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RESUMO 

Este trabalho descreve o desenvolvimento, otimização e validação de 
metodologia para determinação eletroanalítica de 2,4,6 – triclorofenol (2,4,6 – TCF) 
em amostras de águas naturais e alimentos. Os resultados obtidos por voltametria 
cíclica (VC) e voltametria de onda quadrada (VOQ) em tampão B-R 0,1 mol L-1 (pH 
8,0) sobre o eletrodo de diamante dopado com boro (DDB), mostraram que o 2,4,6 – 
TCF possui apenas um pico de oxidação em 0,72V vs Ag/AgCl, com características 
irreversíveis e processo controlado por difusão das espécies na superfície do 
eletrodo. Após a otimização do sistema, foi realizada a validação do método 
desenvolvido a fim de confirmar a confiabilidade do mesmo, sendo avaliados os 
parâmetros de linearidade, limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), 
exatidão, precisão e seletividade, aplicando-se diferentes testes estatísticos. Foi 
empregada curva analítica de adição de padrão para o pesticida analisado, onde 
esta apresentou boa linearidade na faixa de concentração investigada, com valores 
de Fregressão >> Fcrítico e sem falta de ajuste do modelo linear. Os limites de detecção 
(LD) e quantificação (LQ) obtidos foram de 2,05x10-8 mol L-1 e 6,82x10-8 mol L-1, 
respectivamente. As taxas de recuperação realizadas em matrizes de águas naturais 
e alimentos foram adequadas e variaram entre 90% e 118%, indicando que a análise 
direta das amostras sem tratamento prévio apresenta exatidão adequada. Os 
desvios padrão relativos alcançados nos testes de precisão foram inferiores aos 
recomendados pela ANVISA e AOAC, (RSD (%) < 1,51). Desta forma, sugere-se 
que a metodologia eletroanalítica desenvolvida pode ser aplicada na determinação 
de 2,4,6 – TCF com vantagens em relação aos métodos tradicionais, como rapidez, 
baixo custo e redução do uso de reagentes. 

 
Palavras-Chave: Voltametria, pesticida, águas naturais, alimentos, eletrodo de 
diamante dopado com boro, contaminantes ambientais. 
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ABSTRACT 

The development, optimization and validation study of electrochemical 
methodologie for 2,4,6 – trichlorophenol (2,4,6 – TCP) determination in natural water 
and food is reported in this work. The determination of 2,4,6 – tricholorophenol (2,4,6 
– TCP) in real samples by ciclic voltametric (CV) and square wave voltametry (SWV) 
using a boron-doped diamond electrode (BDD) is described. Measurements carried 
out in solution of the Britton-Robbinson buffer with pH = 8,0 revealed a single 
oxidation peak at 0,72 V vs Ag/AgCl for 2,4,6 – TCF in a process that is controlled by 
the difusuin of the species on the electrode surface. After sistem optimization, a 
validation study was performed and such as linearity, limits of detection (LD) and 
quantification (LQ), precision, accuracy and seletivity were evaluated applying 
different statistical tests to confirm the reliability of the development method. 
Analytical curve obtained with standart addiction was employed for the pesticide 
analyzed, where it showed good linearity in the investigated concentration range, 
with values of Fregression >> Fcritical and no lack off fit of linear model was observed.The 
limits of detection (LD) and quantification (LQ) obtained were 2,05x10-8 mol L-1 and 
6,82x10-8 mol L-1 respectively. The recoveries were adequated and vary between 
90% and 118% for the natural water and food, indicating that the direct analysis 
presents adequate accuracy. The relative standard deviation obtained in the 
precision tests were lower than recommended by ANVISA E AOAC, (RSD (%) < 
1,57). Thus, it is suggested that this metodology can be applied in the 2,4,6 – 
tricholorophenol determination with advantages over tradicional methods, as speed, 
low cost and  reduction of reagent use. 

 
Keywords: Voltammetry, pesticide, natural waters, food, boron doped diamond 
electrode, environmental contaminants.  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Aspectos Gerais 

Desde o início da prática da agricultura, a qual tem origem nas antigas 

civilizações, o homem sofre com pragas que diminuem a produtividade das 

plantações ou a destroem em uma parcela significativa. Desta forma, é grande a 

preocupação em controlar esse problema a fim de que o rendimento final da 

produção seja cada vez maior e não ocorram grandes perdas durante este processo. 

Ao longo dos séculos, o homem sempre buscou alternativas para combater esses 

problemas naturais e por meio de experimentos baseados em observação, tentativa 

e erro, foram identificados vários compostos capazes de combater insetos e fungos1.  

Antes do século XIX, para sanar problemas com pragas, as civilizações 

utilizavam biocidas naturais, produzidos por organismos vivos. O desenvolvimento 

de pesticidas orgânicos sintéticos se deu no final do século XIX e início do século 

XX, começando a ser utilizados em grande escala na década de 1940, durante a 

Segunda Guerra Mundial1. 

Os pesticidas se enquadram como moléculas desenvolvidas que têm por 

finalidade auxiliar diferentes atividades agrícolas em todo mundo, sendo utilizados 

com a proposta de aumentar a produtividade na lavoura e a qualidade dos produtos, 

e também no intuito de reduzir o trabalho e a energia despendida no processo de 

planta. Estes objetivos vêm sendo alcançados no decorrer dos anos, entretanto, a 

utilização indiscriminada de pesticidas acarreta danos ambientais difíceis de serem 

combatidos, uma vez que estas moléculas são desenvolvidas para serem 

resistentes ao meio e tóxicas para diferentes organismos. Além disso, são 

contaminantes de alimentos e do meio ambiente, e a presença de seus resíduos 

pode significar um risco para a saúde do homem2. 

O uso de pesticidas sintéticos se deu com a descoberta da atividade 

inseticida do composto organoclorado DDT [1,1,1-tricloro-2,2-di(p-clorofenil)-etano], 

pelo químico suíço Paul Hermann Muller, ocorrido por volta de 19403, e foi utilizado 

pela primeira vez em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, no combate de 

piolhos que infestavam tropas norte-americanas na Europa e que transmitiam uma 
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doença chamada tifo exantemático, conhecida também como febre tifóide4. A partir 

desta descoberta, inúmeros outros pesticidas têm sido intensamente utilizados, os 

quais compreendem uma larga variedade de substâncias químicas com diferentes 

grupos funcionais (organoclorados, carbamatos, organofosforados, piretróides, 

derivados de amônio quartenário, triazinas e clorofenóis), e, consequentemente, 

com diferentes modos de ação, biotransformação e eliminação. A maioria destes 

compostos causa riscos à saúde, que muitas vezes não são imediatamente 

aparentes ou conhecidos1, e são responsáveis por aparecimentos em longo prazo 

de problemas hepáticos, defeitos congênitos, entre outros2. Os pesticidas são 

utilizados com diferentes funções, destacando-se algumas delas como: herbicidas, 

fungicidas, acaricidas, algicidas e larvicidas5. 

O Brasil é um dos países que mais utiliza pesticidas e desde 2008 se destaca 

como o maior consumidor mundial de agrotóxicos, posição antes ocupada pelos 

Estados Unidos6,7. Dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que a comercialização de agrotóxicos dobrou no período 

2000/20128. Por este motivo, diversas empresas fabricantes de pesticidas instalam-

se no Brasil a fim de diminuir custos de importação e atender a demanda em épocas 

de safra. Porém, nem sempre se tem um funcionamento adequado destas empresas 

e não são raros acidentes ambientais envolvendo agrotóxicos. Um destes acidentes 

ocorreu na cidade de Paulínia, em São Paulo. Em 2001, constataram-se 

concentrações de organoclorados 16 vezes maiores do que o permitido por lei em 

lençóis freáticos do rio Atibaia, ocasionadas pelo mau funcionamento e descarte 

incorreto de uma fábrica de agrotóxicos localizada próxima ao rio9. Um relatório 

escrito pela Secretaria de Saúde de Paulínia – SP, sobre exames médicos de 181 

moradores de áreas próximas da antiga indústria, apontou níveis acima dos 

recomendados para organoclorados, além de incidência de tumores hepáticos e de 

tireoide, dermatoses, distúrbios neurocomportamentais e disfunções 

metabólicas10,11. Quinze anos depois, moradores ainda sofrem com os problemas 

causados pela contaminação e há relatos de crianças nascidas com malformações 

devido ao efeito tóxico dos contaminantes12. 
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Desta forma, inúmeros estudos têm sido realizados nos últimos anos13 com o 

intuito de se desenvolver metodologias químicas de análise, cada vez mais precisas 

e com tempo e custos inferiores, para a análise de resíduos de pesticidas em 

diversas matrizes14-19 de modo que sejam monitorados os níveis de resíduos no 

ambiente a fim de que esses produtos sejam utilizados de maneira adequada, 

visando minimizar seus efeitos negativos. 

Os métodos tradicionalmente utilizados para análises quantitativas de 

contaminantes ambientais em diferentes meios envolvem técnicas cromatográficas 

de separação e detecção, sendo as principais: Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) e Cromatografia Gasosa (CG), geralmente acopladas a detectores 

específicos para cada tipo de amostra. Como principal vantagem, estas técnicas 

apresentam excelente sensibilidade, permitindo assim que sejam detectados níveis 

traço de uma grande variedade de compostos.  

Contudo, técnicas como cromatografia requerem cuidados adicionais com a 

amostra para que o resultado seja satisfatório. Um destes cuidados é o pré-

tratamento, ou seja, etapa de preparação da amostra antes de sua análise, para que 

sejam eliminados interferentes e não haja a contaminação da coluna cromatográfica. 

Além disso, a etapa de preparo de amostra demanda tempo e deve ser realizada 

dentro dos cuidados de um laboratório para que não haja possibilidade de 

contaminação. Adicionalmente, os métodos cromatográficos envolvem a utilização 

de grandes quantidades de solventes orgânicos20, elevando assim os custos 

operacionais. 

Por serem dispendiosas e demandarem tempo, por muitas vezes as técnicas 

cromatográficas se tornam inviáveis. Por este motivo, surge o interesse por métodos 

mais rápidos, de baixo custo e que apresentem sensibilidade satisfatória para a 

detecção e determinação de pesticidas.  

Neste cenário, destacam-se as técnicas eletroanalíticas, as quais surgem 

como alternativa para sanar problemas de tempo, manipulação e custo. Como 

principal vantagem desta técnica, destaca-se a possibilidade de análise sem 

tratamentos prévios de amostra, possibilitando assim que a medida seja feita de 



20 

 

forma mais rápida, tanto em laboratório quanto in loco, ou seja, no local de origem 

da amostra que se deseja analisar.   

Em eletroanalítica, cada composto que sofre processos de oxidação ou redução 

apresenta respostas de corrente em um determinado potencial, para um 

determinado conjunto de parâmetros. Além do mais, as técnicas eletroanalíticas 

aliadas a sensores (eletro)químicos, apresentam boa sensibilidade na identificação 

de compostos de interesse, em especial, quando trabalhados com as técnicas de 

voltametria de pulso aliadas ou não à voltametria de redissolução, sendo possível 

obter  limites de detecção semelhantes àqueles obtidos pelos métodos 

cromatográficos21.  

