobressaem-se os baseados em carbono – GCE, CPE e fibra de
carbono, por exemplo, pois, além de uma ampla janela de potencial, possuem baixa corrente de
fundo, baixo custo e inércia química. Mesmo que todos os materiais usuais de carbono
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compartilhem uma estrutura baseada em um anel aromático de seis membros e ligações com
hibridização sp2, há diferença no tamanho e orientação dos cristalitos grafíticos. No caso do
GCE, as folhas de grafite, em cross-link, se estruturam em finas fitas emaranhadas, o que lhe
confere as propriedades desejadas, citadas anteriormente.12
Porém, nos eletrodos de carbono e, por consequência, no GCE, as reações redox
tendem a ocorrem com baixa cinética de transferência de elétrons. Logo, para que elas ocorram
em uma taxa apreciável, são requeridos potencias substancialmente superiores ao potencial
termodinâmico da reação. Uma alternativa para facilitar essas reações é a inserção de um
mediador de elétrons na superfície do eletrodo de trabalho. Desta forma, no caso de uma reação
de oxidação, ocorre uma reação de transferência de elétrons entre o mediador (M) e o analito
de interesse (A), com posterior transferência de elétrons do mediador para o eletrodo de
trabalho, conforme exposto na Figura 8.12,13
FIGURA 8 – REAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS ENTRE O ANALITO, O MEDIADOR E O
ELETRODO DE TRABALHO

Moxidado + Areduzido → Mreduzido + Aoxidado
Mreduzido → Moxidado + neFONTE: Adaptado de Wang12

Na determinação da AMX, a inserção de modificadores no GCE, como nanotubos de
carbono, levou ao aumento da atividade eletrocatalítica do sensor.58 Semelhantemente,
nanopartículas metálicas depositadas em óxido de grafeno reduzido, além de promoverem o
aumento da taxa de reação, possibilitaram a detecção do analito simultaneamente a outros
compostos, como o antibiótico levofloxacino68 e o hormônio etinilestradiol.69
3.4.1 Óxido de Grafeno Reduzido
O grafeno consiste, estruturalmente, de uma única camada, proveniente da estrutura
do grafite, formada por uma rede de hidrocarbonetos policíclicos, na qual os átomos de carbono
se organizam em um sistema hexagonal de anéis planares e condensados, com arranjo
semelhante ao de um favo de mel.15,16 Os orbitais atômicos s, px e py da camada de valência de
cada átomo de carbono se hibridizam, formando orbitais sp2, o que possibilita a realização de
três ligações covalentes do tipo σ com átomos de carbono adjacentes, com ângulo de 120° entre
elas. Já os orbitais pz restantes de cada carbono, que são perpendiculares ao plano do grafeno,
sobrepõem-se, formando orbitais π. Como os elétrons dos orbitais π estão mais fracamente
ligados ao átomo de carbono, eles podem se locomover na rede cristalina e isso confere ao
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material excelentes propriedades físicas e químicas, como alta condutividade térmica e alta
mobilidade de elétrons a temperatura ambiente.14
Existem diversas rotas sintéticas por meio das quais o grafeno e materiais relacionados
a ele podem ser sintetizados. Dentre estas, encontram-se os métodos de oxidação química,
sendo os mais utilizados aqueles que têm como base o procedimento conhecido como Método
de Hummers.75 O mesmo envolve a combinação do agente oxidante KMnO4 em meio de H2SO4,
levando a formação do superagente oxidante Mn2O7 (Figura 9), que, por sua vez, provoca a
oxidação do grafite, formando óxido de grafite.
FIGURA 9 - REAÇÕES QUÍMICAS DE FORMAÇÃO DO SUPERAGENTE OXIDANTE Mn2O7

KMnO4(aq) + 3H2SO4(aq) → K+(aq) + MnO3+(aq) + H3O+(aq) + 3HSO4-(aq)
MnO3+(aq) + MnO4-(aq) → Mn2O7(aq)
FONTE: Adaptado de Dreyer et al76

Posteriormente, o óxido de grafite pode ser submetido a um processo de esfoliação,
dando origem ao óxido de grafeno (GO). Este, pode sofrer redução, pela utilização de agentes
redutores como NaBH4 e hidrazina, ou ainda meios térmicos ou eletroquímicos, levando a
formação do óxido de grafeno reduzido (rGO) (Figura 10).77
FIGURA 10 - ESQUEMA DA OBTENÇÃO DO rGO A PARTIR DA OXIDAÇÃO DO GRAFITE

FONTE: Adaptado de Matos78 e Zarbin et al79

Assim, a diferença entre os materiais relacionados ao grafeno é dada pelo nível de
oxidação do carbono e o número de camadas de cada material. No caso do rGO, sua estrutura
é formada por uma única camada de átomos de carbono dispostos de maneira hexagonal, com
uma fração de átomos de oxigênio próxima a 10%, distribuída em grupos hidróxidos, epóxidos,
carbonilas e carboxilas. Mas, mesmo que o rGO se diferencie do grafeno puro devido a presença
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dos heteroátomos, sua organização predominantemente aromática faz com que ambos se
assemelhem quanto às suas propriedades físicas e químicas, 15,16 o que viabiliza a aplicação do
rGO em sensores eletroquímicos, como mediador de elétrons.
3.4.2 Nafion
Iônomeros são macromoléculas nas quais há a presença de grupos ionizáveis. Em
suma, são formados por uma cadeia polimérica, química e termicamente estável, que atua como
esqueleto base, a qual se liga uma pequena porcentagem de grupos que contém íons, capazes
de realizar trocas iônicas com o meio. Em 1962, Dupont de Nemours desenvolveu um ionômero
formado por uma membrana perfluorosulfônica, o qual é chamado comercialmente de Nafion.
Essa membrana consiste de um esqueleto base hidrofóbico de politetrafluoroetileno, a qual se
conectam, a espaçamentos regulares, cadeias de grupos éter perfluorovinílicos terminadas por
um grupo sulfônico hidrofílico (Figura 11). Em solução, o próton do grupo sulfônico pode ser
facilmente trocado por espécies catiônicas do meio. Desta forma, o Nafion fornece uma matriz
seletiva na qual espécies catiônicas podem ser concentradas no interior do filme.80,81
FIGURA 11 – ESTRUTURA QUÍMICA DO NAFION

FONTE: Adaptado de Heitner-Wirguin80 e Summerfield e Manley81

Propriedades como boa força mecânica, alta condutividade iônica, capacidade de troca
iônica e estabilidade química têm promovido a utilização do Nafion em aplicações diversas,
dentre as quais, em sensores eletroquímicos.82 Oliveira et al,17 por exemplo, realizaram o
recobrimento de um GCE com filme de Nafion para a determinação do pesticida paraquat, em
águas de rio e urina, pela técnica de voltametria de pulso diferencial. Na literatura são
reportados também trabalhos nos quais o Nafion é associado a materiais carbonáceos para
utilização em sensores eletroquímicos. Sanghavi et al18 utilizaram um GCE modificado com
um compósito de Nafion e nanotubos de carbono para a determinação dos antidepressivos
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venlafaxine e desvenlafaxine, por meio da técnica de voltametria de pulso diferencial adsortiva,
em fármacos, urina e sangue. Utilizando eletrodo de trabalho similar, Tarlekar et al19, por meio
de voltametria de onda quadrada, determinaram a droga antiviral aciclovir em fármacos e urina.
Por sua vez, Filik et al20 realizaram estudo da determinação, por meio de voltametria de onda
quadrada com stripping, de ácido cafeico em vinho branco, utilizando um GCE modificado
com Nafion e rGO. Yigit et al83 propuseram a modificação de GCE com um filme de grafeno
e Nafion para a determinação simultânea de paracetamol, ácido acetilsalicílico e cafeína, em
fármacos, utilizando voltametria de onda quadrada adsortiva. Por fim, Kim e colaboradores,21
por meio de voltametria de pulso diferencial, realizaram a determinação de dopamina e
paracetamol em urina, com o uso de um GCE modificado com Nafion e óxido de grafeno
previamente ativado com hidróxido de potássio.
3.5 VALIDAÇÃO
Diariamente, milhões de testes e medidas são realizados em laboratórios ao redor do
globo, seja para controle de qualidade de bens para o comércio, para checar a qualidade da água,
seja ela potável, de rios ou mares, de alimentos humanos e de outros animais, de fármacos ou
para fins forenses. Essas análises demandam gastos financeiros, além de custos adicionais que
podem advir dos resultados encontrados nelas. Por isso, o procedimento de medição é de
extrema importância, de modo a se garantir resultados os mais corretos possível. Logo, existe
a necessidade de validar métodos analíticos que sejam desenvolvidos para esses fins. 84
A validação consiste, segundo a ANVISA,22 da “avaliação sistemática de um método
por meio de ensaios experimentais de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que
os requisitos específicos para seu uso pretendido são atendidos.” Ou seja, o procedimento de
validação deve demonstrar que o método proposto é adequado para a finalidade para a qual foi
desenvolvido e que os resultados obtidos por meio dele são confiáveis e consistentes. 85
No caso dos métodos eletroanalíticos, assim como para os métodos analíticos em geral,
a validação é necessária em situações tais como: quando um novo procedimento é
desenvolvido; antes da sua introdução em análises de rotina; ou quando há mudanças de
condições ou de algum dos parâmetros para os quais a técnica foi desenvolvida.86
Para o procedimento de validação, há protocolos ou guias que podem ser seguidos,
dependendo da finalidade requerida. Dentre estes guias de validação, encontram-se os
desenvolvidos pela IUPAC,87 Eurachem,84 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO)88 e Association of Official Agricultural Chemists (AOAC),89 sendo
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este último focado em procedimentos analíticos que envolvem, de modo geral, alimentos. No
caso mais específico dos fármacos, existe o guia ICH (The International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human
Use),85 que é difundido a nível global, e, no Brasil, o guia de validação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).22
Para avaliar a confiabilidade de um método existem indicadores, conhecidos como
figuras de mérito ou parâmetros de validação, cuja descrição é apresentada na Tabela 4. A
estimativa desses parâmetros depende da técnica analítica em questão, do guia de validação a
ser seguido e do propósito do trabalho.90
TABELA 4 - PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO
Parâmetro

Descrição
Capacidade de um método obter respostas diretamente
Linearidade
proporcionais à concentração de um analito, em determinada
faixa de trabalho.
Mudança na resposta instrumental que corresponde a uma
Sensibilidade
mudança na quantidade medida
Menor quantidade do analito presente em uma amostra que
Limite de Detecção
pode ser detectado, mas não necessariamente quantificada
(LD)
como um valor exato.
Limite de
Menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser
Quantificação (LQ)
determinada, com precisão e exatidão adequadas.
Proximidade entre os resultados obtidos na avaliação de
amostras, no mesmo laboratório, sob as mesmas condições de
Repetibilidade
operação, mesmo dia de análise, mesmo analista e mesma
instrumentação.
Precisão
Proximidade entre os resultados obtidos na análise de uma
Precisão
mesma amostra, no mesmo laboratório, variando uma das
Intermediária
condições (dia, analista ou instrumentação).
Proximidade dos resultados obtidos na avaliação de uma
Reprodutibilidade*
mesma amostra, em laboratórios diferentes.
Grau de concordância entre os resultados obtidos pelo método
Exatidão
proposto e um valor tido como referência ou real.
Capacidade de identificar ou quantificar o analito alvo na
Seletividade
presença de componentes eventualmente presentes na
amostra, como impurezas, diluentes e componentes da matriz.
Capacidade do método em resistir a variações pequenas e
Robustez**
deliberadas nas condições de análise.
*Não há necessidade da avaliação do parâmetro em procedimentos de validação intralaboratorial; **Opcional
FONTE: ANVISA22, ICH85 e INMETRO88

3.5.1 Parâmetros de Validação Utilizados na Determinação Voltamétrica de Amoxicilina
Na Figura 12, apresenta-se um gráfico que relaciona a porcentagem de utilização de
cada parâmetro de validação em métodos voltamétricos desenvolvidos para determinação de
AMX.11,55-69 A análise desses trabalhos mostra que, em geral, nem todas as ferramentas
estatísticas sugeridas pelos guias para avaliação dos parâmetros são utilizadas.
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FIGURA 12 - PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO UTILIZADOS EM MÉTODOS VOLTAMÉTRICOS DE
DETERMINAÇÃO DE AMOXICILINA
Linearidade
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FONTE: A autora (2019)

