
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA 

ELETROANALÍTICA PARA DETERMINAÇÃO DE 

TRICLOSAN EM ÁGUAS NATURAIS 

 
 
 
 
 
 
 

Elaine Meneses Souza Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão - SE 

2009 



 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ELETROANALÍTICA 

PARA DETERMINAÇÃO DE TRICLOSAN EM ÁGUAS 

NATURAIS 

 

 

 

Elaine Meneses Souza Lima 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Núcleo de 

Pós-Graduação em Química da 

Universidade Federal de Sergipe como 

um dos requisitos para a obtenção do 

título de Mestre em Química. 

 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Maria de Lara P. de M. Arguelho 

CO-ORIENTADORA: Profª. Drª. Luciane P. C. Romão 

 

 

 

São Cristóvão 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho 

a meus pais e a minha filha.



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pelo seu infinito amor e pelas bençãos imensuráveis 

durante toda a minha vida. 

A minha filhinha Bianca que sempre retribuiu com carinho a minha ausência. 

Aos meus pais pela minha existência e por acreditar em mim de forma 

incondicional; pela socorro constante nos momentos de dificuldade. 

A minha estimada orientadora Profª. Drª. Maria de Lara P. M. Arguelho pela 

sua amizade, aconselhamentos profissionais e pessoais, confiança, 

compreensão e mansidão.  

Aos professores: Dr. José do Patrocínio Hora Alves, Dr. Carlos Alexandre 

Borges Garcia, Drª. Luciane P. C. Romão que fazem do LQA uma equipe e 

que tanto colaboraram para execução deste trabalho; ao Prof. Dr. Sandro 

Navickiene, pelo seu apoio como coordenador do curso de pós-graduação 

do NPGQ.  

Ao professor Dr. Sc. Achilles Junqueira B. Dutra da UFRJ (COPPE) pela sua 

gentileza e atenção, na realização das análises de MEV/EDS. E também ao 

Sr. Marcelo Luiz Simões, do laboratório de Espectroscopia da Embrapa de 

São Carlos, pela imensa gentileza com que efetuou as análises de 

ressonância eletrônica paramagnética nuclear (EPR). 

A todos os professores que integram o departamento de química da 

Universidade Federal de Sergipe, que tanto contribuíram para minha 

formação acadêmica. 



 

 

Aos técnicos do Departamento de Química, Da Edi, Da Elisa, Jane, Ismael e 

Ricardo pela forma carinhosa e atenciosa com que me tratam os alunos. 

Aos meus colegas e amigos de trabalho os técnicos de laboratório do 

Campus Alberto Carvalho (Campus de Itabaiana), Andréa, Augusto, Carlos 

Davi, Jileno, Normelha e Rosiane pelos momentos de descontração e ajuda 

profissional durante a confecção desta pesquisa.  

Ao coordenador do núcleo de química do Campus de Itabaiana, Prof. Dr. 

Vitor Hugo Vitorino Sarmento, pela sua compreensão, pelas dispensas tão 

gentilmente cedidas para que pudesse concluir os experimentos no Campus 

de São Cristóvão.  

As amigas: Luciana Bittencourt pelo seu carinho, companheirismo e 

fidelidade. Keilla Suzzanne, Karla Patrícia, Kátia por fazer parte do meu 

crescimento pessoal. A Iranildes minha companheira nos estudos e no 

choro. Onde mesmo distantes fisicamente foram imprescindíveis para esse 

acontecimento. 

Aos colegas de curso que colaboraram para essa conquista. Em especial 

aos irmãos em Cristo, Adilson, Ana Paula Batista e Solange Cerqueira. Em 

especial aos orientandos da Profa. Dra. Maria de Lara P. de M. Arguelho 

Beatriz, Ângelo, Débora, Cristiane, Michel, Neemias e René. 

Aos discentes e docentes do Colégio Estadual Senador Walter Franco da 

cidade de Estância que muito contribuíram para meu crescimento 

profissional. Em especial à diretora Profª. Angélica pela sua compreensão 

quando necessitei ausentar-me da sala de aula, para assistir as aulas do 

curso de pós-graduação. 