As inúmeras vantagens proporcionadas pelas técnicas eletroanalíticas vêm 

abrindo portas para a utilização de sensores eletroanalíticos na determinação de 

resíduos de pesticidas em diversas matrizes complexas, como por exemplo, 

alimentos, solo, águas contaminadas e fluídos biológicos22,23,24.   

Dentro deste contexto, destaca-se o eletrodo de diamante dopado com boro 

(DDB), o qual apresenta várias propriedades atrativas, que incluem uma larga janela 

eletroquímica de potencial em meio aquoso e não aquoso, alta estabilidade em 

meios agressivos e baixa sensibilidade ao oxigênio dissolvido. Todas essas 

características fazem desse material um forte candidato para o estudo da oxidação 

destrutiva de compostos orgânicos25,26.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Os objetivos do presente trabalho estão relacionados com o estudo, a 

otimização e a validação de um método eletroanalítico para determinar o pesticida 

2,4,6 – TCF em águas e alimentos, utilizando eletrodo de DDB aliado às técnicas de 

voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada.   

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar o comportamento eletroquímico do 2,4,6 – TCF sobre eletrodo de DDB, 

empregando voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada; 

 Desenvolver um método eletroanalítico voltado à determinação deste pesticida 

em águas e alimentos empregando voltametria; 

 Validar o método analítico desenvolvido; 

 Aplicar o método voltamétrico desenvolvido e validado em amostras de água de 

rio da região de Guarapuava-PR e também amostras comerciais de alimentos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Eletrodo de Diamante Dopado com Boro (DDB) 

O diamante é um material conhecido há aproximadamente três mil anos e 

desde então lhe eram atribuídos poderes mágicos, sendo tratado com veneração e 

adoração27 e por muito tempo foi valorizado apenas por sua aparência e 

propriedades mecânicas28,29. Recentemente, vem se tornando objeto de grande 

curiosidade científica devido também às suas propriedades estruturais, elétricas e 

ópticas, despertando interesse em diversos ramos e sendo aplicado em dissipadores 

de calor, ferramentas de corte, dispositivos eletrônicos, sensores, entre 

outros30,31,32,33.  

Em seu estado natural e puro, o diamante possui propriedades isolantes. Isto 

é resultado do seu gap de energia (do inglês band-gap) de 5,5 eV, impedindo o 

diamante de ser utilizado como material para eletrodo34,35. Porém, quando 

combinado a dopantes em sua rede cristalina (boro, nitrogênio, oxigênio, enxofre) 

tem sua condutividade significativamente melhorada. Usualmente utiliza-se o 

dopante boro, o qual atua como doador ou receptor de elétrons, obtendo-se como 

resultado da dopagem um semicondutor35, tornando o diamante dopado com boro 

um excelente material para eletrodo36.  

O eletrodo de DDB apresenta ampla janela eletroquímica de -0,75V a +2,35V 

em diversas soluções, baixa sensibilidade ao oxigênio dissolvido, atividade 

eletroquímica reprodutível, alta resistência à corrosão, baixos efeitos de adsorção de 

moléculas orgânicas, correntes de fundo baixas e estáveis resultando em uma 

relação sinal/ruído satisfatória37,38,39. 

As primeiras experiências eletroquímicas com diamante sintético foram 

publicadas em 198740. Após estes primeiros estudos, a possibilidade de um eletrodo 

de trabalho inerte com uma vasta faixa de potencial e baixa corrente de fundo gerou 

interesse e diversas pesquisas foram realizadas visando possíveis utilizações para 

eletrodos de diamante. Em 1993 iniciaram as pesquisas de dopagens do diamante, 

principalmente com boro, para a fabricação de eletrodos com melhores propriedades 

condutimétricas41,42,43, e desde então se percebe o interesse no mesmo como 
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sensor para diversas moléculas orgânicas, incluindo contaminantes ambientais 

como pesticidas.  

A Tabela 1 apresenta alguns estudos realizados para a detecção de 

pesticidas utilizando o eletrodo de DDB. 

Tabela 1. Estudos realizados para a determinação de pesticidas utilizando eletrodo de DDB. 

Autor e Ano 
Técnica Analito LD 

Svorc et al (2013)44 
Voltametria de Onda 

Quadrada 
Pesticida Atrazina 10,0 nM 

Bandzuchova, et al (2013)45 
Voltametria de Pulso 

Diferencial 
Herbicida Picloran 70,0 nM 

Tyszczuk-Rotko et al 

(2014)46 

Voltametria de Onda 

Quadrada 
Herbicida Paraquat 1,5 nM 

Janikova-Bandzuchoca et al 

(2015)47 

Voltametria de Pulso 

Diferencial 
Herbicida Triclopir 0,8 μM 

Stankovic e Kalcher (2016)48 Amperometria Pesticida Ziran 2,7 nM 

Brycht et al (2016)49 
Voltametria de Pulso 

Diferencial 
Fungicida Bromacil 1,6 μM 

 

Tendo em vista os estudos realizados na detecção de pesticidas utilizando o 

DDB e observando os limites de detecção obtidos percebe-se que este sensor é 

promissor e que as técnicas eletroanalíticas vêm ganhando espaço na determinação 

de contaminantes ambientais. 

3.2. Técnicas Eletroanalíticas 

As técnicas eletroanalíticas vêm se tornando cada vez mais interessantes 

para a determinação de compostos contaminantes, uma vez que são rápidas e 

possuem baixo custo comparando-as com outras técnicas de detecção. Outra 

importante característica relaciona-se ao fato destas técnicas estabelecerem uma 

relação direta entre concentração do composto de interesse e alguma propriedade 

elétrica, seja ela potencial, corrente, condutividade, resistência ou carga. Entre as 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963514001927
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técnicas eletroanalíticas destaca-se a voltametria, técnica bastante versátil que 

permite obter informações qualitativas e quantitativas a respeito de um determinado 

analito. A voltametria é um método eletrolítico de análise, ou seja, baseia-se em 

fenômenos físico-químicos que ocorrem na interface entre a superfície eletródica e a 

solução. 

A configuração experimental mais comum em voltametria consiste em uma 

cela eletroquímica possuindo três eletrodos (Figura 1), sendo eles eletrodo de 

trabalho (W), eletrodo auxiliar ou contra eletrodo (C) e eletrodo de referência (R), 

todos imersos em um eletrólito de suporte (ES) e ligados a um 

potenciostato/galvanostato (P), o qual transmite os resultados para um computador 

(A). O sistema pode também possuir um agitador (B). 

  

Figura 1. Componentes de um sistema voltamétrico: (W) eletrodo de trabalho, (C) contra 
eletrodo ou eletrodo auxiliar, (R) eletrodo de referência, (ES) eletrólito de suporte, (P) 
potenciostato/galvanostato, (A) computador, (B) agitador. (Adaptado de Vasconcelos, 
201450). 

Para a realização deste estudo foram utilizadas duas técnicas voltamétricas: 

Voltametria Cíclica (VC) e Voltametria de Onda Quadrada (VOQ). 

3.3. Voltametria Cíclica (VC) 

A voltametria cíclica (VC) é considerada uma ferramenta bastante importante 

em análises eletroanalíticas, uma vez que oferece uma riqueza de informações 

experimentais, como a eletroatividade do composto de interesse, localizando de 
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forma rápida os potenciais redox da espécie eletroativa51. Além disso, é capaz de 

fornecer detalhes termodinâmicos e cinéticos sobre o processo redox52. Porém, é 

uma a técnica comumente utilizada para a obtenção de informações qualitativas 

sobre reações eletroquímicas, uma vez que é menos sensível que as técnicas de 

pulso e não alcança baixos limites de detecção, impossibilitando-a assim de ser 

utilizada para análises quantitativas.  

Na técnica de VC o potencial, que varia continuamente no decorrer do tempo, 

é aplicado ao eletrodo em uma velocidade de varredura fixa na forma de onda 

triangular (Figura 2), produzindo uma varredura no sentido direto, e também inverso, 

enquanto a corrente é medida. Assim sendo, a potencial parte de um valor Ei, 

chegando a um potencial limite pré-estabelecido, Ev. Ao alcançar este valor, a 

direção da varredura é então invertida percorrendo um caminho inverso até chegar 

em um potencial final, Ef, o qual pode ser igual a Ei ou ter então outro valor pré-

determinado. Este ciclo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, 

obtendo-se como resposta uma relação entre corrente vs potencial, denominado 

voltamograma cíclico (Figura 3).  

 

 

Figura 2. Variação de potencial na forma de uma onda triangular, em voltametria cíclica.  
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Figura 3. Voltamograma obtido por voltametria cíclica, onde Ox representa a espécie 
oxidada, Red representa a espécie reduzida, e “ne-” o número de elétrons envolvidos. 

De acordo com a Figura 3, o potencial parte inicialmente de valores menores 

para valores maiores, indicando a ocorrência de oxidação das espécies à superfície 

do eletrodo, resultando em um pico anódico. Quando o potencial é varrido para 

valores menores, tem-se um processo de redução das espécies, dando origem a um 

pico catódico.  

Os principais parâmetros que podem ser obtidos por meio de um 

voltamograma cíclico consistem em potencial de pico anódico (Epa) e catódico (Epc), 

corrente de pico anódico (Ipa), e catódico (Ipc) e a diferença de potencial entre o pico 

anódico e pico catódico (ΔEp), ilustrados na Figura 453. 
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Figura 4. Principais parâmetros que podem ser obtidos por meio de um voltamograma 
cíclico53. 

Por meio do voltamograma cíclico também é possível a determinação do 

processo pelo qual ocorre o transporte de massa até a superfície do eletrodo, seja 

ele adsorção ou difusão, bem como informações da reversibilidade do sistema 

eletroquímico. Nestes casos, estudam-se as variações da velocidade de varredura e 

por meio dela determinam-se estes parâmetros. 

Tratando-se da reversibilidade do processo, podem ser realizados os 

chamados testes de diagnósticos, os quais determinam se um processo é reversível, 

irreversível ou quase reversível por meio do comportamento do voltamograma 

obtido.  

A Tabela 2 apresenta os comportamentos esperados para os voltamogramas 

de cada um destes processos. 

Tabela 2. Testes de diagnósticos em VC para processos reversíveis, irreversíveis e quase 
reversíveis (Adaptado de GREFF et al, 198554). 

Processos reversíveis Processos irreversíveis Processos quase reversíveis 

Ipa/Ipc = 1 Ausência do pico reverso Ipa/Ipc = 1; se α = 1 

Ip ∝ v1/2 Ip ∝ v1/2 Ip ∝ v 

Ep independe de v Ep depende de v 
Epc se desloca negativamente com 

aumento de v 

ΔEp = 59/n mV |Ep – Ep/2| = (48/nα) V ΔEp > 59/n mV 
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3.4. Voltametria de Onda Quadrada (VOQ) 

A Voltametria de Onda Quadrada (VOQ) teve seu início em 1953, quando 

Barker e colaboradores aplicaram pulsos de potencial nas análises polarográficas, a 

fim de compensar a corrente residual obtida nas medidas, dando origem à 

polarografia de onda quadrada. Porém, esta técnica utiliza eletrodo gotejante de 

mercúrio, o que facilita o surgimento de ruídos, que por sua vez interferem 

intensamente nas respostas das medidas. Além disso, a polarografia de onda 

quadrada apresenta sensibilidade limitada pela reversibilidade do sistema, 

característica nada interessante para uma técnica de detecção.  