A linearidade aparece em todos os trabalhos. Neles, o parâmetro é avaliado apenas em
termos do coeficiente de correlação (r). Os guias de validação, entretanto, recomendam também
a avaliação da homocedasticidade (igualdade de variâncias), por meio de testes estatísticos
adequados, como o teste de Cochran, e análise dos gráficos de resíduos, além de teste-F para
verificar a não significância da falta de ajuste do modelo linear, e também a avaliação da
significância dos coeficientes da reta de regressão, por meio de teste-t, por exemplo.22,84,87,88
O LD também é reportado na totalidade dos trabalhos. A estimativa dessa figura de
mérito é feita de maneiras variadas, nos trabalhos que a especificam, sendo elas: relação
sinal:ruído de 3:1,60,64,65,69 método completo a partir da curva analítica59 e método simplificado
a partir da curva analítica.11,57,61-63,66-68 O LQ, por sua vez, tem frequência de aparecimento de
apenas 12,5%, mesmo que, semelhantemente ao LD, possa ser determinado a partir de dados
da curva analítica. Nos trabalhos que estimam o parâmetro, o mesmo é calculado pelo método
simplificado a partir da curva analítica.61
A exatidão também é reportada em 100% dos trabalhos analisados. O parâmetro é
estimado, em sua maioria, por estudos de recuperação,11,58,61,64,65,68,69 acompanhados em alguns
casos por estudos de comparação com outros métodos analíticos. 55-57,59,60,62,63,66 Mesmo assim,
em alguns dos trabalhos apenas os valores numéricos medidos são apresentados, não sendo
feito nenhum teste estatístico, como teste-t de comparação de médias, que corroborem a
confiabilidade dos valores medidos, tal qual é recomendado pelos guias.85,87,88 Um dos
trabalhos utiliza, ainda, a comparação com valores de referência, por meio de teste-t, para
avaliar o parâmetro.67
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Por sua vez, a seletividade é avaliada em 68,8% dos trabalhos reportados. Para tal,
verifica-se se há interferência no potencial de determinação do analito e na magnitude da
corrente de pico, quando na presença de cátions e ânions diversos, outros antibióticos, glucose,
frutose e lactose, de modo geral. Entretanto, mesmo que alguns trabalhos estipulem um limite
de erro de resposta, nenhuma ferramenta estatística é utilizada para verificar se há diferenças
significativas na ausência e na presença de interferentes. Além disso, o efeito de matriz não foi
estimado da maneira recomendada pelos guias em nenhum dos trabalhos. 22,87,88
Com relação a precisão, a repetibilidade possui maior frequência de aparição do que a
precisão intermediária. Ou seja, prevalecem determinações realizadas no mesmo dia,
geralmente utilizando o mesmo sensor, com relação a dias distintos. Nos casos em que são
avaliados,

os parâmetros são expressos em

termos do desvio

padrão relativo

(DPR%),11,55,57,58,61,63,65,66,68,69, tal como é recomendado pelos guias, e, em um caso, utilizou-se
teste-g para análise de variáveis categóricas.67 No caso da estimativa do DPR%, porém, em
nenhum trabalho utilizou-se análise de variância (ANOVA), tal qual recomendado pelos guias
Eurachem84 e IUPAC87.Verificou-se, ainda, que os termos utilizados para denominar as figuras
relacionadas à precisão foram variados, incluindo, por exemplo, a utilização do termo
reprodutibilidade – que se refere à laboratórios distintos - em análises de precisão intermediária.
Dessa forma, é possível observar que há avaliação dos parâmetros de validação nos
trabalhos de determinação de AMX por métodos voltamétricos reportados na literatura.
Entretanto, a estimativa dos mesmos não leva em consideração, completamente, as
recomendações dos guias. Assim, uma validação analítica mais aprofundada se faz necessária,
de modo a confirmar a confiabilidade dos resultados obtidos pelo método proposto.
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4 METODOLOGIA
4.1 REAGENTES
Os reagentes utilizados nos experimentos, suas purezas, suas fórmulas moleculares e
procedência são apresentados na Tabela 5.
TABELA 5 - FÓRMULA QUÍMICA, PUREZA E PROCEDÊNCIA DOS REAGENTES
Reagentes
Fórmula Química
Pureza (%)
Procedência
Ácido acético glacial
CH3COOH
98,0
Merck®
Ácido bórico
H3BO3
99,5
ACS®
Ácido fosfórico
H3PO4
85,0
Synth®
Ácido nítrico
HNO3
65,0
Synth®
Ácido sulfúrico
H2SO4
95-97
Sigma-Aldrich®
Levofloxacino hemi-hidratado
C18H20N3FO4.1/2H2O
97,6
Supera®
Amoxicilina
C16H19N3O5S
99,9
VicoFarma®
Benzilpenicilina
C16H18N2O4S
80,0
Eurofarma®
Borohidreto de sódio
NaBH4
96,0
Merck®
Cloreto de potássio
KCl
99,6
Mallinckrodt®
Ferricianeto de potássio
K3[Fe(CN)6]
98,5
Biotec®
Fosfato de sódio monobásico monohidratado
NaH2PO4.H2O
98,0-102,0
Synth®
Grafite
Cn
-Nacional do Grafite
Hidróxido de sódio
NaOH
98,0
Merck®
Metanol
CH3OH
100,0
JTBaker®
Nafion
C7HF13O5S.C2F4
-Dupont®
Nitrato de sódio
NaNO3
99,5
Synth®
Perclorato de sódio
NaClO4
98,0
Merck®
Permanganato de potássio
KMnO4
99,0
Synth®
Peróxido de hidrogênio
H2O2
35
Synth®
FONTE: A autora (2019)

4.2 SOLUÇÕES
Todos as soluções foram preparadas utilizando água ultrapura, obtida em sistema de
filtração Milli-Q® da Merck Millipore®, exceto as utilizadas como eletrólito suporte no estudo
do efeito de matriz, que foram preparadas diretamente em água de rio.
4.2.1 Solução de Limpeza
Todos os materiais (béqueres, balões volumétricos, cela eletroquímica, espátulas,
dentre outros) passaram por um procedimento de limpeza, de modo a eliminar qualquer resíduo
orgânico interferente nas medidas. Para tal, utilizou-se banho por cerca de 12 horas em solução
HNO3 10% (V/V), seguido de lavagem abundante com água ultrapura.
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4.2.2 Soluções de Amoxicilina
A solução estoque de AMX foi preparada na concentração de 9,0x10-4 mol L-1, em
água ultrapura. As demais soluções foram preparadas a partir da diluição da solução estoque,
na concentração requerida, em tampão Britton-Robinson (BR), que foi o eletrólito suporte
utilizado.
4.2.3 Solução de Tampão Britton-Robinson
O tampão BR foi preparado na concentração de 0,1 mol L-1, por meio da mistura de
NaClO4 0,1 mol L-1, H3PO4 0,04 mol L-1, H3BO3 0,04 mol L-1 e ácido acético 0,04 mol L-1.91
Para ajuste de pH, utilizou-se solução de NaOH 1 mol L-1.

4.3 SÍNTESE DO ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO

Inicialmente, preparou-se o óxido de grafite, segundo um método Hummers
modificado. Para tal, em um balão de fundo redondo de 500 mL, foram adicionados 2,0 g de
grafite, 1,0 g de NaNO3 e 46 mL de H2SO4, mantendo banho de gelo e agitação magnética por
15 min. Depois, adicionou-se 6 g de KMnO4 ao sistema, com agitação magnética por 75 min,
seguido de 92 mL de água destilada, agitando por mais 10 min. Realizou-se, então a adição de
280 mL de água destilada aquecida a 100 °C e, por fim, 10 mL de solução aquosa 30% de H2O2,
mantendo agitação por 30 min. O sólido resultante foi separado por filtração, lavado com água
destilada até pH neutro e seco em estufa, por 24 h, a 60 °C.92 Em seguida, realizou-se a
esfoliação, em banho de ultrassom (UNIQUE-37kHZ), de misturas contendo óxido de grafite
na proporção de 1 mg por mL de água, por 90 min. O precipitado, contendo óxido de grafite
não esfoliado e folhas de óxido de grafeno com maior número de camadas, foi descartado.
Adicionou-se ao sobrenadante, 4 mg de NaBH4 para cada mL de dispersão, mantendo a mistura
em refluxo por 3 h. Separou-se o sólido preto obtido, correspondente ao óxido de grafeno
reduzido (rGO), por filtração, lavando com água destilada e realizando sua secagem em estufa,
a 50 °C, por 24 h (Figura 13).78
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FIGURA 13 - ESQUEMA DA SÍNTESE DO rGO

FONTE: A autora (2019)

4.4 CARACTERIZAÇÕES DO rGO
Para a caracterização estrutural do rGO, os difratogramas de raios X foram obtidos em
um equipamento Bruker D8 Advance (40 kV, 40 mA) e em um equipamento D2 Phaser (30
kV, 10 mA), ambos com radiação Cu-Kα1, velocidade de varredura de 0,06°/min, de 10 a 40°
em 2θ. Por sua vez, a espectroscopia Raman foi realizada em um equipamento Horiba Xplora
Plus, equipado com Laser 532, objetiva de 50x, abertura de 50 micra, com potência de 3,5 mW,
tempo de 60 s e 3 coaditions.
Para a caracterização morfológica do material, as análises de microscopia eletrônica
de varredura (MEV) foram obtidas em um microscópio VEGA3 TESCAN, com tensão de 30,0
kV e ampliações de 2000x e 12000x.
4.5 MEDIDAS VOLTAMÉTRICAS
As medidas de CV, com varredura staircase, e SWV foram realizadas em
potenciostato Microautolab®, dotado com o software NOVA 2.1, a temperatura ambiente.
Utilizou-se uma cela eletroquímica com capacidade de 20,0 mL, equipada com tampa em
Teflon®, com um sistema convencional de três eletrodos:
•

Eletrodo de referência: Ag/AgCl em KCl 3,0 mol L-1;

•

Contra-eletrodo: placa de platina (A = 1 cm2);
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•

Eletrodo de trabalho: eletrodo de carbono vítreo (Ageométrica = 0,79 mm2)
modificado com rGO e Nafion (Nafion/rGO/GCE).

Antes da realização de cada medida voltamétrica, borbulhou-se gás nitrogênio (N2)
comercial na solução contida na cela eletroquímica, por cerca de 30 s, de modo a remover o
oxigênio dissolvido e eliminar possíveis interferências no sinal.

4.6 OTIMIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ELETRODO DE TRABALHO
O GCE foi polido em tecido de veludo, para eliminar eventuais interferentes. Gotejouse, então, sobre sua superfície, uma suspensão 0,30 mg mL-1 de rGO. Após a secagem desta,
em temperatura ambiente, gotejou-se uma solução 0,1% Nafion, deixando secar, também em
temperatura ambiente (Figura 14).
FIGURA 14 - ESQUEMA DA CONSTRUÇÃO DO ELETRODO DE TRABALHO MODIFICADO

FONTE: A autora (2019)

Nos testes preliminares, os volumes dos modificadores gotejados na superfície do GCE
foram iguais a 5,0 µL. Para a otimização desses volumes, utilizou-se um planejamento fatorial
22 com ponto central em triplicata, sendo as variáveis analisadas o volume de rGO (V rGO) e o
volume de Nafion (VNafion) (Tabela 6). A resposta foi obtida em termos da corrente de pico (Ip)
obtida para uma solução contendo 12,0 µmol L-1 AMX, em tampão BR 0,1 mol L-1 (pH = 2,0),
sendo fixados os parâmetros instrumentais da técnica: amplitude (a) de 50 mV, frequência (f)
de 100 s-1 e incremento de varredura (ΔEs) de 2,0 mV.
TABELA 6 - VARIÁVEIS DO PLANEJAMENTO FATORIAL
Variáveis independentes
Variáveis e níveis codificados
originais
Nível baixo
Ponto central
Nível alto
-1
0
+1
x1= VrGO (µL)
3,0
4,5
6,0
x2= VNafion (µL)
3,0
4,5
6,0
FONTE: A autora (2018)
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Os efeitos dos fatores investigados no planejamento fatorial foram calculados de acordo com a
equação (1), em que 𝐸̅(+) e 𝐸̅(−) representam as médias de Ip obtidas em cada nível dos fatores.
𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 = 𝐸̅(+) − 𝐸̅(−)

(1)

A significância dos efeitos foi avaliada pela análise dos erros padrão no nível de 95 %
de confiança. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software Minitab for
Windows v. 16.2.2.

4.7 CARACTERIZAÇÕES DO ELETRODO
4.7.1 Área Eletroativa
A área eletroativa foi estimada para o GCE sem modificações e para o sensor
Nafion/rGO/GCE. Para tal, medidas de CV em diferentes velocidades de varredura (v), para
uma solução de K3[Fe(CN)6] 2,0x10-3 mol L-1 em KCl 0,1 mol L-1, foram realizadas. A equação
de Randles-Sevick (2) foi empregada, sendo extraído o valor do coeficiente angular obtido da
correlação linear entre Ip e a raiz quadrada da velocidade de varredura (v1/2),
𝐼𝑝 = 2,69 × 105 × 𝑛3/2 × 𝐴 × 𝐶 × 𝑣1/2

(2)

na qual n é o número de elétrons envolvidos na reação – que nesse caso é igual a 1, A é a área
eletroativa (cm2), D é o coeficiente de difusão (6,2 x10-6 cm2 s-1)93 e C é a concentração da
espécie eletroativa em solução (mol cm-3).