Não poderia esquecer do anjo enviado por Deus à Secretaria de Estado da 

Educação do Estado, Jucileide, onde desprovida de qualquer interesse 

ajudou-me de modo relevante, fazendo com que esta pós-graduação 

pudesse ser desenvolvida com tranqüilidade e dedicação. 



 

 

Enfim, meus agradecimentos sinceros e emocionados, pois esta conquista 

tão desejada não seria possível sem a presença de Deus e de todos vocês 

em minha vida. Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 



 

  i  

 

 

 

DADOS CURRICULARES 

 

Elaine Meneses Souza Lima 
 

1. DADOS PESSOAIS 
 
Nascimento: 03/05/1978 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Aracaju/SE 
Estado Civil: Casada 
Filiação: Pai: Adilson Bernadino Souza 
 Mãe: Judite Meneses Souza 
Profissão: Professora de Química 
Endereço: Av. Augusto Franco, nº 3553 , Condomínio Recanto do Pássaros 
– Bloco B, apto 202 – Bairro Ponto Novo – Aracaju/SE CEP: 49068-000 
 
2. FORMAÇÃO 
 
Mestranda em Química 
Curso de Pós-Graduação em Química, Área de Concentração: Química 
Analítica, provável conclusão em 2009, na Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), São Cristóvão – SE. 
 
Licenciatura em Química 
Curso de Graduação em Licenciatura em Química, concluído em 2003, no 
Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe, UFS, São 
Cristóvão – SE. 
 
 
3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
Desde maio 2008: Universidade Federal de Sergipe – Campus Itabaiana 
                               Vínculo: Servidor público 
                               Cargo: Técnico de laboratório-Química 
 
2004 – 2007: Colégio Estadual Senador Walter Franco 
 Vínculo: Servidor público 
 Disciplina Ministrada: Química 



 

  ii  

 
4. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 
 
Apresentação de Trabalhos/Participação em Congressos 
 
• Meneses, E. S. Beatriz, M. L. P. M. A. ESTUDO ELETROANALÍTICO E 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ELETROANALÍTICA PARA 
DETERMINAÇÃO DE TCMTB EM REJEITO LÍQUIDO DE CURTUME. In: 
26ª Reunião de Sociedade Brasileira de Química, 2003, Poços de 
Caldas-MG. Anais da 26ª Reunião de Sociedade Brasileira de Química, 
2003, v. 3. p. EQ129. 

 
• Meneses, E. S. Arguelho, M. L. P. M.Alves, J.P. H.; Garcia, C.A. B.; 

Guimarães, S. N.; Aragão, M.D.; Batista, A.P.S.; Romão, L.P. 
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE 
TRICLOSAN EM AMBIENTES AQUÁTICOS UTILIZANDO ELETRODO 
MODIFICADO COM HUMINA. In: IV encontro de Química Ambiental, 
2008., Aracaju-SE. Anais do IV encontro de Química Ambiental, 2008, p. 
323. 

 
• Meneses, E. S.; Arguelho, M. L. P. M.; Alves, J.P. H.; Garcia, C. A. B.; 

GUIMARÃES, S. N.; Aragão, M. D.; Santos, R. H. T. 
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE 
RIFAMPICINA E CIPROFLOXACINA EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 
POR VOLTAMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL. In: IV encontro de 
Química Ambiental, 2008., Aracaju-SE. Anais do IV encontro de Química 
Ambiental, 2008, p. 297. 

 
• Meneses, E. S.; Arguelho, M. L. P. M; Alves, J.P. H.; Garcia, C. A. B.; 

Guimarães, S. N.; ARAGÃO, D. M.; Batista, A.P.S. DESENVOLVIMENTO 
DE METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE PARACETAMOL EM 
ÁGUAS DE ABASTECIMENTO COM ELETRODO MODIFICADO DE 
HUMINA. In: IV encontro de Química Ambiental, 2008, Aracaju-SE. Anais 
do IV encontro de Química Ambiental, 2008, p. 301. 

 
 
Artigos Publicados em Periódicos 
 
• Meneses, E. S.; BEATRIZ, M. L. P. M.; A.; J. P. H. Alves. 

ELECTROREDUTION OF THE ANTIFOULING AGENT TCMTB AND ITS 
ELECTROANALYTICAL DETERMINATION IN TANNERY 
WASTEWATERS. Talanta, v. 67, p. 682-685, 2005. 