A fim de eliminar os ruídos provenientes do eletrodo gotejante de mercúrio, 

Ramaley e Krause55, em 1969, utilizaram eletrodos estacionários e com base nos 

estudos de Barker desenvolveram a teoria inicial de voltametria de onda quadrada, a 

qual substituía a rampa linear de potencial por uma variação de potencial em forma 

de onda quadrada em escada. Contudo, aplicando o potencial desta forma, a 

medida de corrente era realizada no centro do pulso e em saltos de pequena 

amplitude, resultando em baixas velocidades de varredura, que, por conseguinte, 

resultava em baixa sensibilidade do método.  

Em 1977, Christie, Turner e Osteryoung56,57 realizaram algumas modificações 

com o intuito de solucionar estas limitações e chegaram ao modelo atual de VOQ, 

em que as medidas de corrente são realizadas no final dos pulsos, onde a corrente 

capacitiva, provinda do processo de carga da dupla camada elétrica, é minimizada, e 

em velocidades de varredura superiores a 100 mV s-1, melhorando assim a 

sensibilidade da técnica. 

Nesta técnica, a variação de potencial é realizada em forma de escada, onde 

os pulsos de potencial de altura a (amplitude dos pulsos), são sobrepostos em uma 

escada de potencial de largura ΔEs (incremento de varredura dos pulsos) e duração 

2t (período). As medidas de corrente são realizadas no final dos pulsos diretos e 

reversos e o sinal é obtido como uma intensidade da corrente resultante (ΔI = Id – Ir) 

minimizando as correntes capacitivas e aumentando significativamente a 

sensibilidade do método.  
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A Figura 521 apresenta a forma de aplicação de potencial na voltametria de 

onda quadrada, em seguida, a Figura 621 apresenta os voltamogramas 

esquemáticos de onda quadrada para processos reversíveis (a) e irreversíveis (b). 

 

 

Figura 5. Forma de aplicação de potencial na voltametria de onda quadrada.21 

 

 

Figura 6. Voltamogramas de onda quadrada esquemáticos para um sistema redox 
reversível (a) e para um sistema irreversível (b).21 
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Como vantagens, esta técnica apresenta correntes de pico bem definidas 

realizadas em altas velocidades de varredura, com discriminação entre corrente 

capacitiva e faradaica, melhorando a sensibilidade da técnica; redução no ruído de 

fundo por meio de varreduras repetitivas; baixo consumo de espécies eletroativas e 

redução nos problemas de passivação dos eletrodos e em alguns casos, possui 

baixa sensibilidade ao O2 dissolvido. 

3.5. O Contaminante 2,4,6 – Triclorofenol 

3.5.1. Características Gerais 

O 2,4,6 – Triclorofenol (2,4,6 – TCF) é um pesticida da classe dos 

organoclorados, isto é, compostos de carbono, hidrogênio e cloro . De maneira 

geral, estes compostos são pouco solúveis em água, porém apresentam alta 

solubilidade em solventes orgânicos, tais como etanol, acetona e éter. A Figura 7 

apresenta a fórmula estrutural do 2,4,6 – TCF, que contém três átomos de cloro (nas 

posições 2, 4 e 6) ligados ao anel de fenol. 

 

 

Figura 7. Fórmula estrutural do pesticida 2,4,6 – Triclorofenol. 
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As propriedades do 2,4,6 – TCF estão apresentadas na  

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Propriedades físicas do 2,4,6 – TCF. 

Propriedades físicas Característica 

Peso Molecular 197,4 g.mol-1 

Densidade (25°C) 1,7 g mL-1 

Aparência Sólido cristalino branco 

Nomeclatura (IUPAC) 2,4,6 – Triclorofenol 

Solubilidade em Solvente 
Muito solúvel em etanol. Solúvel em 

acetona e éter. 

Ponto de Fusão/Vaporização ~64ºC/~248 ºC 

 

3.5.2. Tempo de vida 

Os organoclorados são classificados como persistentes no meio por levarem 

dois ou mais anos para serem degradados58 e são considerados danosos ao meio 

ambiente por serem lipossolúveis e de difícil eliminação, o que faz com que esta 

classe esteja presente na cadeira alimentar e chegue ao homem, que ocupa o topo 

da mesma10,58.  

 

3.5.3. Toxicidade e Atividade Carcinogênica 

A toxicidade dos compostos químicos é definida como a capacidade destas 

substâncias em causar efeitos adversos e nocivos à saúde de organismos vivos. O 

efeito tóxico, de maneira geral, é proporcional ao tempo de exposição, concentração 

da substância e forma de exposição59.  

O 2,4,6 – TCF é reconhecido como um poluente tóxico60, mutagênico e 

carcinogênico61, que, por ser um ácido fraco, pode penetrar facilmente na pele 

humana e ser facilmente absorvido pelo trato intestinal62. Este composto existe na 

natureza em pequenas quantidades, como metabólitos de plantas e animais, porém, 
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em concentrações maiores contaminam organismos63, fixam-se em solos ricos em 

matéria orgânica contaminando mananciais de superfície sem se decompor e 

perduram durante anos até que degradem66. Relatos apontam que a exposição 

crônica ao 2,4,6 – TCF por via inalatória causam problemas respiratórios, tais como 

tosse, bronquite crônica, chiado no peito, função pulmonar alterada e lesões 

pulmonares64. 

A grande toxicidade deste composto se dá pela sua estrutura, a qual possui em 

sua molécula ligações carbono-cloro bastante estáveis. Além disso, a posição dos 

átomos de cloro em relação ao grupo hidroxila é responsável pelas suas 

propriedades cancerígenas, tornando este composto tóxico, estável estruturalmente 

e persistente no meio ambiente65.  

Outro grande problema ligado à presença do 2,4,6 – TCF no meio ambiente é 

que sua queima descontrolada gera substâncias altamente tóxicas da família da 

dioxinas66, consideradas hoje as mais violentas substâncias geradas pelo homem, 

pois possuem efeito bioacumulativo no organismo, podem causar câncer e também 

são persistentes no meio67,68.  

3.5.4. Atuação do 2,4,6 - Triclorofenol 

Apesar dos malefícios já citados, o composto 2,4,6 – TCF vem sendo utilizado 

desde a década de 20, pois possui diversas finalidades. Na agropecuária, este 

composto atua como fungicida e pesticida, controlando pragas em lavouras69,70. Em 

vinícolas, é usado na limpeza de barris, bem como conservante de madeira e 

cortiça69,71. Este composto era também bastante utilizado, antes da década de 80, 

como anti-séptico, conservante de couro, na preservação de cola, indústria de papel, 

celulose e como tratamento anti-bolor69,72.  

3.5.5. Legislação  

Atualmente, o 2,4,6 – TCF é classificado pela Agência de Proteção Ambiental 

Americana (EPA - Environmental Protection Agency) como um composto 

cancerígeno para humanos e com alto grau de periculosidade (grupo B2)64. Além 

disso, o Departamento de meio ambiente da Malásia classifica este composto como 
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contaminante primário e prevê, pela Lei de Qualidade de 1979 (Esgoto e Efluentes 

Industriais) que todos os resíduos industriais contendo 2,4,6 – TCF sejam tratados 

(chegando a concentrações inferiores a 1ppm) para poderem ser descartados62. 

No Brasil, esta classe de pesticidas teve sua comercialização, uso e 

distribuição destinados à agropecuária proibidos em 1985, pela Portaria 329, de 02 

de setembro de 1985, do Ministério da Agricultura73. Hoje, seu uso é permitido 

apenas para desinfecção e tratamento de madeira66, porém, diversos países ainda 

permitem o uso destes pesticidas na agricultura e mesmo em países onde seu uso é 

proibido, ocorre sua comercialização em mercado clandestino. 

De acordo com a EPA, o limite máximo de 2,4,6 – TCF permitido em águas 

naturais é de 100 g L-1. Já para o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA , o valor máximo permitido deste composto em águas doces é de 10g L-1 

e em águas salinas é de 2,4g L-1 74. A ANVISA prevê que o limite máximo de 

concentração permitido para águas envasadas e gelo é de 200 g L-1 75.  

3.5.6. Determinação do 2,4,6 - Triclorofenol  

A determinação analítica do 2,4,6 – TCF é feita tradicionalmente por métodos 

cromatográficos76,77,78, encontrando-se valores de limite de detecção (LD) de até 

2,85ng L-1 78. O 2,4,6 – TCF tem sido ainda analisado por imunoensaios79, 

ultravioleta-visível80 e espectrofotometria81. Porém, ensaios envolvendo estas 

últimas técnicas são mais raros, uma vez que possuem baixa seletividade 

envolvendo compostos organoclorados. A aplicação de técnicas eletroanalíticas na 

determinação 2,4,6 – TCF tem sido realizada de forma discreta e poucos trabalhos 

são encontrados na literatura sobre este tema, despertando então o interesse por 

estudar este composto. Dentre os poucos trabalhos citados, pode-se listar: 

 2003: Sapelnikova et al82 realizaram a detecção de 2,4,6-triclorofenol por 

amperometria, utilizando eletrodo de grafite revestido com ouro e 

modificado com a enzima peroxidase (HPR), em tampão fosfato 0,05M, 

pH 7,0; com sensibilidade do método igual a 0,210 nA µmol-1 L.  
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 2015: Negash et al83 realizaram a caracterização eletroquímica e 

determinação de fenol e clorofenóis, entre eles o 2,4,6-triclorofenol, por 

voltametria de varredura linear em eletrodo de carbono modificado com 

nanotubo de carbono/poli(3,4-etilenodioxitiofeno), em meio de Tampão 

acetato 0,1M, pH 6,0, encontrando um limite de detecção (LD) de 0,16µM. 

 2015: Zheng et al84 construíram um novo sensor baseado em HSb-

ciclodextrina/AuNP modificado com óxido de indio e estanho e 

determinaram 2,4,6 – TCF usando voltametria de pulso diferencial, 

obtendo valor de LD = 1,0nM, em solução 0,1 M KCl contendo 1,0 mM 

[Fe(CN)6] 1,0 mM, pH 6,5. 

 2016: Zhu et al85 determinaram 2,4,6 – TCF utilizando eletrodo de 

carbono vítreo modificado com filme de poly(Rhodamina B)/óxido de 

grafeno/nanotubos de carbono de paredes múltiplas, em meio de tampão 

fosfato, pH 5,0, utilizando voltametria de pulso diferencial, obtendo um  

LD = 0,8nM. 