4.7.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica
Os experimentos de espectroscopia de impedância eletroquímica foram realizados em
um potenciostato/galvanostato/ZRA Gamry – Reference 600, utilizando uma cela
eletroquímica com arranjo igual ao das medidas voltamétricas. As medidas foram realizadas
em potencial de circuito aberto, na faixa de frequência de 10000 a 0,1 s-1, com amplitude de
voltagem AC de 10 mV e tempo de equilíbrio de 15 s, em uma solução 2,0x10-3 mol L-1 de
K3[Fe(CN)6] em KCl 0,1 mol L-1.

4.8 COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DA AMOXICILINA SOBRE O SENSOR
O comportamento eletroquímico do analito sobre o sensor foi investigado por meio da
variação da velocidade de varredura, na técnica de CV, de 10 a 500 mV s-1, para uma solução
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de 48,0 µmol L-1 de AMX, em tampão BR 0,1 mol L-1 (pH = 2,0), em uma faixa de potencial
de 0,0 a 1,0 V.

4.9 DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO
A técnica de SWV foi utilizada para o desenvolvimento do método voltamétrico de
quantificação de AMX. Para isso, realizaram-se estudos univariados para otimização do pH do
meio e dos parâmetros instrumentais da técnica – frequência (f) do pulso de potencial, amplitude
(a) do pulso de potencial e incremento (ΔES) de varredura de potencial, buscando as condições
que fornecessem maior magnitude de Ip, sendo os valores investigados apresentados na Tabela
7.
TABELA 7 - PARÂMETROS INVESTIGADOS NA OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO
pH
f
a
ΔES
5
10
20
2,0
10
30
3,0
20
2
40
4,0
30
4
50
5,0
40
6
60
6,0
50
8
70
7,0
60
10
80
8,0
70
90
100
150
FONTE: A autora (2019)

4.10 COLETA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DE RIO
A coleta das amostras foi realizada com auxílio da empresa MCH Consultoria
Ambiental, da cidade de Guarapuava – Paraná – Brasil. A mesma ocorreu no dia 23 de março
de 2019, entre 08:00 e 09:00, na cidade em questão, sendo a temperatura do ambiente registrada
em todos os locais de coleta igual a 16 °C. Os pontos selecionados para a coleta estão
localizados geograficamente nas coordenadas descritas na Figura 15. O Ponto 1 (P1)
corresponde ao Rio das Pedras, lugar este que não apresenta influência da ação antrópica. O
Ponto 2 (P2) corresponde ao ponto de captação de água para abastecimento urbano, no Rio das
Mortes. Por sua vez, o Ponto 3 (P3), localizado no Rio Jordão, é onde ocorre a desembocadura
da água dos diversos córregos e rios da cidade de Guarapuava. 94
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FIGURA 15 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS PONTOS DE COLETA DE ÁGUA

FONTE: MCH Consultoria Ambiental95

4.11 VALIDAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO
4.11.1 Construção das Curvas Analíticas
Para a construção da curva analítica, em eletrólito puro (EP), utilizou-se o método de
adição de padrão externo, enquanto que, nas amostras de água de rio (P1, P2 e P3), as curvas
analíticas foram construídas por adição de padrão (AP). Para ambos os casos, os voltamogramas
de onda quadrada foram obtidos utilizando as condições previamente otimizadas e a Resposta
foi avaliada em termos da diferença da corrente de pico obtida para determinada concentração
de amoxicilina (IAMX) e a corrente de pico do branco (Ibranco), conforme a equação (3).
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝐼𝐴𝑀𝑋 − 𝐼𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

(3)

As medidas foram realizadas em triplicata, para sete níveis de concentração, variando
de 1,8 a 5,4 µmol L-1. A equação da reta de regressão foi obtida pelo método dos mínimos
quadrados ordinários,22,85 sendo determinados, ainda, o intervalo de confiança e o intervalo de
predição, em um nível de confiança de 95%.
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4.11.2 Efeito de Matriz
O efeito de matriz foi determinado para as amostras de água de rio coletadas, frente ao
eletrólito puro. Para tal, as amostras de cada ponto foram previamente filtradas, por gravidade,
utilizando papel filtro com poros de 14 µm (J Prolab®), para remoção de suspensão
eventualmente presente. Preparou-se, então, o tampão BR 0,1 mol L-1 (pH = 2,0) diretamente
em cada amostra, sendo construídas as curvas analíticas em EP e nas amostras. Os intervalos
de confiança da inclinação das curvas construídas em P1, P2 e P3 foram comparados com o
intervalo de confiança da inclinação da curva construída em EP, verificando a presença de
regiões de sobreposição, isto é, a ocorrência de paralelismo entre as curvas, em um nível de
significância de 95%.22,87
4.11.3 Linearidade
A adequação dos dados obtidos por meio das curvas analíticas ao modelo linear foi
avaliada na faixa de trabalho estabelecida para o método, pela verificação dos valores do
coeficiente de correlação (r) e do coeficiente de determinação (R2). Realizou-se a análise da
regressão linear, sendo aplicado um teste-F de falta de ajuste, para 95 % de confiança, além da
análise dos gráficos de resíduos e aplicação do teste de Cochran, a 95% de confiança, para
avaliar a homogeneidade das variâncias. A significância dos coeficientes da reta de regressão
foi avaliada por meio de teste-t no nível de confiança de 95%.22,87,96 Os dados estatísticos foram
obtidos por meio do software Minitab for Windows v.16.2.2.
4.11.4 Limite de Detecção e Limite de Quantificação
O LD e o LQ foram calculados por meio das equações (4) e (5), respectivamente. Para
isso, o valor de Sx/y (erro padrão da resposta) foi calculado por meio da equação (6) – na qual
QMr é o quadrado médio residual e n o número de medidas, utilizando os dados extraídos das
curvas analíticas construídas em EP e por calibração por AP, por meio das quais obteve-se
também os valores de b (coeficiente angular), que representa a sensibilidade da técnica.22,85
𝐿𝐷 =

3,3 × 𝑆𝑥⁄𝑦
𝑏

(4)

𝑆𝑥⁄𝑦 = √

𝐿𝑄 =
𝑄𝑀𝑟
𝑛−2

10 × 𝑆𝑥⁄𝑦

(6)

𝑏

(5)
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4.11.5 Seletividade
A seletividade foi avaliada frente a ácidos húmicos (AH), que são interferentes
prováveis de serem encontrados em amostras reais, e frente aos antibióticos levofloxacino
(LVF) e benzilpenicilina (BZP), compostos de estrutura semelhante àquela da AMX.
Inicialmente, verificou-se se os interferentes apresentariam resposta para o sensor. Para isso,
medidas de SWV, sob as condições otimizadas, foram realizadas para concentrações crescentes
desses compostos, sendo verificado se ocorreriam desvios em relação ao sinal gerado na
ausência dos mesmos. Na sequência, realizaram-se estudos de recuperação de AMX na
presença de razões crescentes de cada interferente. Para isso, a recuperação do analito de
interesse foi calculada utilizando a equação (7), na qual C1 corresponde a concentração do
analito na amostra fortificada – calculada a partir da curva analítica construída em EP, C2
corresponde a concentração do analito na amostra não fortificada – que, nesse caso, era igual a
zero - e C3 corresponde a concentração do analito adicionada à amostra fortificada. 22,85
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜(%) = (

𝐶1 − 𝐶2
) × 100
𝐶3

(7)

4.11.6 Precisão
A precisão do método foi avaliada por meio da repetitividade e da precisão
intermediária, para as abordagens de determinação em EP e de calibração por AP. Para isso,
realizaram-se três medidas, em três dias distintos, em soluções contendo AMX em três
concentrações (2,4 µmol L-1, 3,6 µmol L-1 e 4,8 µmol L-1), correspondentes aos níveis de
concentração baixo, médio e alto da faixa de trabalho adotada. Uma análise de variância
(ANOVA) de um fator foi aplicada aos dados obtidos, para cada concentração, em um nível de
confiança de 95 %. A partir dela, os desvios-padrão da repetitividade (sr) e da precisão
intermediária (spi) foram calculados, segundo a equação (8) e a equação (9), respectivamente,
𝑠𝑟 = √𝑀𝑆𝑤
𝑠𝑝𝑖 = √𝑠𝑟 2 + (

(8)

𝑀𝑆𝑏 − 𝑀𝑆𝑤
)
𝑛

(9)

nas quais MSw corresponde ao quadrado médio dentro do grupo (residual), MSb corresponde ao
quadrado médio entre grupos e n corresponde ao número de réplicas. Em seguida, os desvios
padrão relativos (DPR%) foram calculados, segundo a equação (10), na qual s corresponde ao
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desvio padrão da repetitividade ou da precisão intermediária e 𝑥̅ corresponde à média global
obtida para cada nível de concentração.22,85,97
𝑠
𝐷𝑃𝑅% = × 100%
𝑥̅

(10)

4.11.7 Exatidão
Para a estimativa da exatidão do método, inicialmente realizam-se estudos de
recuperação, utilizando a técnica voltamétrica desenvolvida. Para tal, uma alíquota de cada
ponto de coleta de água na proporção 1:14 (v/v) (água de rio:tampão) foi adicionada à cela
eletroquímica, sendo acrescentadas quantidades conhecidas de AMX na mesma. Os níveis de
concentração de 2,4 µmol L-1, 3,6 µmol L-1 e 4,8 µmol L-1, correspondentes às regiões baixa,
média e alta da faixa de trabalho adotada, foram analisados, em triplicata. A exatidão foi
expressa em termos da recuperação do analito, calculada segundo a equação (7). O valor de C1
foi obtido a partir da equação da reta de regressão linear obtida na curva analítica construída
em EP, para essa abordagem, e também pelo método de adição de padrão, no caso da abordagem
de calibração por AP.22,85,88
Estudos de recuperação foram realizados, também, por meio de uma técnica de
cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC, do inglês reverse phase
high performance liquid chromatography), para a qual uma metodologia apresentada na
literatura, para determinação de AMX, foi adaptada. 98 Para o procedimento, utilizou-se um
equipamento Waters 2695 - Alliance, equipado com o software Empower Pro, detector matriz
de fotodiodos e coluna C18, na temperatura de 25 °C. A fase móvel utilizada foi 0,025 mol L-1
NaH2PO4:metanol (95:5) (v/v) em pH = 4,0, com fluxo de 1,2 mL min-1, previamente filtrada à
vácuo em membrana de nitrocelulose (diâmetro do poro de 0,45 µm). As soluções para análise
foram previamente filtradas em membrana de fluoreto de polivinilideno (diâmetro do poro de
0,22 µm). O volume injetado foi de 100 µL e a detecção na região do ultravioleta foi realizada
a 230 nm, com tempo total de corrida de 12 min. As recuperações, para cada ponto, foram
calculadas para as concentrações de 2,4 µmol L-1, 3,6 µmol L-1 e 4,8 µmol L-1, em triplicata para
cada nível, assim como na técnica de SWV, utilizando calibração por AP, em todos os casos,
sendo utilizada a equação (7) para os cálculos.
Os resultados de recuperação obtidos pelas técnicas de SWV e RP-HPLC foram
comparados, pela aplicação de um teste-t para verificação de igualdade de médias, em um nível
de confiança de 95 %.84,88
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 CARACTERIZAÇÕES DO rGO
5.1.1 Difratometria de Raios X
É possível observar nos difratogramas apresentados na Figura 16 que o grafite
cristalino apresenta um pico de reflexão intenso em 2θ = 26,6°, enquanto que o rGO possui um
pico de difração mais largo centrado em 2θ = 24,9°. Estes são referentes ao plano (002) de
estruturas grafíticas.99 A maior largura do plano (002) no rGO pode estar relacionada com um
empilhamento irregular e mais fraco entre as folhas de grafeno, com arranjo diferente do grafite
puro. Por meio da Lei de Bragg (11), utilizando ordem de difração (n) igual a 1 e comprimento
de onda de radiação (λ) de 1,5418 Å,
2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆

(11)

calculou-se um espaçamento (d) entre as folhas de grafeno do grafite igual a 0,34 nm e do rGO
igual a 0,36 nm. Portanto, houve um aumento do espaçamento entre as folhas do material
carbonáceo, que pode ter ocorrido pela inserção de grupos funcionais contendo oxigênio, como
hidroxila, epóxi e carboxila, na superfície das lamelas, levando a maior separação das
mesmas. 100
FIGURA 16 - DIFRATOGRAMAS DE RAIOS X DO GRAFITE E DO rGO
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FONTE: A autora (2019)
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5.1.2 Espectroscopia Raman
Os espectros Raman do grafite e do rGO são apresentados na Figura 17. Neles, é
possível observar a presença de bandas características de alótropos de carbono em torno de
1340 cm-1 e 1573 cm-1, chamadas, respectivamente, de banda D e banda G. A banda D está
relacionada a desordens e falhas na estrutura grafítica sp2, devido a presença de grupos
funcionais e defeitos sp3, e ao efeito de borda. Por sua vez, a banda G surge do modo de vibração
duplamente degenerado (E2g) dos fônons dos átomos de carbono sp2 presentes no plano. Há
ainda, para ambos, uma banda em torno de 2698 cm-1, correspondente a banda G’ (ou 2D), um
sobretom da banda D, relacionado com a propriedade de mobilidade do grafeno, e a combinação
de modos G’’. Além disso, para o rGO, verifica-se o aparecimento da combinação de modos
D+G, próximo a 2932 cm-1 e da banda D’, em torno de 1573 cm-1. A segunda surge devido ao
maior ramo óptico dos fônons próximos a fronteira da zona de Brillouin.101-103
FIGURA 17 - ESPECTROS RAMAN PARA O GRAFITE E O rGO
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FONTE: A autora (2019)

Verificou-se, ainda, que houve aumento da intensidade da banda D para o rGO, o que
tem relação com a diminuição no número de camadas de grafeno do material, se comparado ao
grafite. Adicionalmente, a razão entre as intensidades das bandas D e G (I D/IG) também
aumentou, indo de 0,0787 para o grafite para 0,980 para o rGO. Esse aumento se deve,
principalmente, ao maior número de defeitos estruturais, que levam a quebra da simetria sp 2,
pela inserção de grupamentos oxigenados na estrutura do material.104
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5.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura
Nas imagens de MEV (Figura 18), observou-se a presença de dobras ao longo das
folhas de grafeno, sendo esta uma característica do material, que apresenta maior flexibilidade.
Além disso, o material apresentou certa transparência, relacionada a esfoliação da estrutura
grafítica.105
FIGURA 18 – IMAGENS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DO rGO

(a)

(b)

FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) Aumento de 2000x.
b) Aumento de 12000x

5.2 MEDIDAS VOLTAMÉTRICAS
5.2.1 GCE sem modificações
Inicialmente, investigou-se a resposta eletroquímica da AMX para o eletrodo de
carbono vítreo sem modificações, por meio de voltametria cíclica (CV) e voltametria de onda
quadrada (SWV) (Figura 19). Para o meio apenas de tampão (branco), nas duas técnicas, não é
observado nenhum pico característico de reação de oxidação ou de redução. Em ambos os casos,
as flutuações observadas podem ser atribuídas à corrente capacitiva, resultante do carregamento
da dupla camada elétrica. Após a adição da amoxicilina na cela, nenhuma mudança é observada.
Desta forma, conclui-se que o eletrodo de carbono vítreo sem modificações não pode ser
utilizado para fins de determinação quantitativa do analito de interesse.
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FIGURA 19 - VOLTAMOGRAMAS DO GCE SEM MODIFICAÇÕES
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FONTE: A autora (2018)
LEGENDA: a) CV(Tampão BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, v = 25 mV s-1,
CAMX = 48,0 µmol L-1)
b) SWV (Tampão BR 0,1 mol L-1, pH= 2,0, a= 50 mV,
f = 100 s-1, ΔES= 2,0 mV, CAMX= 12,0 µmol L-1)

5.2.2 GCE MODIFICADO COM rGO
Investigou-se, então, a resposta, pela técnica de SWV, da AMX para o eletrodo de
carbono vítreo modificado apenas com rGO. Nos voltamogramas apresentados na Figura 20,
pode-se notar que há o aparecimento de um pico anódico para o meio apenas de tampão (branco)
e que, após a adição de AMX no meio, ocorre deslocamento do pico para um potencial mais
positivo, além do aumento da magnitude da corrente do mesmo. Entretanto, durante a
experimentação, verificou-se que o rGO, em contato com o eletrólito suporte, começava a se
desprender da superfície do carbono vítreo. Assim, não foi possível reproduzir a construção do
eletrodo de trabalho, sob estas condições, o que, por sua vez, afetou a precisão intermediária e
a estabilidade do método, já que os valores de corrente de pico obtidos em análises distintas
apresentaram valores não correspondentes entre si. Por exemplo, nos experimentos realizados
no dia 01 (Figura 20a), obtiveram-se magnitudes de corrente de pico de 102,5 µA e 137,1 µA
para o branco e para a AMX, respectivamente, enquanto que no dia 02 (Figura 20b), obteve-se
para o branco uma magnitude de 76,6 µA e para a AMX de 97,1 µA. Desta forma, o GCE
modificado apenas com rGO não pode ser utilizado para fins de determinação quantitativa do
analito de interesse.
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FIGURA 20 - VOLTAMOGRAMAS DE ONDA QUADRADA DO GCE MODIFICADO COM rGO
(TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH= 2,0, a= 50 mV, f= 100 s-1,ΔES= 2,0 mV, CAMX= 12,0 µmol L-1)
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) Dia 01
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5.2.3 GCE MODIFICADO COM NAFION
Verificou-se, ainda, a resposta voltamétrica da AMX para o GCE modificado apenas
com Nafion. Nos voltamogramas cíclicos, exibidos na Figura 21a, não é possível observar a
presença de nenhum pico característico de reação redox, nem diferenciação do perfil
voltamétrico, se comparados os meios de branco e na presença do fármaco. Na SWV (Figura
21b), ocorreu o aparecimento de um pico para o meio de branco, entretanto, após a adição de
AMX no meio, não ocorreu nenhuma mudança quanto ao potencial ou à magnitude da corrente
do mesmo. Logo, concluiu-se que o eletrodo de carbono vítreo modificado apenas com Nafion
não poderia ser utilizado para fins de determinação do analito de interesse.
FIGURA 21 - VOLTAMOGRAMAS DO GCE MODIFICADO COM NAFION
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) CV(Tampão BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, v = 25 mV s-1,
CAMX = 48,0 µmol L-1)
b) SWV (Tampão BR 0,1 mol L-1, pH= 2,0, a= 50 mV,
f = 100 s-1, ΔES= 2,0 mV, CAMX= 12,0 µmol L-1)
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5.2.4 GCE MODIFICADO COM rGO E NAFION
Para o eletrodo Nafion/rGO/GCE, observa-se a presença de picos no voltamograma
cíclico do branco (Figura 22a), que, na presença de AMX, são intensificados, sendo
relacionados a reação redox da espécie de interesse. Na SWV (Figura 22b), nota-se a aparição
de um pico para o branco. Após a adição da AMX, há aumento na magnitude da corrente desse
pico e deslocamento para um potencial mais positivo. Como, na SWV, a leitura da corrente é
feita apenas no final da aplicação dos pulsos direto e reverso, isto é, quando a corrente
capacitiva é negligenciável,73 infere-se que o processo de oxidação da AMX gera uma corrente
faradaica que se soma à do eletrodo de trabalho.
FIGURA 22 - VOLTAMOGRAMAS DO ELETRODO Nafion/rGO/GCE
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FONTE: A autora (2018)
LEGENDA: a) CV(Tampão BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, v = 25 mV s-1,
CAMX = 48,0 µmol L-1)
b) SWV (Tampão BR 0,1 mol L-1, pH= 2,0, a= 50 mV,
f = 100 s-1, ΔES= 2,0 mV, CAMX= 12,0 µmol L-1)

Um comportamento semelhante foi reportado por Bergamini e colaboradores, 56 na
determinação voltamétrica de amoxicilina em um eletrodo de pasta de carbono modificado com
[N,N’-etilenobis(salicilideneaminato)oxovanádio(IV)],

[VO(Salen)].

Neste,

os

autores

observaram o aparecimento de uma corrente anódica, que foi atribuída ao par redox
[VIVO(Salen)]/[VVO(Salen)], cuja magnitude crescia proporcionalmente ao log da
concentração de AMX.
A separação das componentes da corrente da SWV, conforme exposto na Figura 23,
mostrou a presença de picos nos sentidos das varreduras direta e reversa e um pico resultante.
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FIGURA 23 - COMPONENTES DE CORRENTE DA REAÇÃO DA AMX NO SENSOR (CAMX= 12,0 µmol L-1;
TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, a = 50 mV, f = 100 s-1 E ΔES = 2,0 mV)
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FONTE: A autora (2018)

Desta forma, no presente trabalho, os picos observados podem estar relacionados a
presença de grupos oxigenados na estrutura do rGO,15 que fazem com que sua superfície possa
ser tratada como uma estrutura quinoide condensada. Os mesmos podem ser atribuídos à
transição hidroquinona-quinona, favorecida no meio ácido, segundo a reação reversível:106
𝐶 − 𝑂𝐻 ⇌

C = O + 𝑒 − + 𝐻+

Assim, sugere-se que a modificação realizada no eletrodo faz com que ocorra uma
transferência mediada de elétrons, esquematizada na Figura 24. Nela, grupamentos
hidroquinona são eletroquimicamente oxidados a quinonas na superfície do eletrodo. Estas, por
sua vez, reagem com a espécie reduzida da amoxicilina (AMXred) gerando sua espécie oxidada
(AMXox) e, por consequência, reduzindo a quinona a hidroquinona, que pode ser
eletroquimicamente reoxidada. Essa sequência de reações de oxidação e redução pode ser o que
promove o aumento da magnitude da corrente na presença do analito de interesse.
FIGURA 24 – ESQUEMA DA TRANSFERÊNCIA MEDIADA DE ELÉTRONS NA REAÇÃO DE
OXIRREDUÇÃO DA AMOXICILINA SOBRE O ELETRODO MODIFICADO

FONTE: Adaptado de Bergamini et al56

54

5.3 OTIMIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ELETRODO

Os resultados para os ensaios do planejamento fatorial são apresentados na Tabela 8.
Buscou-se a condição que forneceu maior magnitude de corrente de pico na determinação do
analito, visto que a obtenção de correntes de pico bem definidas tem relação com a melhora da
sensibilidade da técnica,73 sendo, por isso, selecionadas as condições do ensaio 4.

TABELA 8. RESULTADOS DO PLANEJAMENTO FATORIAL
Ensaio

VrGO (µL)

1
3,0
2
6,0
3
3,0
4
6,0
5
4,5
6
4,5
7
4,5
FONTE: A autora (2018)

VNafion (µL)
3,0
3,0
6,0
6,0
4,5
4,5
4,5

Ip AMX
(µA)
77,6
34,4
22,9
108,9
64,3
67,6
67,6

Utilizando teste-t no nível de confiança de 95%, verificou-se que as variáveis do
planejamento fatorial (VrGO e VNafion) e a interação das mesmas (VrGO x VNafion) foram
significativas, visto que o valor de tobservado foi maior que o valor de tcrítico, o que é corroborado
pelos valores de p, menores do que 0,05 (Tabela 9). A análise do gráfico de Pareto para os
efeitos padronizados (efeito de uma variável dividido pelo seu respectivo erro padrão), exibido
na Figura 25, ressalta a significância de todas as variáveis, para um nível de confiança de 95%,
e, ainda, mostra que o efeito de maior magnitude foi o de interação entre as variáveis, indicando
que a otimização das mesmas deve ser realizada simultaneamente.
TABELA 9. EFEITOS ESTIMADOS E SEUS ERROS PADRÃO
Termo
Constante
VrGO
VNafion
VrGO x VNafion
Curvatura do Ponto Central
FONTE: A autora (2018)

Efeito
21,400
9,900
64,600

Erro Padrão
1,9052
1,9052
1,9052
1,9052
2,9104

tobservado
63,98
11,23
5,20
33,91
3,81

tcrítico
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

p
0,000
0,008
0,035
0,001
0,062
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FIGURA 25 - GRÁFICO DE PARETO PARA OS EFEITOS PADRONIZADOS
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FONTE: A autora (2018)

Para o ponto central, o valor de tobs foi menor que o valor de tcrit e o valor de p foi
superior a 0,05 (Tabela 9), de modo que não há evidência de curvatura e um modelo linear,
descrito na equação (12), pode ser utilizado para descrever o sistema,
𝑦 = 60,950 + 10,700𝑥1 + 4,950𝑥2 + 32,300𝑥1 𝑥2

(12)

em que x1 e x2 representam os fatores VrGO e VNafion, respectivamente. A linearidade do sistema
é corroborada pelo bom ajuste dos valores experimentais aos valores preditos, pois, conforme
pode-se observar na Figura 26, os pontos experimentais apresentam muita proximidade da
curva correspondente ao modelo proposto.
FIGURA 26 - VALORES PREDITOS VERSUS VALORES EXPERIMENTAIS
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A análise dos efeitos principais (Figura 27) mostrou que há aumento da corrente de
pico conforme aumenta tanto o volume de rGO quanto o volume de Nafion utilizados. Além
disso, observou-se também efeito de interação entre as variáveis, caracterizado pelo não
paralelismo das curvas referentes a cada uma delas.
FIGURA 27 - DIAGRAMA DOS EFEITOS PRINCIPAIS DO PLANEJAMENTO FATORIAL
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FONTE: A autora (2018)