 

 

 



 

  iii  

 

 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS.....................................................................................x 
 
LISTA DE TABELAS ..................................................................................xiv 
 
LISTA DE ABREVIATURAS .......................................................................xvi 
 
RESUMO ....................................................................................................xvii 
 
ABSTRACT ...............................................................................................xviii 
 
 
I – INTRODUÇÃO ..........................................................................................1 

1.1 – Triclosan, um contaminante em potencial do meio ambiente ...........1 
1.2 – Eletrodos de pasta de carbono modificados .....................................9 

1.2.1 – Uso de substâncias húmicas como modificadores em 
eletrodos............................................................................12 

1.3 – Humina – O agente modificador ......................................................13 
1.3.1 – Aplicações da humina ............................................................15 

1.4 – Técnicas voltamétricas ....................................................................16 
1.4.1 – Voltametria cíclica (VC) ..........................................................17 
1.4.2 – Voltametria de pulso diferencial (VPD) ..................................19 
1.4.3 – Voltametria de onda quadrada (VOQ) ...................................20 
1.4.4 – Voltametria de redissolução anódica (VRA) ..........................19 
 

II – OBJETIVOS ...........................................................................................22 
2.1 – Geral ................................................................................................22 
2.2 – Específicos ......................................................................................22 
 

III – METODOLOGIA ....................................................................................23 
3.1 – Materiais e métodos ........................................................................23 

3.1.1 – Equipamentos ........................................................................23 
3.1.2 – Reagentes e soluções ............................................................24 

3.2 – Coleta da turfa SAO e extração alcalina da humina........................24 
3.3 – Coleta das amostras do Rio São Francisco ....................................25 
3.4 – Construção dos eletrodos de pasta de carbono modificados .........27 

3.4.1– Preparo da pasta de carbono com humina .............................27 
3.4.2 – Montagem do eletrodo EPC-HU ............................................27 



 

  iv  

3.5 – Caracterização do eletrodo compósito ............................................28 
3.5.1 – Determinação da área efetiva do microeletrodo ....................28 
3.5.2 – Experimentos de adsorção ....................................................29 

3.5.2.1– Ressonância paramagnética eletrônica ......................29 
3.5.2.2 – Microscopia eletrônica de varredura ..........................30 
3.5.5.3 – Espectrofotometria de absorção molecular.................30 

3.6 – Avaliação do comportamento eletroquímico do EPC-HU por 
voltametria cíclica na presença de solução aquosa de triclosan .31 

3.6.1 – Efeito da composição .............................................................32 
3.6.2 – Influência dos intervalos de potenciais ..................................33 
3.6.3 – Influência do pH .....................................................................33 
3.6.4 – Efeito da concentração de triclosan .......................................33 
3.6.5 – Influência da velocidade de varredura dos potenciais ...........34 

3.7 – Avaliação dos parâmetros voltamétricos do EPC-HU por pulso 
diferencial na presença de solução aquosa de triclosan ...............34 

3.7.1−Influência da velocidade de varredura dos potenciais para     
pulso diferencial ....................................................................34 

3.7.2 – Influência da amplitude de pulso para pulso diferencial ........34 
3.7.3−Influência do potencial de deposição para pulso 

diferencial.................................................................................35 
3.7.4 – Influência da velocidade de agitação (rpm) ...........................35 
3.7.5 – Influência do tempo de acumulação ......................................35 

3.8 – Avaliação dos parâmetros voltametricos do EPC-HU por voltametria 
de onda quadrada na presença de solução de triclosan .................35 

3.8.1 – Influência da amplitude de pulso para onda quadrada ..........35 
3.8.2 – Influência da freqüência para onda quadrada........................36 
3.8.3 – Influência do potencial de deposição .....................................36 
3.8.4 – Influência da velocidade de agitação (rpm) ...........................36 
3.8.5 – Influência do tempo de acumulação ......................................37 

3.9 – Desenvolvimento do método eletroanalítico para determinação de 
triclosan em águas naturais ...........................................................37 

3.9.1 – Estudo de interferentes ..........................................................38 
3.10 – Aplicação da metodologia em águas superficiais .........................38 