Outro fator que também despertou interesse para o estudo do 2,4,6 - TCF se 

deu pelo fato de que este composto é um típico clorofenol e tem uma estrutura 

semelhante à de diversos outros pesticidas, tais como pentaclorofenol, 2,4,5 

triclorofenol, 2,4 diclorofenol, entre outros. Desta forma, pode atuar como uma 

molécula modelo no desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas de 

compostos de interesse ambiental. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Materiais e Métodos 

Na metodologia são apresentadas as condições em que as medidas foram 

realizadas, os equipamentos e materiais utilizados para a escolha dos parâmetros 

no desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para determinação do 

pesticida 2,4,6 – TCF. 

4.2. Instrumentação 

As determinações eletroquímicas foram realizadas no 

potenciostato/galvanostato microautolab do tipo III, da marca Metrohm®, e as 

medidas foram realizadas em triplicata, exceto os ensaios de repetitividade e 

precisão intermediária, onde foram feitas cinco replicatas cada. Para a execução dos 

experimentos utilizou-se uma célula de vidro Pyrex, com capacidade para 40 mL, 

equipada com tampa em Teflon, composta por três eletrodos: eletrodo de 

referência (Ag/AgCl em KCl 3,0 mol.L-1), eletrodo de DDB, com área geométrica de 

0,62 cm², e um contra-eletrodo de platina com área de 3,0 cm2. Foi empregado o 

nitrogênio ultrapuro (99,999% de pureza) como gás de purga para remoção de 

oxigênio da célula durante as medidas. 

O eletrodo de trabalho utilizado para os estudos eletroanalíticos foi o eletrodo 

de DDB (Figura 8), gentilmente cedido pelo Sr. Werner Haenni do Centro Suíço de 

Eletrônica e de Microtécnica, Neuchâtel – Suíça, via o Grupo de Materiais 

Eletroquímicos e Métodos Eletroanalíticos – GMEME/IQSC/USP. O eletrodo de DDB 

utilizado foi sintetizado pela técnica de HF CVD (Hot Filament Chemical Vapor 

deposition), com temperatura do filamento compreendida entre 2440 e 2560 C e a 

fase gasosa consistia em metano (CH4) com excesso de H2, sendo o gás de 

dopagem o trimetil-boro (4500-5000 ppm). Para a utilização do eletrodo, foi 

necessário um pré-tratamento utilizando a técnica de cronoamperometria em meio 

de ácido sulfúrico 0,5mol.L-1 e aplicando um potencial anódico de 3,0V durante 60 

segundos, pois o eletrodo utilizado tem um filme hidrofóbico que é removido após a 
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aplicação deste potencial. Depois de removido este filme foi aplicado um potencial 

catódico de -3,0V por 60 segundos para melhora da resposta voltamétrica86. 

 

Figura 8. Foto frontal do eletrodo de DDB. 

4.3. Reagentes 

Todos os reagentes utilizados nos experimentos são de pureza analítica (PA), 

e a origem destes encontra-se na  

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Procedência e pureza dos reagentes utilizados. 

Reagentes Procedência Pureza % 

Ácido Acético Glacial Merck 99,8 

Ácido Ascórbico Merck 99,7 

Ácido Bórico ACS 99,5 

Ácido Clorídrico Merck 37,0 

Ácido Fosfórico Synth 85,0 

Ácido Glutâmico Merck 99,0 

Ácido Húmico Sigma-Aldrich 35% COD 

Ácido Nítrico Merck 65,0 

Ácido Tartárico Merck 99,0 

Álcool Etílico Baker 99,9 

Cloreto de Potássio Mallinckrodt 99,6 

Hidróxido de Sódio Merck 98,0 

Monohidrogenado 

Fosfato Dissódico 
Merck 99,5 

Nitrato de Prata Merck 99,8 

2,4,6 – TCF Sigma-Aldrich 99,7 
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Perclorato de Sódio Merck 98,0 

Sulfato de Sódio anidro Merk 99,8 

 

A solução padrão estoque de 2,4,6 – TCF na concentração de  

1,9x10-3 mol L-1
 foi preparada dissolvendo o padrão em 35% etanol e 65% água 

ultrapura, e as demais soluções foram preparadas por diluição a partir desta. 

Para estudo de eletrólito suporte, foram preparadas três soluções: tampão 

Fosfato, tampão Britton-Robinson (B-R)87 e solução sulfato de sódio. O tampão 

fosfato, pH = 6,5, foi preparado com ácido fosfórico e monohidrogeno fosfato 

dissódico na concentração de 0,1 mol L-1, assim como descrito por Assumpção e 

Morita88. A solução de sulfato de sódio foi preparada com sulfato de sódio anidro, na 

concentração de 0,1mol L-1. Para a preparação do tampão B-R utilizou-se duas 

soluções, sendo a solução 1 composta de perclorato de sódio 0,1 mol L-1, ácido 

fosfórico 0,04 mol L-1, ácido bórico 0,04 mol L-1 e ácido acético 0,04 mol L-1 e a 

solução 2 de hidróxido de sódio 1 mol L-1, para ajuste do pH.  

Todas as soluções foram preparadas com água ultra pura, originadas em uma 

unidade de purificação Milli-Q, procedência Millipore Corporation. 

Soluções padrão estoque dos ácidos Húmico (1,5g L-1), Tartárico ( 

2,0x10-3 mol L-1), Ascórbico (2,0x10-3 mol L-1) e Glutâmico (2,0x10-3 mol L-1) foram 

preparadas dissolvendo os reagentes em água ultrapura e foram utilizadas nos 

ensaios de interferência na determinação de 2,4,6 TCF. Estes compostos foram 

escolhidos pois estão presentes nas amostras estudadas, sendo assim possíveis 

interferentes. 

4.4. Limpeza dos materiais 

Todo material utilizado (balões volumétricos, espátulas, béqueres, etc), 

passou por um procedimento de limpeza adotado com o intuito de assegurar a 

ausência de quaisquer resíduos orgânicos que pudessem interferir nas medidas. 

Para, isto foi utilizada uma solução sulfonítrica [H2SO4 + HNO3 1:1 (v/v)] e posterior 

lavagem com água destilada. Foram utilizadas pipetas automáticas de 50, 100 e 



38 

 

1000 L (Costar) e 5 e 10 mL (Boeco), todas com ponteiras volumétricas 

descartáveis de polietileno. 

4.5. Coleta das Amostras de Águas 

As amostras de águas naturais foram coletadas na cidade de Guarapuava, a 

partir de um rio que banha a cidade, o qual é o manancial de abastecimento público 

de água para o município. O rio recebe dejetos de indústrias, atividades 

agropecuárias, trânsito da BR-277, além de dejetos domésticos. Foram coletadas 

duas amostras, a primeira obtida próximo à nascente do rio, sem passar por 

possíveis fontes poluidoras e a segunda amostra foi coletada nas redondezas de 

uma indústria de papel, com possíveis dejetos industriais.  

Para coleta foram utilizados frascos plásticos destinados apenas às coletas 

das amostras. Estes frascos foram previamente esterilizados para evitar 

contaminações. Após a coleta, as amostras foram armazenadas no refrigerador por 

um prazo máximo de cinco dias para a realização dos experimentos. 

As medidas eletroquímicas foram realizadas diretamente com as amostras 

coletadas sem nenhum tratamento prévio ou separações, ou seja, somente foram 

tamponadas no pH desejado (pH 8,0) com tampão B-R 0,1 mol L-1.  

4.6. Coleta das Amostras de Alimentos 

As determinações analíticas em alimentos foram realizadas utilizando-se: 

suco de frutas, vinho branco seco e whisky envelhecido em barril de carvalho por 12 

anos. Todas as amostras industrializadas e obtidas no comércio local. 

As medidas eletroquímicas foram realizadas diretamente nestas amostras, ou 

seja, sem nenhum tratamento prévio ou separações. Elas foram tamponadas no pH 

desejado (pH = 8,0) com tampão B-R 0,1 mol L-1. 

4.7. Desenvolvimento de metodologia eletroanalítica para determinação e 

quantificação de 2,4,6 – TCF por voltametria 

O estudo da reação de oxidação eletroquímica do pesticida 2,4,6 – TCF sobre 

o DDB foi iniciado pela aplicação da técnica de voltametria cíclica. Alguns critérios 
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da técnica de voltametria cíclica foram utilizados para melhor compreender o 

comportamento anódico do pesticida e avaliar o grau de reversibilidade da reação de 

oxidação deste composto. Para tal, 1x10-4 mol L-1 de 2,4,6 – TCF foi adicionado à 

cela eletroquímica contendo Tampão B-R em pH 8,0 como eletrólito de suporte. Os 

experimentos caracterizaram-se pela variação da velocidade de varredura e 

avaliação da resposta voltamétrica do analito. 

Para o desenvolvimento de uma nova metodologia para determinação e 

quantificação do pesticida em amostras de águas puras, naturais e alimentos, e 

também na análise de interferentes, foi utilizada a técnica de voltametria de onda 

quadrada. A partir dela, foram avaliados os estudos da reação de oxidação 

eletroquímica do 2,4,6 – TCF. Para isto, foi necessária a otimização das condições 

experimentais, tais como eletrólito de suporte e concentração hidrogêniônica do 

meio (pH) e dos parâmetros voltamétricos necessários para a obtenção de um 

método sensível, seletivo e rápido para a determinação do pesticida. Os parâmetros 

voltamétricos caracterizaram-se pelo estudo da variação da frequência de aplicação 

dos pulsos de potencial, do incremento de varredura de potencial e da amplitude de 

potencial. Para a determinação analítica do composto, curvas analíticas do padrão 

foram construídas, o limite de detecção do 2,4,6 – TCF foi calculado e experimentos 

de recuperação foram realizados. 

As medidas voltamétricas para a determinação quantitativa do 2,4,6 – TCF 

em águas e alimentos foram efetuadas nas condições experimentais otimizadas 

sobre o DDB. 

A instrumentação utilizada nos experimentos de voltametria de onda 

quadrada foi a mesma utilizada para a voltametria cíclica. 

Os voltamogramas de onda quadrada foram registrados no intervalo de 

potencial de 0,00 a 1,2V vs eletrodo de referência de Ag/AgCl/KCl. 
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4.8. Validação do método analítico desenvolvido para a determinação e 

quantificação de 2,4,6 TCF em amostras reais 

A fim de avaliar se o método atende às exigências das aplicações analíticas, 

assegurando o desempenho e a confiabilidade dos resultados, foram realizadas 

análises de alguns parâmetros de validação.  

Os parâmetros requeridos para a validação do método eletroanalítico 

proposto foram: curva analítica, linearidade, sensibilidade, limite de detecção (LD), 

limite de quantificação (LQ), seletividade, exatidão e precisão. 

4.8.1. Curva Analítica e Linearidade 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância de interesse, dentro de 

uma faixa de aplicação. Essa relação de proporção é normalmente expressa como 

uma equação de reta chamada de curva analítica, onde o coeficiente de correlação 

permite uma estimativa da qualidade da curva. O intervalo de concentração onde se 

fizer verdadeira a equação da reta y = ax + b, é conhecido como faixa linear 

dinâmica.  