Para o nível baixo de VrGO, verificou-se diminuição da Ip com o aumento do volume
de Nafion, enquanto para o nível alto de VrGO, o comportamento observado é oposto (Figura
28). Estudo realizado por Stankovich et al107 atribui a condutividade do rGO principalmente às
conexões do tipo cross-linked, que geram uma rede densa de condutividade, e a alta taxa de
percolação entre as interfaces partícula-partícula. Assim, quando há aumento do volume de
rGO, e consequentemente da sua concentração na superfície do GCE, há maior quantidade de
material estruturado segundo uma organização grafítica de ligações sp2, responsável pelo
aumento da condutividade e, por consequência, da corrente de pico. O Nafion, por sua vez,
fornece uma matriz seletiva para espécies catiônicas, forma na qual a AMX se apresenta no pH
utilizado no meio.30 Além disso, estudo realizado por Aragaw et al82 mostrou que a combinação
de rGO e Nafion resulta em altas condutividades eletrônicas e protônicas. Assim, infere-se que
no nível alto de VrGO, a condutividade desse material, por si só, já se eleva, e o Nafion facilita
a interação do analito com o mediador de elétrons, o que resulta no aumento da Ip observada.108

57
FIGURA 28 - EFEITO DE INTERAÇÃO ENTRE VOLUME DE rGO E VOLUME DE NAFION
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FONTE: A autora (2018)

Os resultados do planejamento fatorial indicaram, portanto, que maiores magnitudes
de corrente de pico são obtidas para o nível alto, de ambos os modificadores. Volumes
superiores ao do nível alto utilizado no planejamento não puderam, entretanto, ser avaliados,
pois ao se realizar o gotejamento na superfície do eletrodo ocorria espalhamento para além das
bordas do carbono vítreo. Dessa forma, a melhor condição para a construção do sensor foi
definida como sendo aquela na qual o volume de ambos os modificadores era de 6,0 μL.

5.4 CARACTERIZAÇÕES DO ELETRODO
5.4.1 Área Eletroativa

Na Figura 29 são apresentados os voltamogramas cíclicos obtidos e a dependência da
corrente de pico (Ip) com a raiz quadrada da velocidade de varredura (v1/2) para os eletrodos
GCE (Figura 29a e Figura 29b) e Nafion/rGO/GCE (Figura 29c e Figura 29d). Os coeficientes
angulares obtidos para cada equação da reta foram 2,438x10-5 para o GCE e 2,113x10-5 para o
Nafion/rGO/GCE.
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FIGURA 29 – ESTIMATIVA DA ÁREA ELETROATIVA
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) Voltamogramas cíclicos para o GCE
b) Ip vs. v1/2 para o GCE
c) Voltamogramas cíclicos para o Nafion/rGO/GCE
d) Ip vs. v1/2 para o Nafion/rGO/GCE

Empregando os valores dos coeficientes angulares na equação (2), as áreas eletroativas
forma estimadas como sendo de 1,82 mm2 para o GCE e 1,57 mm2 para o Nafion/rGO/GCE.
Portanto, houve uma diminuição da área eletroativa em cerca de 13% após a modificação. Isso
pode ser explicado devido a estrutura do Nafion ser composta por uma cadeia polimérica não
condutora,108 que dificulta a transferência de elétrons e/ou difusão das espécies eletroativas até
a superfície do eletrodo. Entretanto, mesmo que a resposta em corrente para a reação de
oxirredução da espécie [Fe(CN)6]3+/4+ e, por consequência, a área eletroativa estimada, tenha
sido inferior para o eletrodo modificado, reitera-se que a AMX apresentou resposta voltamétrica
apenas para o eletrodo Nafion/rGO/GCE, conforme exposto anteriormente. Assim, sugere-se
que os modificadores atuam como mediadores de elétrons, catalisando a reação de oxirredução
da amoxicilina, de maneira que ela ocorra em uma taxa de transferência de elétrons apreciável. 12
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5.4.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica

No diagrama de Nyquist (Figura 30a), para o eletrodo modificado, não foi possível
visualizar a porção semicircular, o que é um indicativo de menor resistência faradaica. Esse
comportamento pode estar relacionado com a organização estrutural do rGO, que possui caráter
da hibridização sp2. Por sua vez, no diagrama de Bode (Figura 30b), verificou-se que os maiores
ângulos de fase se localizaram nas regiões de frequências baixas e médias, de modo que um
caráter capacitivo pode ser atribuído ao eletrodo.109,110 Esse fenômeno também é explicado pela
estrutura do rGO, visto que uma característica do material é a presença de grupos funcionais
oxigenados. Estes, conforme discutido previamente, fazem com que essa superfície possa ser
tratada como uma estrutura quinoide condensada, de natureza pseudocapacitiva. 106 Entretanto,
reforça-se que justamente esse comportamento foi empregado como forma de determinação da
AMX, explorando a possível transferência mediada de elétrons que ocorre entre o analito de
interesse e as espécies quinona/hidroquinona presentes na superfície eletródica.
FIGURA 30 – ESPECTROS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA PARA O ELETRODO MODIFICADO
EMPREGANDO 2,0x10-3 mol L-1 DE K3[Fe(CN)6] EM KCl 0,1 mol L-1
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) Diagrama de Nyquist
b) Diagramas de Bode

5.5 VOLTAMETRIA CÍCLICA: ESTUDO DA VELOCIDADE DE VARREDURA
O estudo das reações redox da amoxicilina no eletrodo Nafion/rGO/GCE foi realizado
por meio da variação da velocidade de varredura (v), de 10 a 500 mV s-1, na CV. Nos
voltamogramas cíclicos, apresentados na Figura 31, pode-se observar a presença de um par de
picos redox, conforme visualizado nos estudos anteriores.
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FIGURA 31 - VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS EM DIFERENTES VELOCIDADES DE VARREDURA DA
AMX SOBRE O SENSOR (CAMX = 48,0 µmol L-1, TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0)
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FONTE: A autora (2019)

Os dados foram utilizados para estudar a reversibilidade eletroquímica da reação, isto
é, quão rápida é a cinética de transferência de elétrons para a manutenção do equilíbrio entre as
formas oxidada e reduzida na superfície do eletrodo. Segundo os critérios de diagnóstico em
voltametria cíclica, para processos de transferência de elétrons reversíveis envolvendo espécies
redox difusionais, o comportamento da corrente de pico é descrito pela equação de RandlesSevick (2), ou seja, há uma relação linear de proporcionalidade entre Ip e a raiz quadrada da
velocidade de varredura (v1/2).12,54,70,71 Entretanto, pode ser observado nos gráficos da Figura
32 que a distribuição dos dados segundo o modelo linear (Figura 32a) apresentou menor ajuste,
se comparado com o modelo quadrático (Figura 32b), visto que o coeficiente de determinação
(R2) do segundo mostra maior porcentagem de variação explicada pelo modelo. 96
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FIGURA 32 - CORRENTE DE PICO VERSUS RAIZ QUADRADA DA VELOCIDADE DE VARREDURA
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No caso de eletrodos com espécies adsorvidas, a resposta da corrente de pico é descrita
pela equação (13), na qual 𝛤 ∗ é a cobertura superficial da espécie adsorvida. Ou seja, há uma
relação linear entre Ip e v.71 Esse comportamento é observado no gráfico da Figura 33a, cujo
modelo linear possui um coeficiente de correlação (r) próximo a 1 e uma porcentagem de
explicação das variações (R2) próxima a 100 %. Adicionalmente, no gráfico de log Ip versus
log v (Figura 33b), o valor da inclinação da reta foi igual a 1,0223. Ou seja, o mesmo se situou
próximo ao valor teórico de 1, típico de um processo controlado por adsorção. 111
𝐼𝑝 =

𝑛2 𝐹 2
𝑣𝐴𝛤 ∗
4𝑅𝑇

(13)

FIGURA 33 - CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DE PROCESSO ADSORTIVO
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) Ip versus v
b) log Ip versus log v

Além disso, conforme a velocidade de varredura aumenta, é possível observar
mudanças na separação entre os picos anódico e catódico (Figura 31), que passa de 70 mV
quando v = 10 mV s-1 para 110 mV quando v = 500 mV s-1. Este aumento na separação, aliado
ao caráter adsortivo da reação eletródica, categoriza um processo quase-reversível.70,71 Ou seja,
tanto os processos anódicos quanto os catódicos contribuem significativamente para a corrente
líquida medida, porém o mecanismo de transferência eletrônica é mais complexo do que na
situação na qual apenas espécies redox difusionais participam da reação.112

5.6 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO
A SWV foi utilizada para o desenvolvimento de um método de determinação de
amoxicilina, visto que dentre as técnicas de pulso, esta fornece medidas mais sensíveis, melhor
resolvidas em picos e mais rápidas.72
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5.6.1 Efeito do Potencial Hidrogeniônico do Meio
O potencial hidrogeniônico (pH) foi variado entre 2,0 e 8,0, conforme permitido pelo
tampão utilizado. A análise dos voltamogramas (Figura 34) mostra a presença de um pico
anódico, que, em geral, sofre deslocamentos para potenciais mais negativos conforme há
aumento do pH do meio. Este comportamento indica influência da protonação no mecanismo
da reação.113
FIGURA 34. VOLTAMOGRAMAS DE ONDA QUADRADA EM DIFERENTES VALORES DE pH
(CAMX = 12,0 µmol L-1, TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, a = 50 mV, f = 100 s-1 E ΔES = 2,0 mV)
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FONTE: A autora (2018)

Observou-se, ainda, que houve diferenças entre Ibranco e IAMX somente até o pH = 4,0
(Tabela 10). Após esse valor, não foi possível obter respostas referentes ao analito de interesse.
Isso pode ser explicado pelo favorecimento da transição quinona-hidroquinona em meio
ácido,106 pois, conforme discutido anteriormente, é por meio desta reação que possivelmente
ocorre a transferência mediada de elétrons entre a AMX e o eletrodo de trabalho. Os potenciais
de pico obtidos nos valores de pH de 2,0 a 4,0 foram, de modo geral, os mesmos. Desta forma,
como a maior magnitude de corrente de pico foi observada para o pH igual a 2,0, este foi
escolhido como pH de trabalho.
TABELA 10. Ibranco e IAMX PARA DIFERENTES VALORES DE pH
pH
Ibranco (µA)
IAMX (µA)
2,0
105,0
108,9
3,0
36,1
37,6
4,0
35,1
38,1
5,0
37,7
37,7
6,0
30,6
30,6
7,0
23,7
23,7
8,0
14,5
14,5
FONTE: A autora (2018)
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5.6.2 Efeito da Frequência da Onda Quadrada
Na Figura 35, são apresentados os voltamogramas de onda quadrada obtidos para a
amoxicilina no eletrodo Nafion/rGO/GCE, em função da frequência. Observou-se que com o
aumento do valor da frequência há aumento da magnitude da corrente de pico, até f = 100 s-1.
Após esse valor, há um decréscimo da magnitude da corrente de pico, sendo esta frequência,
portanto, utilizada para a continuidade do trabalho.
FIGURA 35 - EFEITO DA FREQUÊNCIA DA ONDA QUADRADA NA CORRENTE DE PICO
(CAMX = 12,0 µmol L-1, TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, a = 50 mV E ΔES = 2,0 mV)
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Segundo os critérios de diagnóstico de cinética de reação em SWV, há uma relação
linear entre f e Ip em sistemas irreversíveis e uma relação linear entre f1/2 e Ip em sistemas
reversíveis. Entretanto, na Figura 36, visualmente, nenhuma relação linear é encontrada, para f
ou f1/2. Esse comportamento não-linear é mais um indicativo de que ocorrem etapas de adsorção
no eletrodo, de forma que o sistema em questão pode ser classificado como quase-reversível,
corroborando os resultados da voltametria cíclica.73
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FIGURA 36- CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DA FREQUÊNCIA
120

60

60

40

40

20

20

0

0

0

20

40

60

80

f/s

100
-1

120

140

160

2

(a)

FONTE: A autora (2018)
LEGENDA: a) Ip versus f
b) Ip versus f1/2

4

6

8

f1/2 / s-1/2

10

12

14

(b)

64

5.6.3 Efeito da Amplitude da Onda Quadrada
Na Figura 37, são apresentados os voltamogramas de onda quadrada para a AMX no
eletrodo Nafion/rGO/GCE, em função da amplitude da onda quadrada. Observa-se que a maior
magnitude da corrente de pico foi obtida para amplitude de 70 mV, sendo este valor escolhido
para os experimentos futuros.
FIGURA 13 - EFEITO DA AMPLITUDE DA ONDA QUADRADA NA CORRENTE DE PICO
(CAMX = 12,0 µmol L-1; TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH = 2,1, f = 100 s-1 E ΔES = 2,0 mV)
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FONTE: A autora (2018)

