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Introdução 

Os materiais bidimensionais, como o grafeno, 
apresentam propriedades distintas de suas 
estruturas macro, devido ao confinamento 
eletrônico, a grande área superficial e a 
possibilidade de empilhamento de camadas de 
materiais distintos. Apresentam elevada mobilidade 
de cargas, alta resistência mecânica e térmica e 
podem ter características de condutores, 
semicondutores ou isolantes,1 tendo uma ampla 
área de aplicação. Devido ao grande potencial 
destes materiais na área da eletrônica, esse 
trabalho visa a aplicação de grafeno em circuitos 
impressos flexíveis para aplicação em dispositivos 
portáteis.2 Os circuitos impressos terão como parte 
condutora o óxido de grafeno reduzido (RGO) que é 
um material com propriedade similares ao grafeno, 
produzido através da redução química do óxido de 
grafeno (GO), que por sua vez foi sintetizado por 
esfoliação química do grafite.3 Inicialmente o RGO 
foi aplicado como aditivo em tintas a base de grafite, 
para o melhoramento da condutividade elétrica dos 
circuitos impressos. A performance dos circuitos foi 
testada em sensores eletroquímicos portáteis para 
detecção de explosivos. 

Resultados e Discussão 

Após as sínteses, foram obtidas folhas de óxido de 
grafeno reduzido (RGO) com tamanho médio de 
40μm, com baixa espessura, conforme pode ser 
observado pelo contraste nas imagens de 
Microscopia eletrônica de Varredura (MEV), e 
proporção C/O de 7,7:1. Análises de espectroscopia 
no Infravermelho comprovam a oxidação do grafite 
durante o processo de esfoliação química devido ao 
surgimento de modos referentes aos grupos 
oxigenados e a posterior formação do RGO através 
da redução destes grupos oxigenados. Nos 
espectros de absorção no UV-Vis também pode-se 
comprovar a formação do RGO através do 
descolamento da banda de absorção para o 
vermelho indicando a restauração das ligações π 
conjugadas no RGO. O RGO foi então adicionado à 
tinta condutora de grafite para confecção dos 
eletrodos impressos. Medidas de voltametria cíclica 
com o eletrodo de grafite; grafite/RGO e grafite/GO 
mostraram que a adição do RGO deslocou os picos 
de oxidação do ácido pícrico (composto altamente 
explosivo utilizado na produção de armamentos) 
para tensões menores e ao mesmo tempo 
aumentando a corrente, como pode ser visto na 

figura 2, evidenciando que o RGO apresenta um 
efeito catalítico nos processos de oxidação do ácido 
pícrico. 

 
Figura 1. Imagem de MEV de uma folha de RGO com 
EDS de dois pontos em um suporte de cobre. 

 
Figura 2. Eletrodo compósito de Grafite e RGO pintado 
em plástico PET e Voltametria cíclica do Ácido pícrico, 
com eletrodos puros e modificados. 

Conclusões 

Os eletrodos de grafite onde foram feitas 
deposições com uma fina camada superficial do 
nosso óxido de grafeno reduzido, conseguiram 
melhorar significativamente os sinais de oxidação 
do ácido pícrico nos testes de voltametria cíclica 
quando comparados com os eletrodos puros. 
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