No presente trabalho, a curva analítica foi obtida pelo método de adição de 

padrão, devido à complexidade das matrizes reais. Cabe ressaltar que este método 

é de grande importância, principalmente, para análise de amostras complexas, onde 

os efeitos de matriz são importantes e não se tem um padrão interno satisfatório ou 

uma matriz isenta da substância de interesse. 

O intervalo de concentração do pesticida utilizado foi de 1,93x10-6 a  

1,93x10-5 mol L-1 e a curva de calibração foi construída dentro da faixa linear do  

2,4,6 – TCF, sendo cada ponto analisado em triplicata. A partir dos voltamogramas 

obtidos, construiu-se uma curva de adição de padrão relacionando as quantidades 

da substância adicionada à amostra com as respectivas correntes de pico obtidas. A 

linearidade foi avaliada por meio de: relação entre sinal de corrente de pico do 

analito com a concentração do mesmo, avaliação da técnica de regressão linear e 

teste de falta de ajuste no nível de 95% de confiança. 
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4.8.2. Sensibilidade, Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

A sensibilidade do método é expressa pela inclinação da curva, isso é, pelo 

coeficiente angular (B), e é avaliada por meio dos limites de detecção e de 

quantificação. Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram avaliados por 

meio dos parâmetros da curva analítica, onde Sb é o desvio padrão da curva 

analítica e B é o valor do coeficiente angular da curva analítica, (equações 1 e 2)89. 

Nesse caso, para o cálculo de Sb, foi utilizado um conjunto de dez medidas 

consecutivas do controle analítico (branco), os quais apresentavam todos os 

constituintes da solução a ser analisada, exceto a substância de interesse (analito). 

    
    

 
                  

    
     

 
                   

 

4.8.3. Seletividade ou Especificidade do Método Analítico 

A seletividade garante que o pico de resposta seja exclusivamente do 

composto de interesse. Pode-se analisar a concordância entre as curvas obtidas 

pelo método de adição de padrão e pela calibração analítica em padrão externo, 

onde o comportamento paralelo entre as linhas de regressão sugere que o método 

tem seletividade. Neste trabalho, a seletividade foi avaliada por meio do estudo de 

interferentes, como ácido ascórbico, ácido húmico, ácido glutâmico e ácido tartárico.  

Para tal estudo, foi preparada uma solução contendo 1,0x10-6 mol L-1 de  

2,4,6 – TCF na cela eletroquímica, em meio de eletrólito suporte Tampão B-R pH 

8,0. Em seguida foram adicionadas concentrações sucessivas dos possíveis 

interferentes, de forma individual.  

4.8.4. Precisão 

A precisão foi analisada por meio de ensaios de repetitividade, onde as 

replicatas foram analisadas em um único dia. Foi avaliada, também, a precisão 

intermediária, por meio de medidas realizadas em dias diferentes.  
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A precisão representa a dispersão dos resultados obtidos em ensaios 

diferentes e é avaliada pela estimativa do desvio padrão relativo (RSD) conforme a 

equações abaixo (equação 3)90.   

         
 

   
                         

Onde s é o desvio padrão e CMD é a concentração média obtida nos estudos 

de precisão. 

Desta forma, para análise de precisão em termos de repetitividade foram 

preparadas cinco réplicas verdadeiras da amostra de 2,4,6 TCF, as quais foram 

analisadas no mesmo dia. Para avaliar a precisão intermediária, medidas 

voltamétricas do 2,4,6 - TCF foram realizadas em cinco dias consecutivos. Após as 

análises, foram calculados os desvios padrão relativos das intensidades de corrente 

de pico de acordo com a Equação 3. 

4.8.5. Exatidão 

A exatidão do método foi analisada por meio de ensaios de recuperação, a 

qual é definida como a proporção da quantidade da substância de interesse, 

presente ou adicionada na porção analítica do material teste, que é extraída e 

passível de ser quantificada. Para tal, as soluções de amostras reais foram 

fortificadas com cinco níveis de concentração do 2,4,6 – TCF: 5,79x10-6; 7,72x10-6; 

9,65x10-6; 11,68x10-6; 13,51x10-6 mol L-1. As porcentagens de recuperação (Rec %) 

foram calculadas de acordo com a equação abaixo (Equação 4)90,89. 

 

       
       

  
                                

Em que: 

C1 = concentração do analito na amostra fortificada; 

C2 = concentração do analito na amostra não fortificada; 

C3 = concentração do analito adicionada à amostra. 

 

Os dados obtidos foram avaliados por meio do software computacional 

MINITAB – versão 16.2.2. (MInitab, Minitab Incorporation, USA, 2010).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Voltametria Cíclica (VC) 

5.1.1 Velocidade de varredura 

Experimentos iniciais utilizando voltametria cíclica foram realizados a fim de 

avaliar o comportamento eletroquímico do 2,4,6 – TCF sobre eletrodo de DDB. Este 

estudo foi conduzido por meio da variação da velocidade de varredura, a fim de 

avaliar o grau de reversibilidade, bem como o processo de transferência de massa à 

superfície do eletrodo. Assim, voltamogramas cíclicos foram registrados no intervalo 

de potencial de 0,0 V a 1,1 V, utilizando Tampão B-R 0,1 mol L-1 em pH 8,0, 2,4,6 – 

TCF na concentração de 1,0x10-5 mol L-1
 e velocidades de varredura que variaram 

de 10 mVs-1 a 350 mVs-1.  

Os voltamogramas cíclicos obtidos para o 2,4,6 – TCF em função da variação 

de velocidade de varredura estão representados na Figura 9.  
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Figura 9. Influência da variação da velocidade de varredura no aspecto geral dos 
voltamogramas para o 2,4,6 –TCF sobre DDB (1,0x10-5 mol L-1, pH = 8,0 Tampão  
B-R 0,1 mol L-1). Velocidade (mV s-1): 10 (—), 20 (—), 30 (—), 40 (—), 50 (—), 100(—), 150 
(—), 200(—), 250(—), 300(—) e 350(—).   
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Na Figura 9, observa-se a presença de um único pico de oxidação, no 

potencial de 0,72 V. Observa-se, também, que não há presença de pico reverso, 

característico de processo irreversível. 

O processo de transferência de massa foi investigado por meio das relações: 

corrente de pico anódica em função da velocidade de varredura (Figura 10.a), 

corrente de pico anódica em função da raiz quadrada da velocidade de varredura 

(Figura 10.b) e logaritmo da intensidade de corrente de pico em função do logaritmo 

da velocidade de varredura (Figura 10.c). Observando a Figura 10.b, percebe-se que 

a corrente de pico anódica variou linearmente com a raiz quadrada da velocidade de 

varredura, no intervalo de 10 a 350 mV s-1, indicando que a velocidade do processo 

é controlada por difusão das espécies à superfície eletródica91.  
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Figura 10. Relações de dependência entre: (a) corrente de pico vs velocidade de varredura; 
(b) corrente de pico vs raiz quadrada da velocidade de varredura e (c) logaritmo da 
intensidade de corrente de pico vs o logaritmo da velocidade de varredura, para o 2,4,6 –
TCF sobre DDB (1,0x10-5 mol L-1, pH = 8,0 Tampão B-R 0,1 mol L-1). S = inclinação. 

De acordo com a Figura 10.c, observa-se que o logaritmo da intensidade de 

corrente em função do logaritmo da velocidade de varredura apresentou 

comportamento linear com inclinação de 0,2065. Este valor condiz com o encontrado 

na literatura para sistemas controlados pela difusão das espécies, que prevê 

inclinações de 0,5 ou próximas para processos difusionais e 1,0 ou próximas para 

processos adsortivos. Por meio dessas respostas, pode-se afirmar que o processo 
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de oxidação do 2,4,6 – TCF, etapa determinante do processo, é controlada por 

difusão das espécies à superfície eletródica91. 

5.2. Voltametria de Onda Quadrada (VOQ) 

5.2.1 Componentes de Corrente 

Em voltametria de onda quadrada, a corrente é uma resultante (ΔI) entre a 

corrente de varredura no sentido direto (Id) e a corrente de varredura no sentido 

reverso (Ir), como mostra a equação 5. 

           (Equação 5) 

Na Figura 11 são apresentadas as componentes de corrente para o  

2,4,6 – TCF. 
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Figura 11. Voltamogramas de onda quadrada para a oxidação do 2,4,6 –TCF sobre DDB 
apresentando as componentes de corrente: (1,0x10-5 mol L-1, Tampão B-R 0,1 mol L-1  

pH = 8,0, f = 100 Hz, a = 50 mV, Es = 2 mV). Corrente resultante (—), corrente direta (—) e 
corrente reversa (—). 

 

Pode-se observar que as intensidades de corrente resultante (ΔI) e corrente 

direta (Id) são próximas e que praticamente não há contribuição da corrente reversa 
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(Ir) à corrente resultante. Desta forma, a proximidade entre ΔI e Id confirma a 

irreversibilidade da reação de oxidação do 2,4,6 – TCF. 

5.3 Parâmetros do meio reacional 

Os estudos dos parâmetros do meio reacional foram realizados por meio da 

determinação do eletrólito suporte e concentração hidrogeniônica do meio mais 

adequados para o estudo voltamétrico do 2,4,6 – TCF, utilizando VOQ. Em ambos 

os estudos, a concentração do analito utilizada foi de 1,0x10-5 mol L-1. 

5.3.1. Estudo do eletrólito suporte 

Os eletrólitos suporte testados para este estudo foram tampão fosfato, 

solução sulfato de sódio e tampão Britton-Robinson (B-R), todos na concentração de 

0,1 mol L-1 e concentração hidrogeniônica igual a 6,584. Na Figura 12 estão 

representados os voltamogramas obtidos para o 2,4,6 – TCF nos diferentes meios. 
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Figura 12. Voltamogramas de onda quadrada para a oxidação do 2,4,6 –TCF sobre DDB 

(1,0x10-5 mol L-1, f = 100 Hz,  a = 50 mV, Es = 2 mV, pH 6,5)  nos seguintes eletrólitos 
suporte: Tampão Fosfato 0,1 mol L-1 (—), Na2SO4 0, 1 mol L-1 (—) e Tampão B-R 0,1 mol L-1 
(—). 
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A escolha do eletrólito suporte baseia-se em resultados em que os picos 

apresentem perfil voltamétrico bem definido. Além disso, espera-se que a corrente 

de pico seja a máxima possível em valores de potenciais mais próximos de 0,0 V, 

preferencialmente, para que não haja efeito de interferentes. O tampão B-R, 

apresentou valor de corrente de pico e potencial iguais a 4,17 µA e 0,68V, 

respectivamente. Desta forma, este foi o meio escolhido para o estudo da oxidação 

do 2,4,6 – TCF sobre o eletrodo de DDB. 

5.3.2. Estudo da concentração hidrogeniônica do meio  

Foi realizada uma avaliação do valor da concentração hidrogeniônica do 

meio, definida pelas medidas de pH do eletrólito de suporte, onde foi possível obter 

uma melhor resposta voltamétrica para o analito de interesse.  