5.6.4 Efeito do Incremento de Varredura do Pulso de Potencial da Onda Quadrada
Os voltamogramas de onda quadrada obtidos em função do incremento de varredura,
para a AMX no eletrodo modificado, são apresentados na Figura 38. Observou-se que com o
aumento de ΔES houve diminuição da magnitude da corrente de pico, que atingiu um valor
constante após amplitude de 4 mV. Desta forma, o valor de 2 mV foi escolhido como
incremento de varredura nos experimentos posteriores.
FIGURA 38 – EFEITO DO INCREMENTO DE VARREDURA DO PULSO DE POTENCIAL DA ONDA
QUADRADA NA CORRENTE DE PICO (CAMX = 12,0 µmol L-1; TAMPÃO BR 0,1 mol L-1,
pH = 2,1, f = 100 s-1 E a = 50 mV)
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5.7 VALIDAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO
5.7.1 Efeito de matriz
O estudo do efeito de matriz teve por finalidade verificar se compostos presentes na
matriz da amostra poderiam interferir na sensibilidade do método, aumentando ou reduzindo a
magnitude do sinal de resposta.22,88 Para tal, construíram-se curvas analíticas nos três pontos de
água de rio analisados, sendo as inclinações das mesmas comparadas com a da curva analítica
construída em eletrólito puro (EP) (Figura 39).
FIGURA 39 - CURVAS ANALÍTICAS PARA AVALIAÇÃO DO EFEITO DE MATRIZ
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FONTE: A autora (2019)

Os coeficientes angulares de cada curva foram extraídos e seus intervalos de confiança
foram calculados, estando expostos na Tabela 11. Observou-se que os intervalos de confiança
das inclinações das curvas construídas em EP, P1 e P2 se sobrepõem. Isto mostra que não há
diferenças significativas entre as inclinações destas curvas, para um nível de confiança de 95%,
ou seja, há paralelismo entre as curvas de EP e P1 e de EP e P2. Logo, em P1 e P2 a sensibilidade
da técnica não apresenta mudanças e não é observado efeito de matriz, indicando que as
determinações de AMX podem ser realizadas a partir da equação da reta da curva analítica
construída em EP. Além disso, as estimativas de linearidade, LD, LQ e precisão realizadas em
EP são também validas para P1 e P2.22,88
TABELA 11 - INTERVALO DE CONFIANÇA DOS COEFICIENTES ANGULARES
Matriz
b ± Intervalo de Confiança
Faixa englobada
EP
3,5357 ± 0,7084
2,8273 – 4,2441
P1
2,9762 ± 0,3060
2,6702 – 3,2822
P2
2,9921 ± 0,7399
2,2522 – 3,7320
P3
1,4167 ± 0,4481
0,9686 – 1,8648
FONTE: A Autora (2019)
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No caso de P3, entretanto, não há sobreposição do intervalo de confiança da curva
construída em EP com a curva de P3. Ou seja, os coeficientes angulares, e consequentemente a
sensibilidade, são significativamente diferentes. Desta forma, neste ponto, há efeito de matriz
e a determinação de AMX deve ser realizada mediante prévia extração do analito ou por meio
de padronização por adição de padrão (AP). Além disso, separadamente para esse ponto, devem
ser estimados os parâmetros linearidade, precisão e exatidão. 22,88
Diversos fatores podem explicar esse comportamento, pois as águas de rios constituem
matrizes complexas, devido a possível presença de agentes biológicos, partículas e sedimentos
suspensos, contaminantes carregados por lixiviação, descarregados por esgotos, arrastados
pelas águas da chuva ou diretamente descartados nos rios, além de outras substâncias que
infiltram na terra e podem acabar nos corpos d’água, como pesticidas, fertilizantes, detergentes
e solventes. Há ainda influência da cobertura vegetal nas margens dos rios, que regula a
quantidade de luz solar que neles incide e, por consequência, a temperatura da água, relacionada
a estrutura biótica do ambiente. Desta forma, visto que P1 e P2 estão localizados em áreas de
pouca ou nenhuma ação antrópica e de maior preservação do entorno, não estão presentes no
meio componentes que provoquem interferência significativa. Por outro lado, P3 localiza-se em
uma área de recreação, próxima a ocupação urbana, e é no Rio Jordão que desaguam diversos
corpos d’água da cidade de Guarapuava. Por isso, há maior probabilidade de existência de
compostos que gerem interferências nessa matriz.94,114,115
De modo a demonstrar a aplicabilidade do método para os casos onde o efeito da matriz
não é significativo e para aqueles em que é, a estimativa dos demais parâmetros foi realizada
considerando ambas as abordagens de padronização, isto é, em EP e AP. Todavia, ao se
considerar a exportação do método para aplicação em análises de rotina, por exemplo,
recomenda-se a utilização da abordagem AP, visto que a origem da amostra nem sempre será
conhecida e, desta forma, elimina-se um possível efeito da matriz.

5.7.2 Linearidade
5.7.2.1 Curva analítica em eletrólito puro
Na construção da curva analítica em EP, observou-se, assim como nos testes iniciais,
deslocamento do potencial de pico após a primeira adição de AMX, sendo que o mesmo
permaneceu constante nas demais adições, e aumento da magnitude da corrente de pico com o
aumento da concentração do analito na cela (Figura 40).
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FIGURA 40 - VOLTAMOGRAMAS DE ONDA QUADRADA PARA DIVERSAS CAMX SOBRE O SENSOR
EM ELETRÓLITO PURO (TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, f = 100 s-1, a = 70 mV E
ΔEs = 2 mV)
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FONTE: A autora (2018)

As respostas foram correlacionadas a cada concentração do analito, usando a equação
(3) e a curva correspondente é apresentada na Figura 41. Nesta, pode-se observar que mesmo
que alguns resultados não tenham ficado no intervalo de confiança (CI, do inglês confidence
interval), todos se enquadraram no intervalo de predição (PI, do inglês prediction interval). Ou
seja, a estimativa da regressão, em termos dos valores observados, apresentou um grau de
incerteza adequado, para um nível de confiança de 95%.116
FIGURA 41 - CURVA ANALÍTICA EM ELETRÓLITO PURO
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Realizou-se regressão linear, de modo a avaliar a adequação dos dados obtidos por
meio da curva analítica EP ao modelo linear. Os dados estatísticos utilizados para tal constam
na Tabela 12.
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TABELA 12 - REGRESSÃO LINEAR PARA A CURVA ANALÍTICA EM ELETRÓLITO PURO
Faixa linear de trabalho (µmol L-1)
1,8 – 5,4
Regressão*
Falta de ajuste**
r
R2 (%)
Fregressão
p
Ffalta de ajuste
p
0,922
85,1
108,40
0,000
0,19
0,959
Coeficientes da Reta ± Erro Padrão
tobservado***
p
Intercepto: 7,000 ± 1,289
5,43
0,000
Inclinação: 3,5357 ± 0,3396
10,41
0,000
*Fcrítico(0,025;1;19) = 4,38; **Fcrítico(0,025;5;14) = 2,96; ***tcrítico(0,025;19) = 2,093
FONTE: A autora (2018)

A análise do coeficiente de correlação (r) indicou uma possível relação linear entre a
Resposta e a concentração de AMX, visto que seu valor foi próximo a 1. O coeficiente de
determinação (R2) mostrou que 85,1% da variação nos dados é explicada pelo modelo linear.96
Entretanto, r e R2 por si só não são suficientes para indicar a adequação de um modelo,
sendo necessária a realização de uma regressão linear. Nela, obteve-se um valor de Fregressão
superior ao valor de Fcrítico, mostrando que a regressão é significativa e o modelo linear
adequado. O valor de Ffalta de ajuste, por sua vez, foi menor do que o valor de Fcrítico, o que indica
que a falta de ajuste não é significativa estatisticamente, reforçando a adequação dos dados ao
modelo linear.96
Para avaliar a significância dos coeficientes da reta de regressão, realizou-se um testet no nível de 95% de confiança. Observa-se, na Tabela 12, que os valores de tobservado, tanto para
o intercepto quanto para a inclinação, foram superiores ao valor de tcrítico, enquanto os valores
de p foram inferiores a 0,05. Dessa forma, eles são considerados significativos estatisticamente
e devem ser incluídos na equação da reta da regressão linear, apresentada na equação (14). Isso
foi ressaltado, ainda, pelos valores de erro padrão, muito inferiores se comparados com cada
coeficiente.96
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 7,000 + 3,5357𝐶𝐴𝑀𝑋

(14)

Por fim, realizou-se análise dos gráficos de resíduos (Figura 42). O gráfico de resíduos
versus valores ajustados apresentou distribuição aleatória em torno do zero, enquanto o gráfico
de resíduos versus ordem dos dados não apresentou padrões, indicando que os resíduos são
independentes entre si, e não há tendências na distribuição da variância dos dados.117
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FIGURA 42 - GRÁFICOS DE RESÍDUOS PARA A CURVA ANALÍTICA EM ELETRÓLITO PURO
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5.7.2.2 Curva analítica por adição de padrão
A curva analítica construída por adição de padrão (AP), em P3, está exposta na Figura
43. Pode-se observar que todos os resultados se enquadram dentro de PI, mesmo que alguns
não tenham se localizado na região englobada por CI, o que mostra que a estimativa da
regressão, a 95% de confiança, apresentou um grau de incerteza adequado. 116
FIGURA 43 - CURVA ANALÍTICA CONSTRUÍDA POR ADIÇÃO DE PADRÃO
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Na regressão linear (Tabela 13), o valor de r próximo a 1 indicou uma possível relação
linear entre a concentração de AMX e o sinal de resposta. R2 indicou que 69,6% da variação
dos dados é explicada pelo modelo linear. O valor de Fregressão foi superior ao valor de Fcrítico e
o valor de Ffalta de ajuste foi menor do que o valor de Fcrítico, mostrando que a regressão foi
significativa, enquanto a falta de ajuste não foi, de modo que os dados se ajustam
adequadamente ao modelo linear.96
TABELA 12 - REGRESSÃO LINEAR PARA A CURVA ANALÍTICA CONSTRUÍDA POR ADIÇÃO DE
PADRÃO
Faixa linear de trabalho (µmol L-1)
1,8 – 5,4
Regressão*
Falta de ajuste**
r
R2 (%)
Fregressão
p
Ffalta de ajuste
p
0,834
69,6
43,48
0,000
0,01
1,000
*Fcrítico(0,025;1;19) = 4,38; **Fcrítico(0,025;5;14) = 2,96
FONTE:99A autora (2019)
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5.7.3 Limite de Detecção e Limite de Quantificação
Para o cálculo dos valores do LD e do LQ, para a padronização em EP, o valor de Sx/y
foi igual a 0,42 μA, e o valor de b, isto é, a sensibilidade foi de 3,5357 μA μmol-1 L. O LD
estimado foi de 0,39 µmol L-1 e o LQ apresentou valor de 1,18 µmol L-1. De maneira
semelhante, os parâmetros foram estimados para a curva analítica construída por AP, em P3.
Neste caso, utilizando Sx/y igual a 0,27 μA e b igual a 1,4167 μA μmol-1 L, obteve-se um LD de
0,63 μmol L-1 e um LQ de 1,89 μmol L-1. Todos os valores se situaram abaixo ou muito
próximos do valor do primeiro nível de concentração utilizados na construção das curvas
analíticas, indicando que a AMX pode ser detectada e quantificada na faixa de trabalho adotada,
em ambas as situações.
Na literatura, para técnicas voltamétricas que realizam determinação de AMX em
eletrodos de carbono vítreo modificados, são encontrados valores de LD que variam de 0,0016
a 9,0 µmol L-1.11,57,58,60,68,69 Portanto, os valores encontrados neste trabalho são condizentes com
os já reportados. Para o LQ, entretanto, não foi encontrado nenhum valor reportado, não sendo
possível realizar sua comparação.