3.10.1 – Estudo do efeito da matriz ...................................................38 
3.11 – Validação do método .....................................................................39 
3.12 – Descarte de resíduos ....................................................................49 
 

IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................40 
4.1 – Caracterização do eletrodo compósito ............................................40 

4.1.1 – Determinação da área efetiva do microeletrodo ....................40 
4.1.2 – Interação do triclosan com a pasta de carbono modificada com 

25 % (m/m) de humina ............................................................45 
4.2 – Comportamento eletródico do EPC-HU na presença de triclosan...50 

4.2.1 – Efeito da composição da pasta ..............................................50 
4.2.2 – Influência dos intervalos de potenciais ..................................54 
4.2.3 – Efeito do pH ...........................................................................55 
4.2.4 – Efeito da velocidade de varredura dos potenciais .................56 
4.2.5 – Efeito da concentração de triclosan ..................................... ..58 



 

  v  

4.3 – Desenvolvimento dos métodos eletroanalíticos para determinar 
triclosan .......................................................................................59 

4.3.1 – Voltametria de pulso diferencial .............................................59 
4.3.1.1 – Voltametria de redissolução anódica em pulso 

diferencial ...............................................................63 
4.3.2 – Voltametria de onda quadrada ...............................................66 

4.3.2.1 – Voltametria de redissolução anódica em onda 
quadrada ............................................................... 69 

4.3.3 – Estudo de interferentes ..........................................................74 
4.4 – Aplicação do método para determinação de triclosan em águas 

naturais ..........................................................................................76 
4.4.1 – Caracterização físico-química da amostra .............................76 
4.4.2 – Estudo do efeito da matriz .....................................................77 
4.4.3 – Determinação de triclosan nas águas do rio São Francisco por 

VRAOQ .................................................................................78 
4.5 – Validação do método .......................................................................80 
 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................85 
 
VI – PROPOSTAS FUTURAS ......................................................................88 
 
VII – REFERÊNCIAS ....................................................................................89



 

  i  



 

  i  

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 – a) Triclosan e b) metil-triclosan......................................................2 
 
Figura 2 – Mecanismo proposto para formação de dioxinas e clorofenóis em 

ambiente aquático sob irradiação solar (Sanches-Prado et al., 
2006)........................................................................................................ 4 

 
Figura 3 – Mecanismo proposto para formação de triclosan mais clorados na 

presença de cloro livre em ETA e ETE (Inaba et al., 
2006)........................................................................................................ 6 

 
Figura 4 – Sistema extrator utilizado na extração da humina de solo. Fonte: 

Cerqueira, 2007.......................................................................................26 
 
Figura 5 – Localização do ponto de coleta da água do Rio São Francisco. 

Fonte: LQA, 2008....................................................................................27 
 
Figura 6 – Foto do eletrodo de pasta de carbono modificado com humina em 

ponteiras de 1000 µL com área geométrica de 7,8 x 10-3 mol.L-1...........28 
 
Figura 7 – Foto da cela eletroquímica utilizada para os estudos 

eletroanalíticos .......................................................................................31 
 
Figura 8 – Foto do potenciostato/galvanostato PGSTAT-30 da Autolab Eco 

Chemie ...................................................................................................32 
 
Figura 9 – Voltamogramas cíclicos de K3Fe(CN)6 a concentração de  

5,0 x 10 -4 mol.L-1 em 0,1 mol.L-1 de KCl em EPC-HU, nas velocidades de 
varredura de: a) 10, b) 25, c) 50 e  d) 100 mV.s-1 ..................................41 

 
Figura 10 – a) Imagem da superfície da humina e b) Espectro de EDS da 

humina.....................................................................................................43 
 
Figura 11 – a) Imagem da superfície e b) Espectro de EDS da pasta de 

carbono com 0 % de humina ..................................................................43 
 
Figura 12 – a) Imagem da superfície e b) Espectro por EDS da pasta de 

carbono modificada com 25 % (m/m) de humina .....................................44 
 



 

  ii  

Figura 13 – a) Imagem da superfície e b) Espectro de EDS da pasta de 
carbono com 25 % (m/m) de humina interagindo com solução de 
triclosan...................................................................................................44 