A escolha da concentração hidrogeniônica mais adequada segue os mesmos 

critérios adotados para a escolha do eletrólito suporte. Desta forma, verificou-se que 

ao aumentar o valor do pH, os valores de potencial de pico do pesticida deslocaram-

se para valores menores, com exceção do pH 11, que permaneceu em potencial 

maior, revelando que a transferência eletrônica é dependente do pH do meio. O pH 

de trabalho escolhido foi pH = 8,0, onde se obteve um conjunto de respostas 

satisfatórias, como corrente de pico (Ip) igual a 5,33 µA e potencial igual a 0,68 V 

(Figura 13).  
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Figura 13.  Voltamogramas de onda quadrada para a oxidação do 2,4,6 –TCF sobre DDB 

(1,0x10-5 mol L-1, f = 100 Hz, a = 50 mV, Es = 2 mV, Tampão B-R 0,1 mol L-1) nos 
seguintes pHs: 2,0 (—), 5,0 (—), 6,5 (—), 7,0 (—), 8,0(—), 9,5(—) e 11,0(—). 

5.4. Parâmetros instrumentais 

Os parâmetros da VOQ avaliados foram: frequência de aplicação de pulsos 

de potencial (f), amplitude dos pulsos de potencial (a) e incremento de varredura dos 

pulsos de potencial (Es).  

5.4.1. Variação da frequência de aplicação dos pulsos 

A frequência de aplicação dos pulsos é um parâmetro importante na VOQ, 

pois é ela que define a intensidade dos sinais obtidos e, por conseguinte, a 

sensibilidade da técnica. Além disso, este parâmetro possibilita observar o tipo de 

processo de transferência de massa envolvido na reação. Na Figura 14, estão 

representados os voltamogramas de onda quadrada obtidos para o 2,4,6 – TCF em 

função da variação da frequência de aplicação dos pulsos de potencial.  
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Figura 14. Influência da variação de frequência no aspecto geral dos voltamogramas para o 

2,4,6 –TCF sobre DDB (1,5x10-5 mol L-1, pH = 8,0, tampão B-R 0,1 mol L-1, a = 50mV, Es= 
2mV). Valores de frequência (s-1): 20(—), 30(—), 40(—), 50(—), 60(—), 70(—), 80(—),  
90(—), 100(—), 150(—), 200(—), 250(—).  

Pode-se observar que a intensidade da corrente de pico aumenta quando há 

aumento no valor da frequência de aplicação dos pulsos de potencial, sem que 

ocorra deslocamento significativo dos potenciais de pico. Porém, percebe-se que há 

um leve alargamento de sinal para valores de frequência maiores que 100 s-1. 

Comportamento este indesejado, uma vez que afeta a seletividade do método. 

Portanto, optou-se por utilizar neste estudo uma frequência igual a 100 s-1, onde se 

obteve um voltamograma bem definido e com maior corrente de pico dentro dos 

voltamogramas que não apresentaram alargamento do sinal. 

Foram analisadas, também, as relações entre Ip em função da frequência 

(Figura 15.a) e Ip em função da raiz quadrada da frequência (Figura 15.b). Segundo 

a teoria de onda quadrada, a intensidade de corrente de pico varia linearmente com 

a raiz quadrada da frequência de aplicação dos pulsos para sistemas controlados 

por difusão das espécies92. Observa-se na Figura 15.b que este foi o caso deste 

estudo. Pode-se afirmar então que o processo de oxidação do 2,4,6 – TCF sobre o 

DDB é controlado pela difusão das espécies eletroativas à superfície eletródica. 
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Figura 15. Relações de dependência entre: (a) corrente de pico vs frequência; (b) corrente 
de pico vs raiz quadrada da frequência e (c) logaritmo da intensidade de corrente de pico vs 
o logaritmo da frequência, para o 2,4,6 – TCF sobre DDB (1,5x10-5 mol L-1, pH = 8,0 Tampão 

B-R 0,1 mol L-1, a = 50mV, Es= 2mV).  

Para confirmar esta informação, foi analisada a relação entre log Ip em função 

do log f, a qual deve apresentar um valor da inclinação próximo a 0,5 para processos 

difusionais92. Observa-se pela Figura 15.c que a relação acima citada apresentou 



52 

 

comportamento linear com inclinação de 0,4738, indicando que o processo é 

controlado pela difusão das espécies. 

5.4.2. Variação de amplitude dos pulsos 

Com a frequência de aplicação dos pulsos otimizada (100 s-1), foi então, 

avaliada a amplitude dos pulsos de potencial, uma vez que para processos redox 

totalmente irreversíveis, a sensibilidade analítica na voltametria de onda quadrada 

sofre grande influência da variação da amplitude da onda93.  

A Figura 16 mostra o efeito da variação da amplitude para valores entre 10 e 

50mV.  
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Figura 16. (a) Influência da variação de amplitude no aspecto geral dos voltamogramas para 
o 2,4,6 – TCF sobre DDB (1,5x10-5 mol L-1, pH = 8,0, tampão B-R 0,1 mol L-1, f = 100 s-1, 

Es= 2mV). Valores de amplitude (mV ): 10(—), 20(—), 30(—), 40(—), 50(—); (b) Relação 
de dependência entre corrente de pico e amplitude. 

É possível verificar que ao variar este parâmetro há um aumento do sinal 

analítico até amplitude de 50 mV e, por conseguinte, a melhora da sensibilidade. Por 

esse motivo optou-se por fixar a amplitude em 50mV. 



53 

 

5.4.3. Variação de incremento de varredura 

Outro parâmetro importante a ser avaliado é o incremento de varredura, uma 

vez que a velocidade de varredura na VOQ é dada pelo produto da frequência pelo 

incremento de varredura (f x Es) e um valor alto de Es pode comprometer a 

resposta eletroquímica. Na Figura 17 está apresentado o efeito da variação de Es 

para valores de 2 a 10mV. 
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Figura 17. (a) Influência da variação de incremento de varredura no aspecto geral dos 
voltamogramas para o 2,4,6 – TCF sobre DDB (1,5x10-5 mol L-1, pH = 8,0, tampão  
B-R 0,1 mol L-1, f = 100 s-1, a = 50mV). Valores de incremento (mV ): 2(—), 4(—), 6(—),  
8(—), 10(—); (b) Relação de dependência entre corrente de pico vs incremento. 

Na Figura 17.b. é possível observar que ao variar este parâmetro, verifica-se 

que valores maiores de incremento de varredura resultam em maiores valores de 

corrente de pico. Porém, percebe-se, observando a figura 17.a. que para valores de 

incremento superiores a 2mV o sinal fica comprometido, apresentando picos mais 

alargados. Por este motivo, optou-se por trabalhar com um incremento de 2 mV. 

A Tabela 5 apresenta um breve resumo dos intervalos de estudo e valores 

escolhidos para a otimização dos parâmetros da VOQ. 
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5.5. Validação do método 

5.5.1. Construção da Curva Analítica e Linearidade 

Utilizando as condições otimizadas construiu-se a curva analítica em eletrólito 

puro pelo método de adição padrão para o 2,4,6 – TCF, com intervalo de 

concentração do pesticida entre 1,93 a 21,23x10-6 mol L-1, a fim de obter 

informações sobre a faixa linear de trabalho do método desenvolvido. Na Figura 18 

são mostrados os voltamogramas de onda quadrada obtidos neste intervalo de 

concentração. 
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Figura 18. Voltamogramas de onda quadrada para a oxidação do 2,4,6 –TCF sobre DDB 

em diferentes concentrações (f = 100 s-1, a = 50 mV, Es = 2 mV, Tampão B-R 0,1 mol L-1, 
pH 8,0). Concentrações (2,4,6 – TCFx10-6 mol L-1): branco (—); 1,93 (—); 3,86 (—);  
5,79 (—); 7,72 (—); 9,65 (—); 11,68 (—); 13,51 (—); 15,44 (—); 17,37 (—), 19,30 (—) e 
21,23 (—).  

Tabela 5. Parâmetros de VOQ avaliados, intervalos de estudo e valores escolhidos. 

Parâmetro Intervalo de estudo Valor escolhido 

Frequência 20-250 s-1 100 s-1 

Amplitude 10-50 mV 50 mV 

Incremento de varredura 2-10 mV 2 mV 



55 

 

Pode-se observar na Figura 18 que a corrente de pico aumentou 

proporcionalmente com o aumento da concentração e não ocorreram deslocamentos 

nos potenciais de pico, este permanecendo entre 0,66 e 0,68 V. 

Para a avaliação da faixa linear de trabalho, a curva padrão de calibração, 

representada pela Figura 19, foi analisada. 
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Figura 19.  Curva padrão de calibração para o método de determinação do pesticida 2,4,6 – 
TCF realizada em triplicata, por meio de adição de padrão externo. 

Nota-se que o aumento da Ip obtida para o 2,4,6 – TCF foi diretamente 

proporcional à concentração do analito em toda a faixa de concentração estudada, 

não apresentando desvios na linearidade, indicativo de um bom ajuste ao modelo 

linear.  

A linearidade também foi avaliada por meio da análise de regressão linear no 

nível de confiança de 95%, teste de falta de ajuste (Ffaj) aos dados da curva de 

calibração (Tabela 6) e análise do conjunto de gráficos de análise dos resíduos.  
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Tabela 6. Resultados da análise de regressão linear no intervalo de 95 % de 
confiança. 

Validação de Linearidade 

Regressão Falta de Ajuste r R2 

Fregressão* Valor de p Ffaj** Valor de p  

0,9995 

 

95,3 % 623,95 0,000 0,08 1,0 

*Para regressão, Fcrítico (0,05; 1,30) = 4,17. **Para falta de ajuste Fcrítico (0,05; 9,22) = 2,34.  
 

Para análise destes resultados, a fim de confirmar a linearidade do método, 

deve-se levar em consideração os valores de variância aplicada, onde r e R2 devem 

ser próximos a 1 e 100%, respectivamente. Em relação aos valores de F, Fregressão 

deve apresentar valor superior ao F tabelado, com p < 0,05, e Ffaj, por sua vez, deve 

ser menor que o Fcrítico tabelado com p > 0,0594.  

Percebe-se, avaliando a Tabela 6, que a curva analítica no intervalo de 

concentração de 1,93 a 21,23x10-6 mol L-1 apresentou linearidade no intervalo com 

95% de confiança, com valores de coeficiente de correlação linear (r) e coeficiente 

de determinação (R2) iguais a 0,9995 e 95,3%, respectivamente, indicando um bom 

ajuste do modelo linear aos dados experimentais. Estes resultados se confirmam 

pelo elevado valor de Fregressão (Fregressão > Fcrítico) indicando que o modelo gerado 

pelos dados da curva analítica estabelece uma relação linear entre a concentração e 

a corrente de pico para o pesticida avaliado95. Estes resultados são ressaltados pelo 

valor de p <0,05, o qual indica que o Fregressão é significativo96. 

A fim de avaliar o grau de ajuste e significância do modelo foi realizado o 

teste de falta de ajuste (do inglês lack of fit), no nível de 95% de confiança. Os 

valores encontrados (Ffaj < Fcrítico e p>0,05) sugerem que não existe falta de ajuste 

do modelo linear e que a regressão linear é significativa para a curva analítica 

estudada.  