5.7.4 Seletividade
5.7.4.1 Ácidos húmicos
Os ácidos húmicos (AH) são um grupo de macromoléculas pertencentes às substâncias
húmicas, que resultam do processo de decomposição de vegetais e outros resíduos naturais.
Desta forma, compreendem o principal tipo de matéria orgânica distribuída nos solos terrestres,
águas naturais e sedimentos. Suas estruturas possuem diversos grupos funcionais, dentre os
quais fenóis e quinonas, 119 que, por sua vez, podem sofrer reações de oxirredução e interferir
no sinal analítico da amoxicilina, no caso da análise de corpos hídricos.
Para avaliar a interferência dos AH, inicialmente, verificou-se se haveria resposta dos
mesmos para o sensor desenvolvido. Para tal, as medidas voltamétricas foram realizadas para
concentrações crescentes de AH, sob as condições previamente otimizadas. Os voltamogramas
obtidos, expostos na Figura 45, mostraram que, em geral, não houve diferenciação do perfil do
sinal observado para o branco e após as adições do interferente, mesmo que ligeiros
deslocamentos de potencial tenham ocorrido. A magnitude da corrente de pico mostrou
variações mais pronunciadas para as concentrações de 1,333 mg L-1 e 2,667 mg L-1, com erros
relativos de, respectivamente, 9,46 % e 7,91 %.
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FIGURA 45 - VOLTAMOGRAMAS DA RESPOSTA DE ÁCIDOS HÚMICOS PARA O SENSOR
(TAMPÃO BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, f = 100 s-1, a = 70 mV E ΔEs = 2 mV)
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FONTE: A autora (2019)

Em seguida, verificou-se se na presença de AH haveria mudanças no sinal observado
para a determinação da AMX. Para isso, fixou-se uma quantidade de AMX de 3,0 µmol L-1
(1,095 mg L-1) e realizaram-se medidas na presença de razões crescentes de AH:AMX.
Calculou-se a recuperação média para cada caso, segundo a equação (7), considerando a
equação (14), da curva analítica em EP, sendo comparado com a resposta na ausência do
interferente. Os resultados são apresentados na Tabela 14.
TABELA 14 - RECUPERAÇÃO DE AMX NA PRESENÇA DE DIFERENTES RAZÕES DE AH
Concentração
Recuperação
AH:AMX Resposta (µA)
Recuperação (%)
encontrada (µmol L-1)
média (%)
17,5
2,97
99,0
0:1
18,7
3,31
110,3
100,2 ± 9,6
16,7
2,74
91,3
15,7
2,46
82,0
1:1
16,8
2,77
92,3
92,3 ± 10,4
17,9
3,08
102,7
18,8
3,34
111,3
2:1
19,3
3,48
116,0
111,9 ± 3,9
18,5
3,25
108,3
22,3
4,33
144,3
3:1
22,9
4,50
150,0
148,7 ± 3,9
23,1
4,55
151,7
FONTE: A autora (2019)

É possível observar que para a razão AH:AMX de 1:1 há supressão do sinal de
resposta, resultando em uma recuperação média menor do que na ausência do interferente.
Quando a razão aumenta para 2:1, houve recuperação média maior. Mesmo assim, as
recuperações encontradas nessas duas situações estão de acordo com o que é recomendado pela
literatura para essa faixa de concentração, isto é, uma recuperação de 100 ± 15 %. Entretanto,
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ao se aumentar a razão para 3:1, verificou-se um aumento mais pronunciado da recuperação
média, cujo valor extrapola aquele que é recomendado.120 Desta forma, infere-se que o método
é seletivo para concentrações de AH até duas vezes maiores do que de AMX, ocorrendo
interferências se aqueles estão presentes em maior proporção em relação ao analito de interesse.

5.7.4.2 Levofloxacino
O levofloxacino (LVF) é um antibiótico do grupo das quinolonas que, assim como a
AMX, é excretado via renal, de modo geral, sem sofrer alterações, após seu mecanismo de ação.
Assim, o mesmo possivelmente também estará presente em ambientes aquáticos. 1,121 Sua
estrutura (Figura 46) apresenta grupos que podem sofrer reações de oxirredução, como os
grupos carbonila e carboxila, logo, o LVF pode atuar como um interferente na determinação de
AMX.
FIGURA 46 – ESTRUTURA QUÍMICA DO LEVOFLOXACINO

FONTE: A autora (2019)

Para avaliar se essa interferência seria significativa, primeiramente, investigou-se se
haveria resposta do LVF para o sensor. Para isso, realizaram-se medidas voltamétricas para
concentrações crescentes do interferente, sob as condições previamente otimizadas. Os
voltamogramas obtidos, apresentados na Figura 47, mostraram que, de modo geral, o perfil de
resposta do branco e dos interferentes foi o mesmo quanto ao potencial e a magnitude da
corrente de pico. Somente após a concentração de LVF de 3,0 μmol L-1 foi possível observar
um aumento em Ip, cujo erro relativo, em relação ao branco, foi de 8,4 %.
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FIGURA 47 – VOLTAMOGRAMAS DA RESPOSTA DO LVF PARA O SENSOR (TAMPÃO BR 0,1 mol L-1,
pH = 2,0, f = 100 s-1, a = 70 mV E ΔEs = 2 mV)
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FONTE: A autora (2019)

Investigou-se, então, se haveria mudanças na recuperação média de AMX na presença
de LVF. Para tal, uma concentração de 3,0 μmol L-1AMX foi fixada e realizaram-se medidas
na presença de razões crescentes de LVF:AMX. A recuperação média de três medidas foi
calculada, utilizando a equação (7), considerando a equação da curva analítica em EP (14),
sendo comparado com a resposta na ausência do interferente. Os resultados (Tabela 15)
mostraram que a recuperação média é adequada até uma concentração de LVF duas vezes maior
que de AMX. Entretanto, para a razão 3:1, a recuperação média extrapola o valor recomendado
pela literatura.120 Ou seja, o método voltamétrico se mostrou seletivo para a AMX, frente ao
LVF, até concentrações do analito de interesse duas vezes menores que do interferente.
TABELA 15 - RECUPERAÇÃO DE AMX NA PRESENÇA DE DIFERENTES RAZÕES DE LVF
Concentração
Recuperação
LVF:AMX Resposta (µA)
Recuperação (%)
encontrada (µmol L-1)
média (%)
17,5
2,97
99,0
0:1
18,7
3,31
110,3
100,2 ± 9,6
16,7
2,74
91,3
17,4
3,08
102,7
1:1
18,9
3,37
112,3
109,4 ± 5,8
19,0
3,39
113,1
18,5
3,25
108,3
2:1
19,5
3,54
118,0
112,2 ± 5,1
18,7
3,31
110,3
21,5
4,10
136,7
3:1
21,8
4,19
139,7
140,6 ± 4,4
22,4
4,36
145,3
FONTE: A autora (2019)

5.7.4.3 Benzilpenicilina
A benzilpenicilina (BZP), também conhecida como penicilina G, é um antibiótico cuja
formação nos organismos se dá a partir da hidrólise do fármaco benzilpenicilina benzatina. A
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BZP faz parte da classe dos β-lactâmicos, assim como a AMX, diferindo desta pela ausência de
um grupo -NH2 adjacente à amida e do -OH fenólico, conforme pode ser visualizado na
estrutura química apresentada na Figura 48. Esse antibiótico também é rapidamente excretado
via renal, após seu mecanismo de ação, logo, pode estar presente em ambientes aquáticos,1,122
e atuar como um interferente na determinação do analito de interesse, visto que há grande
semelhança entre as estruturas da BZP e da AMX.
FIGURA 48 – ESTRUTURA QUÍMICA DA BENZILPENICILINA

FONTE: A autora (2019)

Para verificar a significância dessa interferência, inicialmente, investigou-se se a BZP
apresentaria resposta para o sensor desenvolvido. Para tal, medidas de SWV para concentrações
crescentes do antibiótico foram realizadas, sob as condições previamente otimizadas, estando
os voltamogramas obtidos expostos na Figura 49. De modo geral, não houve diferenciação do
perfil de resposta para o branco e após as adições de interferente quanto ao potencial e a
magnitude da corrente de pico. O maior erro relativo quanto à Ip foi encontrado para as
concentrações de BZP de 2,667 e 3,333 mg L-1, sendo igual a 7,9 %, em relação ao branco.
FIGURA 49 – VOLTAMOGRAMAS DA RESPOSTA DA BZP PARA O SENSOR (TAMPÃO BR 0,1 mol L-1,
pH = 2,0, f = 100 s-1, a = 70 mV E ΔEs = 2 mV)
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Em seguida, verificou-se a influência de concentrações crescentes de BZP na
recuperação média de 3,0 μmol L-1 de AMX, calculada utilizando a equação (7), considerando
a equação (14), da curva analítica em EP. A recuperação média se mostrou adequada para todas
as razões de BZP:AMX investigadas (Tabela 16), segundo o que é recomendado pela
literatura.120 Ou seja, o método voltamétrico se mostrou seletivo para a AMX, frente à BZP.
TABELA 16 - RECUPERAÇÃO DE AMX NA PRESENÇA DE DIFERENTES RAZÕES DE BZP
Concentração
Recuperação
BZP:AMX Resposta (µA)
Recuperação (%)
encontrada (µmol L-1)
média (%)
17,5
2,97
99,0
0:1
18,7
3,31
110,3
100,2 ± 9,6
16,7
2,74
91,3
16,8
2,77
92,4
1:1
17,7
3,02
100,9
98,7 ± 5,5
17,9
3,08
102,8
17,5
2,97
99,0
2:1
18,8
3,34
111,2
105,9 ± 6,3
18,4
3,22
107,5
19,0
3,39
113,0
3:1
19,3
3,48
116,0
113,1 ± 2,9
18,7
3,31
110,3
FONTE: A autora (2019)

5.7.5 Precisão
A precisão do método foi estimada a partir das respostas, em termos de concentração,
obtidas a partir da curva analítica em EP e da curva analítica construída por AP, cujos valores
podem ser visualizados nos gráficos da Figura 50 e da Figura 51, respectivamente.
FIGURA 50 - RESPOSTAS OBTIDAS PARA CADA DIA DO ESTUDO DA PRECISÃO PARA A CURVA
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FIGURA 51 - RESPOSTAS OBTIDAS PARA CADA DIA DO ESTUDO DA PRECISÃO PARA A CURVA
ANALÍTICA CONSTRUÍDA POR AP
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) CAMX = 2,4 µmol L-1
b) CAMX = 3,6 µmol L-1
c) CAMX = 4,8 µmol L-1

Os desvios padrão relativos (DPR%) da repetitividade e da precisão intermediária,
obtidos para cada caso, são apresentados na Tabela 17.
TABELA 17 - RESULTADOS DO ESTUDO DE PRECISÃO DO MÉTODO
CAMX (µmol L-1)
2,4
3,6
4,8

Curva EP – DPR%
Curva AP – DPR%
Precisão
Precisão
Repetitividade
Repetitividade
Intermediária
Intermediária
13,4
11,3
7,3
7,4
6,7
7,1
7,4
6,3
6,1
7,1
8,5
13,8
FONTE: A Autora (2019)

Na literatura, para a determinação voltamétrica de AMX em GCE modificados, são
reportados valores de DPR% para a repetitividade que variam de 2,7 a 3,8 %, 11,60,69 enquanto
que pra precisão intermediária os valores se situam na faixa de 5,9 a 8,3 %. 11 Ressalta-se que,
na maioria dos trabalhos, ocorre a utilização de termos variados quando os mesmos se referem
às figuras de mérito da precisão e as recomendações dos guias de validação não são seguidas
completamente, não sendo trivial, portanto, realizar a comparação. Entretanto, mesmo que os
valores de DPR% encontrados nesse trabalho tenham sido superiores, de modo geral, àqueles
previamente reportados, todos se encontram dentro do limite máximo de 15 % recomendado
pela literatura para amostras de fármaco.120 Desta forma, a precisão do método proposto pode
ser considerada adequada, para baixas, médias e altas concentrações, dentro da faixa de trabalho
estabelecida, para ambas as abordagens de calibração utilizadas.
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5.7.6 Exatidão
5.7.6.1 Estimativa da exatidão pela técnica de voltametria de onda quadrada
Na equação utilizada para o cálculo da recuperação na estimativa de exatidão, equação
(7), uma das variáveis considera a concentração de analito inicialmente presente na amostra.
Logo, foi necessário determinar se havia presença de AMX nos pontos de água de rio
amostrados. Nos voltamogramas de onda quadrada (Figura 52), adquiridos sob as condições
otimizadas, não foi possível verificar diferenças quanto à magnitude de corrente de pico para o
meio apenas de EP e após a adição da alíquota de água de rio na cela. Assim, em nenhum dos
pontos analisados foi possível detectar AMX em uma concentração superior ao LD do método
e a concentração inicial do antibiótico foi considerada igual a zero para a realização dos
cálculos.
FIGURA 52 - VOLTAMOGRAMAS DE ONDA QUADRADA COMPARANDO O MEIO DE ELETRÓLITO
PURO E APÓS A ADIÇÃO DE ÁGUA DE RIO
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FONTE: A autora (2019)
LEGENDA: a) Ponto 1
b) Ponto 2
c) Ponto 3