 
Figura 14 – Interação do triclosan com: a) carbono grafite, b) pasta de 

carbono grafite, c) humina e d) pasta de carbono modificada com 25 % 
(m/m) de humina. Condições: concentração inicial de triclosan 2,9 mg.L-1, 
volume da solução 50 mL, 50 mg de amostra .......................................46 

 
Figura 15 – Avaliação da ordem de reação do triclosan na superfície ativa do 

EPC-HU. a) para verificar 1ª ordem e b) para verificar 2ª ordem. 
Concentração de triclosan 2,9 mg.L-1 (1,0 x 10-4 mol.L-1), em 50 mg de 
pasta com 25 % de humina ....................................................................47 

 
Figura 16 – Isoterma de adsorção linearizada para pasta de carbono 

modificada com 25 % de humina. Condições: T = 25 ± 0,2 ºC, m = 50 
mg, pH 9,0, agitação 150 rpm ................................................................47 

 
Figura 17 – Voltamogramas cíclicos em tampão B-R 0,1 mol.L-1 pH 9,0 com 

EPC e EPC-HU com 25 % (m/m) de humina. υ =100 mV.s-1 ...................51 
 
Figura 18 – Voltamogramas cíclicos na presença de solução de triclosan 2,0 

x 10-4 mol.L-1 em tampão B-R 0,1 mol.L-1 pH 9,0 com EPC e EPC-HU 
com: a) 10 % (m/m); b) 25 % (m/m); 50 % (m/m) e d) 75 % (m/m). υ=100 
mV.s-1 ....................................................................................................53 

 
Figura 19 – Voltamogramas cíclicos do EPC-HU na presença de solução de 

triclosan a 2,0 x 10-4 mol.L-1  nos intervalos: a) 0,0 a 0,7; b) 0,0 a 0,8 e c) 
-0,1 a 0,7 (V vs Ag/AgCl). Tampão B-R pH 9,0, υ=100 mV.s-1 ..............54 

 
Figura 20 – a) Efeito do pH sobre o comportamento do triclosan sob EPC-HU 

e b) determinação da constante de equilíbrio do triclosan. Solução em 
tampão B-R com triclosan a 2,0 x 10-3 mol.L-1, intervalo de pH 2,0 a 12,0 
e    υ =100 mV.s-1 ...................................................................................56 

 
Figura 21 – Voltamogramas cíclicos do EPC-HU sob: a) efeito da velocidade 

de varredura sobre o perfil voltamétrico e b) dependência da corrente 
anódica com a raiz quadrada da velocidade de varredura. Tampão B-R 
pH 9,0, intervalo de potenciais 0,0 a 0,7 (V vs Ag/AgCl), concentração de 
triclosan 2,0  x 10-4 mol.L-1  ....................................................................57 

 
 
Figura 22 – a) Dependência da corrente do pico anódico em função da 

concentração de triclosan e b) dependência do potencial em função da 
concentração de triclosan. Tampão B-R pH 9,0, υ= 100 mv.s-1 em 
voltametria cíclica ...................................................................................58 

Figura 23 – Estudo da amplitude em VPD com solução de triclosan na 
concentração de 4,0 x 10-5 mol.L-1 em tampão pH 9,0, υ= 20 mV.s-1.....60 

 



 

  iii  

Figura 24 – Voltamogramas obtidos da curva analítica padrão por VPD para 
determinação de triclosan em tampão B-R 9,0 em condições otimizadas. 
Onde: a) 2,0 x 10-5 , b) 7,7 x 10-5, c) 1,5 x 10-4, d) 2,0 x 10-4 e  
e) 3,0 x 10-4  mol.L-1  ...............................................................................62 

 
Figura 25 – a) Curva analítica padrão para voltametria de pulso diferencial 

para determinação do riclosan em tampão B-R pH 9,0, b) em detalhe a 
faixa linear. υ= 20 mV.s-1, amplitude 40 mV, intervalo de concentração: 
2,0 x 10-5 a 5,0 x 10-4 mol.L-1  .................................................................62 