Após o ajuste do modelo, foi obtido um conjunto de resíduos, o qual é 

utilizado para investigar a adequabilidade do modelo de regressão com base nos 

resíduos. Para esta investigação, são levados em consideração dois 

comportamentos: desvios ou não de normalidade e dependência ou independência 
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dos erros dentro do modelo. Caso ocorram desvios na normalidade e dependência 

dos resíduos, o nível de significância do teste e sua confiabilidade são afetados. 

Por esse motivo, a análise dos resíduos exerce papel bastante importante, 

pois auxilia na validação dos resultados do ajuste do modelo para que estes sejam 

confiáveis. Na Figura 20 estão representados os gráficos de análise dos resíduos da 

regressão linear no intervalo de 95% de confiança para o método de determinação 

do pesticida 2,4,6 – TCF. 

 

 (a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 20. Gráficos de Análise dos resíduos da regressão linear no intervalo de 95% de 
confiança para o método de determinação do pesticida 2,4,6 – TCF. (a) Diagrama de 
probabilidade normal; (b) Histograma dos resíduos e (c) gráfico de resíduos vs a ordem da 
coleta dos dados. 

A avaliação da normalidade dos resíduos é realizada por meio da análise do 

diagrama de probabilidade normal e também pelo histograma dos resíduos. Verifica-

se, observando a Figura 20.a, que os pontos seguem o comportamento da reta, 

indicando assim que os resíduos obtidos pelo ajuste do modelo de regressão linear 
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seguem distribuição normal. Isto é confirmado pelo histograma Figura 20.b, o qual 

se parece com o gráfico de uma amostra de distribuição normal centrada na origem.  

Avaliando a Figura 20.c nota-se que os pontos não apresentam uma 

tendência, ou seja, os resíduos não repetem seu comportamento dentro de um 

determinado ponto do gráfico, apresentando indícios de independência dos resíduos 

em relação à concentração do analito de interesse97. 

Com base nos resultados acima citados, pode-se afirmar que o método 

desenvolvido possui modelo de regressão linear significativo, com ajuste adequado, 

apresentando distribuição normal e independente de resíduos. Sendo assim, o 

modelo estabelece uma relação linear entre a concentração e a corrente de pico 

para o 2,4,6 TCF na faixa de concentração estudada e é representado pela equação 

6:  

Ip = 0,04713 + 0,5390 *Concentração de pesticida em mol.L-1. (Equação 6) 

5.5.2. Limite de Detecção e Quantificação 

Para avaliar se o método desenvolvido possibilitaria a determinação de  

2,4,6 – TCF em amostras com baixas concentrações do pesticida, foram calculados 

os limites de detecção e quantificação.  

Segundo a resolução da ANVISA n° 899 de 29 de maio de 200337, o limite de 

detecção pode ser definido como a menor concentração de um analito detectada, 

mas não necessariamente quantificada em uma amostra. Enquanto que o limite de 

quantificação constitui a menor concentração de analito que pode ser determinada 

com precisão e exatidão aceitáveis em uma amostra90.  

Utilizando as equações 1 e 2 já citadas na metodologia (item 4.8.2), foram 

calculados o LD e LQ com os valores de Sb = 0,0037x10-6 e B = 0,5390, encontrados 

na curva. Assim sendo, o limite de detecção encontrado foi de 2,05x10-8 mol L-1
 (4,04 

ppb) enquanto que o limite de quantificação obtido foi de 6,82x10-8 mol L-1 (13,46 

ppb). Tendo em vista que os valores de LD e LQ foram inferiores ao primeiro ponto 

da curva analítica assume-se que o analito pode ser quantificado com precisão e 

exatidão adequadas na faixa linear de concentrações investigadas. É válido ressaltar 

que os valores encontrados para LD e LQ foram próximos84,85 ou inferiores83 aos 
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descritos pela literatura para o 2,4,6 – TCF, utilizando técnicas voltamétricas, porém 

com eletrodos modificados.  

  

5.5.3. Exatidão 

A fim de avaliar a exatidão do método proposto, foram realizados ensaios de 

recuperação em solução de eletrólito suporte e amostras naturais, tais como 

matrizes de águas naturais e alimentos. Desta maneira, foi possível a avaliação da 

influência dos interferentes, bem como do efeito de matriz. A recuperação foi 

realizada por meio de análises diretas, também chamadas de recuperação aparente, 

de acordo com a IUPAC98. Para isso, as análises foram realizadas em triplicata, 

utilizando os parâmetros já otimizados anteriormente e com intervalo de 

concentração obedecendo à faixa linear da curva analítica. 

Para o cálculo da recuperação, foi realizada a extrapolação da relação linear, 

no eixo x, entre as correntes de pico médias e a concentração do 2,4,6 – TCF. A 

extrapolação resulta na concentração de pesticida recuperada. Esta, por sua vez, 

quando relacionada com a concentração real adicionada, resulta na porcentagem de 

recuperação da amostra (equação 489).  

5.5.3.1. Testes de Recuperação em Amostras de Água Ultrapura e 

Natural  

Os testes de recuperação foram realizados em eletrólito suporte e águas 

naturais do Rio das Pedras, em Guarapuava-PR, estas coletadas em dois pontos já 

citados na metodologia. 

As curvas de recuperação foram construídas por meio de adição padrão de 

uma solução do pesticida (intervalo linear de concentração de 5,79x10-6 à  

13,51x10-6 mol L-1). As Figuras Figura 21, Figura 22 e Figura 23 mostram os 

voltamogramas obtidos nos testes de recuperação de águas ultrapura e natural e 

também as curvas de recuperação aparente para o 2,4,6 – TCF em cada uma das 

amostras analisadas.  
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Figura 21. (a) Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1, 

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB para diferentes concentrações (mol L-1) de 2,4,6 – TCF. 
Amostra de água ultrapura fortificada (—); 5,79x10-6 (—); 7,72x10-6 (—); 9,65x10-6 (—); 
11,68x10-6 (—); 13,51x10-6 (—). (b) Curva de recuperação aparente obtida pela relação 
entre as correntes de pico em função da concentração, realizada em triplicata. 
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Figura 22. (a) Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1, 

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB para diferentes concentrações (mol L-1) de 2,4,6 – TCF. 
Amostra de água coletada próximo à nascente do rio e fortificada (—); 5,79x10-6 (—); 
7,72x10-6 (—); 9,65x10-6 (—); 11,68x10-6 (—); 13,51x10-6 (—). (b) Curva de recuperação 
aparente obtida pela relação entre as correntes de pico em função da concentração, 
realizada em triplicata. 
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Figura 23. (a) Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1, 

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB para diferentes concentrações (mol L-1) de 2,4,6 TCF. 
Amostra de água coletada próximo à indústria e fortificada (—); 5,79x10-6 (—); 7,72x10-6 (—
); 9,65x10-6 (—); 11,68x10-6 (—); 13,51x10-6 (—). (b) Curva de recuperação aparente obtida 
pela relação entre as correntes de pico em função da concentração, realizada em triplicata. 

 

Tabela 7. Resultados das curvas de recuperação para o 2,4,6 – TCF obtidos em amostras 
de águas pura e naturais. Concentração real: 13,51x10-6 mol L-1. 

Amostra 

Concentração determinada 

[2,4,6 TCF] x 10-6 mol L-1) 
Recuperação (%) 

Água ultrapura 13,47 99,73 

Água de nascente 13,36 98,88 

Água próximo à indústria 15,27 113,09 

 

Observando os dados apresentados na Tabela 7, percebe-se que a 

sensibilidade do método diminui quando são analisadas amostras de água natural. 

Porém, verifica-se que as porcentagens de recuperação de 2,4,6 – TCF encontradas 

para amostras de água variaram entre 98,88 - 113,09%. É válido ressaltar que para 

análise de resíduos de pesticidas em amostras complexas consideram-se aceitáveis 

variações de recuperação de até ±20%90,99. Desta forma, pode-se confirmar que o 

método possui eficácia em termos de exatidão para análise do pesticida em 

amostras de água natural. 
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5.5.3.2. Testes de Recuperação em Amostras de Alimentos 

Os testes de recuperação foram também realizados em amostras comerciais 

de alimentos, sendo eles vinho tinto seco, suco misto de uva e maçã e whisky 12 

anos. As Figuras Figura 24, Figura 25 e Figura 26 mostram os voltamogramas 

obtidos nos testes de recuperação de alimentos, bem como as curvas de 

recuperação aparente para o 2,4,6 – TCF em cada uma das amostras analisadas. 
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Figura 24. (a) Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1, 

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB para diferentes concentrações (mol L-1) de 2,4,6 – TCF. 
Amostra de vinho tinto seco fortificado (—); 5,79x10-6 (—); 7,72x10-6 (—); 9,65x10-6 (—); 
11,68x10-6 (—); 13,51x10-6 (—). (b) Curva de recuperação aparente obtida pela relação 
entre as correntes de pico em função da concentração, realizada em triplicata. 
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Figura 25. (a) Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1,  

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB para diferentes concentrações (mol L-1) de 2,4,6 – TCF. 
Amostra de suco misto de maçã e uva fortificado (—); 5,79x10-6 (—); 7,72x10-6 (—); 9,65x10-

6 (—); 11,68x10-6 (—); 13,51x10-6 (—). (b) Curva de recuperação aparente obtida pela 
relação entre as correntes de pico em função da concentração, realizada em triplicata. 
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Figura 26. (a) Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1, 

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB para diferentes concentrações (mol L-1) de 2,4,6 TCF. 
Amostra de whisky 12 anos fortificado (—); 5,79x10-6 (—); 7,72x10-6 (—);  
9,65x10-6 (—); 11,68x10-6 (—); 13,51x10-6 (—). (b) Curva de recuperação aparente obtida 
pela relação entre as correntes de pico em função da concentração, realizada em triplicata. 
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Tabela 8. Resultados das curvas de recuperação para o 2,4,6 – TCF obtidos em amostras 
de alimentos. Concentração real: 13,51x10-6 molL-1. 

Amostra 

Concentração determinada 

[2,4,6 TCF] x 10-6 mol L-1) 
Recuperação (%) 

Vinho tinto seco 12,77 94,54 

Suco misto de uva e maçã 15,87 117,50 

Whisky 12 anos 12,19 90,25 

 

Analisando os valores de recuperação obtidos para amostras de alimentos 

(90,25 - 117,50%) observa-se que estes estão dentro dos limites permitidos, assim 

como as amostras de água. Desta forma, a metodologia aplicada mostrou-se 

adequada tanto em condições de reagentes puros de laboratório, quanto em 

amostras complexas. Sendo assim, observa-se que o método sofreu pouca 

influência de contaminantes. 

Além disto, as porcentagens de recuperação obtidas mostraram que o 

método pode ser convenientemente aplicado nas diferentes situações exploradas 

neste trabalho. Assim, pode-se afirmar que é possível se analisar o 2,4,6 – TCF com 

as técnicas eletroquímicas discutidas aqui, conforme o proposto nos objetivos deste 

estudo. 