A exatidão foi estimada a partir da recuperação média. Para P1 e P2, as concentrações
encontradas foram calculadas a partir da equação da reta da curva analítica em EP, equação
(14), já que neles não foi verificado efeito de matriz significativo. Para P3, utilizou-se a
calibração por AP para obtenção das concentrações encontradas, visto que o efeito de matriz
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foi significativo nesse ponto. Os resultados são exibidos na Tabela 18, na Tabela 19 e na Tabela
20 para, respectivamente, P1, P2 e P3.
TABELA 18 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO EM P1 UTILIZANDO O MÉTODO VOLTAMÉTRICO
DESENVOLVIDO
Concentração
Resposta
Concentração
Recuperação
Recuperação
adicionada (µmol L-1)
(µA)
encontrada (µmol L-1)
(%)
média (%)
15,0
2,26 µmol L-1
94,3
2,4
15,2
2,32 µmol L-1
96,6
96,6 ± 2,4
15,4
2,38 µmol L-1
99,0
19,4
3,51 µmol L-1
97,4
3,6
20,0
3,68 µmol L-1
102,1
98,2 ± 3,6
19,1
3,42 µmol L-1
95,1
25,4
5,20 µmol L-1
108,4
4,8
25,0
5,09 µmol L-1
106,1
106,9 ± 1,3
25,0
5,09 µmol L-1
106,1
FONTE: A autora (2019)
TABELA 19 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO EM P2 UTILIZANDO O MÉTODO VOLTAMÉTRICO
DESENVOLVIDO
Concentração
Resposta
Concentração
Recuperação
Recuperação
adicionada (µmol L-1)
(µA)
encontrada (µmol L-1)
(%)
média (%)
16,2
2,60
108,3
2,4
15,5
2,40
100,2
102,5 ± 5,1
15,4
2,38
99,0
20,6
3,84
106,7
3,6
19,3
3,48
96,6
100,5 ± 5,4
19,5
3,54
98,2
24,8
5,03
104,9
4,8
23,0
4,53
94,3
99,2 ± 5,3
23,7
4,72
98,4
FONTE: A autora (2019)
TABELA 20 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO EM P3 UTILIZANDO O MÉTODO VOLTAMÉTRICO
DESENVOLVIDO
Concentração
Concentração
Recuperação
Recuperação
adicionada (µmol L-1) encontrada (µmol L-1)
(%)
média (%)
2,22
92,5
2,4
2,23
92,9
93,1 ± 0,7
2,25
93,8
3,49
96,9
3,6
3,63
100,8
100,8 ± 3,9
3,77
104,7
4,78
99,6
4,8
4,98
103,8
99,4 ± 4,5
4,55
94,8
FONTE: A autora (2019)

As recuperações médias variaram entre 93,1 e 106,9 %. Na literatura, para a
determinação voltamétrica de AMX em eletrodos de carbono vítreo modificados, encontramse recuperações médias que variam de 99,33 a 106,7 %, para determinações em
urina,11,57,58,60,68,69 e de 97,21 a 101,45 % em formulações farmacêuticas.58,60 Na determinação
voltamétrica do fármaco em ambientes aquáticos, recuperações de 106 % e 107 % são
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reportadas pra água de lago e água de torneira, respectivamente.11 Logo, os valores encontrados
nesse trabalho são condizentes com aqueles previamente reportados para diferentes matrizes.
Além disso, uma recuperação média na faixa de 85 a 115 % é recomendada nas análises de
amostras de fármacos.120 Ou seja, os resultados em termos de recuperação mostraram que a
exatidão do método proposto é adequada, para ambas as abordagens de calibração, para os
níveis de concentração baixo, médio e alto da faixa de trabalho adotada.
5.7.6.2 Estimativa da exatidão pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com
fase reversa
A técnica de RP-HPLC foi utilizada para determinação de AMX nas matrizes de água
de rio, como método comparativo ao voltamétrico. No cromatograma do padrão (Figura 53a),
o sinal de AMX aparece no tempo de retenção de 9,34 min. Nas amostras de água de rio, não
há aparecimento de sinal nesse tempo de retenção, o que indica que não há presença de AMX
em P1, P2 ou P3, corroborando os resultados obtidos pelo método voltamétrico desenvolvido.
FIGURA 53 - CROMATOGRAMAS PARA DETERMINAÇÃO DE AMOXICILINA
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A exatidão foi estimada a partir da recuperação média, calculada a partir de calibração
por AP. Os resultados são exibidos na Tabela 21, na Tabela 22 e na Tabela 23 para P1, P2 e P3,
respectivamente. As recuperações médias variaram entre 95,0 e 106,3 %, ou seja, os valores se
situaram, assim como para o método voltamétrico, dentro da faixa de 85 a 115 % recomendada
na literatura para amostras de fármacos.120
TABELA 21 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO EM P1 UTILIZANDO O MÉTODO CROMATOGRÁFICO
Concentração
Concentração
Recuperação
Recuperação
adicionada (µmol L-1) encontrada (µmol L-1)
(%)
média (%)
2,41
100,4
2,4
2,38
99,2
100,3 ± 1,1
2,43
101,3
3,74
103,9
3,6
3,77
104,8
103,7 ± 1,2
3,69
102,5
5,11
106,4
4,8
4,99
103,9
105,8 ± 1,7
5,14
107,1
FONTE: A autora (2019)

TABELA 22 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO EM P2 UTILIZANDO O MÉTODO CROMATOGRÁFICO
Concentração
Concentração
Recuperação
Recuperação
adicionada (µmol L-1) encontrada (µmol L-1)
(%)
média (%)
2,57
106,9
2,4
2,57
106,9
106,3 ± 1,0
2,52
105,1
3,61
100,2
3,6
3,41
94,6
97,6 ± 2,8
3,53
98,1
4,78
99,6
4,8
4,52
94,2
97,2 ± 2,7
4,69
97,7
FONTE: A autora (2019)

TABELA 23 - ESTUDO DE RECUPERAÇÃO EM P3 UTILIZANDO O MÉTODO CROMATOGRÁFICO
Concentração
Concentração
Recuperação
Recuperação
adicionada (µmol L-1) encontrada (µmol L-1)
(%)
média (%)
2,21
92,2
2,4
2,31
96,3
96,8 ± 4,8
2,44
101,8
3,57
99,2
3,6
3,59
99,7
100,2 ± 1,4
3,66
101,8
4,58
95,5
4,8
4,44
92,6
95,0 ± 2,2
4,66
97,0
FONTE: A autora (2019)
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5.7.6.3 Estimativa da exatidão por comparação de métodos
Os resultados de recuperação média do método voltamétrico e do método
cromatográfico, para os três níveis de concentração, foram comparados utilizando teste-t
(Tabela 24). Para os três pontos de água de rio analisados, bem como para os três níveis de
concentração de cada um deles, os valores de tcalculado foram inferiores aos valores de tcrítico,
considerando os graus de liberdade (GL) de cada situação, e os valores de p foram superiores à
0,05. Logo, não há diferença significativa nas recuperações médias obtidos pelos dois métodos,
indicando, novamente, que a exatidão do método voltamétrico desenvolvido para a
determinação de AMX em água de rio é adequada, para todos os níveis de concentração da
faixa de trabalho adotada.88
TABELA 24 – COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DA EXATIDÃO
Recuperação média (%)
CAMX (µmol L-1)
tcalculado*
SWV
RP-HPLC
2,4
96,6 ± 2,4
100,3 ± 1,1
2,47
P1
3,6
98,2 ± 3,6
103,7 ± 1,2
2,55
4,8
106,9 ± 1,3
105,8 ± 1,7
0,86
2,4
102,5 ± 5,1
106,3 ± 1,0
1,27
P2
3,6
100,5 ± 5,4
97,6 ± 2,8
0,81
4,8
99,2 ± 5,3
97,2 ± 2,7
0,59
2,4
93,1 ± 0,7
96,8 ± 4,8
1,32
P3
3,6
100,8 ± 3,9
100,2 ± 1,4
0,24
4,8
99,4 ± 4,5
95,0 ± 2,2
1,50
*tcrítico(0,025;2) = 4,303; *tcrítico(0,025;3) = 3,182
FONTE: A autora (2019)

p

GL

0,133
0,125
0,452
0,331
0,477
0,617
0,318
0,835
0,271

2
2
3
2
3
2
2
2
2
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6 CONCLUSÕES

Um eletrodo de carbono vítreo modificado com óxido de grafeno reduzido e Nafion
foi construído. A caracterização morfológica e estrutural do rGO indicou características
referentes a presença de defeitos sp3, separação entre as folhas de grafeno devido à inserção de
grupamentos oxigenados e esfoliação da estrutura grafítica. Os volumes dos modificadores
foram otimizados, utilizando um planejamento fatorial 22 com ponto central em triplicata, que
mostrou melhores condições como sendo volume de 6,0 µL de rGO e de Nafion, com obtenção
de magnitude de corrente de pico de 108,9 µA.
A área eletroativa do eletrodo modificado foi estimada como sendo de 1,57 mm2. Na
espectroscopia de impedância eletroquímica, verificou-se que o eletrodo modificado possuía
um caráter pseudocapacitivo, que foi atribuído aos grupos oxigenados do rGO que fazem com
que a superfície eletródica possa ser tratada como uma estrutura quinoide condensada. Assim,
sugere-se que o material atua como um mediador de elétrons, ocorrendo transferências de carga
entre as espécies oxidada e reduzida da AMX e os grupamentos quinona e hidroquinona. O
estudo do comportamento eletroquímico da AMX no sensor mostrou comportamento
característico de eletrodos com espécies adsorvidas e permitiu categorizar o processo como
quase-reversível.
No desenvolvimento do método eletroanalítico, baseado em voltametria de onda
quadrada, em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 como eletrólito suporte, as condições
otimizadas foram pH = 2,0, f = 100 s-1, a = 70 mV e ΔES = 2 mV. O método foi validado, para
aplicação em amostras de água de rio coletadas em três pontos da cidade de Guarapuava – PR.
Para P1 e P2, o efeito de matriz não foi significativo e as demais estimativas foram realizadas
a partir do eletrólito puro. Já para P3, o efeito de matriz foi significativo e a abordagem de
calibração por adição de padrão foi utilizada. Para ambos os casos, adotando faixa de trabalho
de 1,8 a 5,4 µmol L-1, a linearidade se mostrou adequada, com obtenção de coeficientes de
correlação próximos a 1, coeficientes de determinação próximos a 100 %, regressões lineares
significativas e faltas de ajuste ao modelo linear não significativas, para um nível de confiança
de 95 %. Além disso, as análises dos gráficos de resíduos mostraram distribuição aleatória em
torno do zero e ausência de padrões e testes de Cochran corroboraram a homocedasticidade das
variâncias. No caso da curva analítica construída em eletrólito puro, um teste-t, no nível de
confiança de 95 %, mostrou, ainda, que ambos os coeficientes da reta de regressão eram
significativos, sendo incluídos na equação: Resposta = 7,000 + 3,5357CAMX.
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Para a curva em EP, estimaram-se LD e LQ de 0,39 e 1,18 µmol L-1, respectivamente.
No caso da calibração por AP, obtiveram-se LD de 0,63 µmol L-1 e LQ de 1,89 µmol L-1. Assim,
indicou-se que, em ambos os casos, a AMX pode ser detectada e quantificada na faixa de
trabalho adotada.
O método foi seletivo ao antibiótico benzilpenicilina, em todas as condições
analisadas, e seletivo a ácidos húmicos e à levofloxacino quando estes interferentes estão em
concentrações até duas vezes maiores do que a de AMX.
A precisão, em termos de repetitividade e precisão intermediária, apresentou valores
de desvio padrão relativo na faixa de 6,1 a 13,8 %. Os mesmos estão de acordo com o limite
recomendado pela literatura para amostras de fármaco, mostrando que o método é preciso, para
ambas as abordagens de calibração, na faixa de trabalho adotada.
A exatidão apresentou valores de recuperação entre 93,1 e 106,9 %, utilizando o
método voltamétrico desenvolvido. Um método cromatográfico foi utilizado como
comparativo, obtendo por meio dele recuperações médias entre 95,0 e 106,3 %. Para ambos os
métodos, os valores se situaram dentro da faixa recomendada pela literatura. As recuperações
foram comparadas, utilizando teste-t no nível de confiança de 95 %, que indicou que as médias
obtidas pelos dois métodos foram estatisticamente iguais, de modo que a exatidão do método
voltamétrico desenvolvido foi considerada adequada, na faixa de trabalho adotada. Ademais,
não foi possível determinar amoxicilina, pelos métodos voltamétrico e cromatográfico, nas
amostras de água de rio analisadas, mostrando que não há presença desse analito nesses corpos
aquáticos, em concentrações superiores ao LD do método.
Dessa forma, desenvolveu-se um método voltamétrico que apresenta vantagens quanto
ao custo, à rapidez e à simplicidade, frente as técnicas tradicionais de análise, e mostrou-se que
o mesmo pode ser aplicado na determinação de amoxicilina em água de rio, com obtenção de
resultados confiáveis e consistentes.
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