5.5.4. Seletividade - Estudo de Interferentes  

Após a obtenção dos limites de detecção, quantificação e a construção de 

curvas de recuperação, foram realizados estudos de possíveis interferentes nas 

amostras de águas e alimentos. Levou-se em consideração moléculas orgânicas 

presentes nestas amostras, tais como ácido ascórbico, ácido glutâmico, ácido 

húmico e ácido tartárico. Para estas análises, adicionou-se à célula eletroquímica  

20 mL do eletrólito suporte (tampão B-R pH = 8,0) com uma concentração fixa de 

2,4,6 – TCF de 1,0x10-5 mol L-1, sendo feitas sucessivas adições dos interferentes, 

de forma individual. A solução foi desoxigenada durante 1 min com nitrogênio super 

seco, entre cada medida eletroquímica realizada.  
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5.5.4.1. Ácido Ascórbico (AA) 

A utilização de Ácido Ascórbico nos estudos de interferência teve como 

principal objetivo avaliar a influência deste composto frente ao 2,4,6 – TCF em 

amostras de alimentos, como sucos e vinhos. O AA é um ácido orgânico presente 

em frutas, principalmente as cítricas, e abundantemente encontrado no suco das 

mesmas100. Possui atividade antioxidante, fazendo com que seja utilizado como 

aditivo de alimentos em indústrias, preservando as características organolépticas de 

bebidas e alimentos industrializados, além de atuar como acidulante, flavorizante e 

regulador de acidez100,101.  

Estão representados na Figura 27 os voltamogramas obtidos para o  

2,4,6 – TCF, após sucessivas adições de ácido ascórbico, podendo-se observar que 

não houveram diminuições de corrente de pico nem deslocamento do potencial de 

pico do pesticida. No decorrer da adição de ácido ascórbico, observa-se um 

deslocamento do potencial de pico do mesmo para valores menores, mas este não 

interferindo nos sinais obtidos para o 2,4,6 – TCF, composto de interesse.  
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Figura 27. Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1,  

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB na presença de ácido ascórbico. Concentração fixa de 
2,4,6 – TCF 1x10-5mol L-1 (—), e adições de ácido ascórbico de (mol L-1):  
2,0x10-5 (—),3,0x10-5 (—),4,0x10-5 (—),5,0x10-5 (—). 
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5.5.4.2. Ácido Glutâmico (GA) 

O Ácido Glutâmico é um aminoácido não essencial, produzido pelo corpo 

humano e também encontrado em alimentos. Nas uvas, ele é produzido durante o 

amadurecimento das mesmas. Apesar da fruta, em alguns casos, passar pelo 

processo de fermentação para a fabricação de vinhos, o composto mantém-se em 

seus subprodutos102,103. Por esse motivo, o GA foi escolhido para análise de 

interferência deste composto no sinal do pesticida, uma vez que pode interferir 

quando feitas análises em vinhos. 

A Figura 28 apresenta os voltamogramas obtidos para o 2,4,6 – TCF após as 

adições de ácido glutâmico, onde observa-se que os picos de 2,4,6 – TCF não 

sofrem queda de corrente nem deslocamento do potencial de pico com o aumento 

da concentração do ácido glutâmico na cela eletroquímica. Desta forma, assume-se 

que o GA não causa interferência nos sinais do pesticida.  
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Figura 28. Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1,  

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB na presença de ácido glutâmico. Concentração fixa de 
2,4,6 – TCF 1x10-5mol L-1 (—), e adições de ácido glutâmico de (mol L-1):  
2,0x10-5 (—),3,0x10-5 (—),4,0x10-5 (—),5,0x10-5 (—). 

5.5.4.3. Ácido Tartárico (TA) 

O Ácido Tartárico foi selecionado neste estudo com o intuito de verificar a sua 

interferência sobre o 2,4,6 – TCF frente a análises de vinhos. O TA é um dos 
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principais ácidos presentes naturalmente no vinho, e como vantagem, garante sua 

conservação e determina a acidez da bebida, que está relacionada diretamente com 

a sua qualidade104,105. Este composto desempenha papel de grande importância nos 

vinhos e, quando em baixa quantidade, é adicionado à bebida para que a qualidade 

da mesma seja mantida106. Percebe-se que o TA está presente de forma bastante 

efetiva em vinhos e por esse motivo trata-se de um possível interferente.  

A Figura 29 apresenta os voltamogramas de onda quadrada obtidos para o 

2,4,6 – TCF frente às adições de ácido tartárico. 
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Figura 29. Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1,  

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB na presença de ácido tartárico. Concentração fixa de 
2,4,6 – TCF 1x10-5mol L-1 (—), e adições de ácido tartárico de(mol L-1): 2,0x10-5 (—),3,0x10-5 
(—),4,0x10-5 (—),5,0x10-5 (—). 

Nota-se que as sucessivas adições de TA não interferem de forma 

significativa a determinação do pesticida, pois não há perda de sensibilidade no sinal 

analítico do mesmo nem deslocamento de seu potencial de pico. Desta forma, 

assume-se que o ácido tartárico não causa interferência em análises de 2,4,6 – TCF. 

5.5.4.4. Ácido Húmico (HA) 

O Ácido Húmico foi selecionado neste estudo com o intuito de verificar a sua 

interferência frente ao 2,4,6 – TCF em análises de águas naturais. Este tipo de 
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composto, que possui macromolécula de estrutura complexa e composição 

elementar variável, corresponde de 40 a 80% da matéria orgânica dissolvida neste 

meio, sendo assim um possível interferente na análise do pesticida em amostras de 

água de rios, lagos, entre outras107,108. 

Na Figura 30 observa-se que após as sucessivas adições de ácido húmico, 

houve um decaimento na resposta do sinal analítico do 2,4,6 – TCF, perdendo-se 

sensibilidade em termos de corrente, com deslocamento do potencial de pico para 

valores mais positivos. Essa diminuição na intensidade de corrente, provavelmente, 

é resultado da interação das moléculas de ácido húmico com o  

2,4,6 – TCF ou com a superfície do eletrodo.  
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Figura 30. Voltamograma de onda quadrada (Tampão B-R 0,1mol L-1 pH 8,0, f = 100 s-1,  

a = 50 mV, Es = 2 mV) sobre DDB na presença de ácido húmico. Concentração fixa de 
2,4,6 – TCF 1x10-5mol L-1 (—), e adições de ácido húmico de (mg L-1): 1,97 (—),  
3,12 (—),4,54 (—), 5,73 (—). 

Logo, de acordo com os dados obtidos, verifica-se que a presença de ácido 

húmico nas amostras de água pode levar à diminuição da sensibilidade da 

metodologia aplicada. 
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5.5.5. Precisão  

A precis o tem como objetivo avaliar “a proximidade dos resultados obtidos 

em uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra”90, 

ou seja, avaliar a proximidade dos valores analíticos obtidos entre si. Para isso, são 

calculados os valores de desvio padrão relativo (RSD %) em dois níveis, de 

repetitividade e de precisão intermediária das soluções. De acordo com a ANVISA90 

e AOAC109, os valores aceitáveis para a precisão em ambos os níveis são abaixo de 

15% de RSD.  

5.5.5.1. Repetitividade e Precisão Intermediária 

A repetitividade representa a dispersão dos resultados obtidos em ensaios 

diferentes em um mesmo dia. Para a análise deste parâmetro, as soluções foram 

preparadas em cinco balões diferentes e analisadas em um intervalo de 6 horas.  

Cada análise foi efetuada adicionando-se uma concentração conhecida do 

pesticida à cela eletroquímica, nas condições otimizadas e em eletrólito suporte, e 

então, obtido o seu sinal analítico.  

Por outro lado, a precisão intermediária representa a dispersão dos resultados 

obtidos em dias, por analistas ou em equipamentos diferentes. No caso deste 

estudo, foram analisadas soluções preparadas diariamente em cinco dias 

consecutivos, e as análises foram realizadas por um mesmo analista em um mesmo 

equipamento. 

Obtidos todos os resultados, foram calculados a média, desvio padrão e 

desvio padrão relativo da corrente de pico referentes às cinco medidas de cada um 

dos parâmetros utilizados.  

Os voltamogramas obtidos para o estudo da repetitividade e precisão 

intermediária estão representados pela Figura 31. 
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Figura 31. Voltamogramas de onda quadrada para a oxidação do 2,4,6 – TCF sobre DDB 

em diferentes soluções (f = 100 s-1, a = 50 mV, Es = 2 mV, Tampão B-R 0,1 mol L-1 pH 8,0). 
Concentração 2,4,6 – TCF: 9,0x10-6 mol L-1. (a) Análises em um mesmo dia, solução 1 (—), 
2(—), 3(—), 4(—) e 5(—). (b) Análises em cinco dias consecutivos dia 1 (—), 2(—), 3(—), 
4(—) e 5(—). 

 

Os resultados do estudo de RSD % estão demonstrados na Tabela 9. 

Tabela 9. Resultados obtidos para o estudo de precisão. SD = Desvio padrão. RSD = 
Desvio Padrão Relativo. 

Precisão 

 Ip média (µA) SD (nA) RSD (%) 

Repetitividade 5,29 0,391 0,74 

Precisão Intermediária 4,81 0,726 1,51 

 

De acordo com a Tabela 9, os valores de repetitividade e de precisão 

intermediária foram adequados para a faixa de concentração estudada. 

Adicionalmente, para o número de análises realizadas, o procedimento de 

determinação do pesticida possui alta precisão, observada pelos baixos valores de 

repetitividade e precisão intermediária, uma vez que ambos tiveram seus desvios 

padrão relativos menores do que valor recomendado de 15 %90,109 de RSD. Isto 
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sugere que o método de determinação do pesticida 2,4,6 – TCF é preciso dentro dos 

padrões estabelecidos pela ANVISA90 e pela AOAC109.  
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6. CONCLUSÕES 

O método analítico proposto para a determinação de 2,4,6 – TCF foi 

otimizado e validado, mostrando-se sensível em condições de reagentes puros de 

laboratório e pouco influenciado por contaminantes de amostras de águas e 

alimentos, como ácido húmico. Isso se confirma pelas porcentagens de recuperação 

obtidas, as quais mostraram que o método pode ser aplicado nas diferentes 

situações exploradas neste estudo.  

Adicionalmente, a metodologia proposta mostrou-se eficiente na detecção do 

pesticida 2,4,6 – TCF, uma vez que apresentou resposta satisfatória e rápida. Além 

disto, o método se mostrou adequado para o propósito analítico em questão, 

apresentando excelente exatidão e seletividade, boa precisão, linearidade e 

sensibilidade. Todos os parâmetros avaliados no processo de validação do método 

desenvolvido apresentaram valores adequados segundo as normas estabelecidas 

pela ANVISA90 e AOAC109. Estes aspectos de validação são pouco relatados na 

literatura e constituem uma vantagem característica do sistema desenvolvido neste 

estudo, bem como uma contribuição importante na área da eletroanálise.  

Desta forma, pode-se afirmar que é possível analisar o 2,4,6 – TCF com as 

técnicas eletroquímicas discutidas aqui, conforme o proposto nos objetivos deste 

estudo. 
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