 
Figura 26 – Estudo do potencial de deposição do triclosan com concentração 

de 2,0 x 10-6 mol.L-1   em VRAPD sob condições otimizadas .................63 
 
Figura 27 – Estudo do tacc do triclosan com solução em tampão B-R pH 9,0 a 

2,0 x 10-6 mol.L-1  no EPC-HU. As condições de análise em VRAPD 
foram: Eacc = 0,15 V, agitação de 2000 rpm, amplitude 40 mV e υ=20 
mV.s-1  ....................................................................................................64 

 
Figura 28 – Voltamogramas em VRAPD: a) com tacc de 3 min e b) com tacc de 

10 min. Solução de triclosan a 2,0 x 10-6 mol.L-1  em condições 
otimizadas...............................................................................................65 

 
Figura 29 – Curva analítica padrão para determinação de triclosan em 

tampão B-R pH 9,0 por VRAPD com tacc 10 min em condições 
otimizadas. Intervalo de concentração: 2,0 x 10-6 a 7,7 x 10-5  
mol.L-1.....................................................................................................65 

 
 
Figura 30 – a) Estudo da freqüência (Hz) e b) estudo da amplitude em EPC-

HU na presença de solução de triclosan a 4,0 x 10-5 mol.L-1 , υ =100 
mV.s-1, amplitude 40 mV, tampão B-R pH 9,0 .......................................67 

 
Figura 31 – Voltamogramas obtidos da curva analítica padrão por VOQ para 

determinação de triclosan em tampão B-R pH 9,0 em condições 
otimizadas. Onde: a) 2,0 x 10-6, b) 8,0 x 10-6, c) 1,5 x 10-5, d ) 2,0 x 10-5 e 
e) 3,0 x 10-5 mol.L-1 ................................................................................68 

 
Figura 32 – a) Curva analítica padrão por VOQ para determinação do 

triclosan em tampão B-R pH 9,0. b) em detalhe a faixa linear. Em 
condições otimizadas. Intervalo de concentração: 2,0 x 10-6 a 5,0 x 10-5 
mol.L-1 ....................................................................................................69 

 
Figura 33 – Estudo do potencial de deposição do triclosan com concentração 

de 1,0 x 10-6 mol.L-1 em VRAOQ sob condições otimizadas .................70 
 
Figura 34 – Estudo da melhor agitação para deposição do triclosan com 

concentração de 1,0 x 10-6 mol.L-1 em VRAOQ sob condições 
otimizadas...............................................................................................71 

 



 

  iv  

Figura 35 – Estudo do tacc com solução de triclosan a 1,0 x 10-6 mol.L-1 no 
EPC-HU. As condições de análise em VRAOQ foram: Eacc = 0,3 V, 
agitação 3000 rpm, amplitude 40 mV e freqüência de 250 Hz ..............71 

 
Figura 36 – Curva analítica padrão em voltametria de redissolução anódica 

em onda quadrada com variações de concentração de triclosan entre 5,0 
a 6,7 x 10-5 mol.L-1. Em condições otimizados ......................... .............72 

 
Figura 37 – Resultado do estudo por VRAOQ de interferentes no sinal 

voltamétrico do triclosan. Onde a) rifampicina e b) paracetamol 
concentração fixa do triclosan 6,0 x 10-6 mol.L-1 na cela eletroquímica, 
pH 9,0 em tampão B-R em condições otimizadas .................................75  

 
Figura 38 – Efeito da matriz sobre a sensibilidade do método de 

determinação de triclosan através da VRAOQ em condições otimizadas. 
Intervalo de concentração do triclosan 1,0 x 10-5 a 8,0 x 10-5 mol.L-1 
................................................................................................................78 

 
Figura 39 – a) Voltamograma b) curva analítica com água do Rio São 

Francisco enriquecida com solução de triclosan 6,0 x 10-6 mol.L-1 em 
tampão B-R pH 9,0 pelo método de adição padrão por VRAOQ em 
condições otimizadas. Onde: a) 4,0 x 10-6, b) 1,0 x 10-5, c) 2,0 x 10-5, d) 
5,8 x 10-5 e e) 7,7 x 10-5 mol.L-1..............................................................79 

 
 
Figura 40 – a) Espectro de absorção e b) Curva analítica padrão por 

espectrofotometria para o triclosan em solução tampão B-R pH 9,0. 
Condições: espectro de varredura entre 240 a 400 nm e concentrações 
a) 1,25 x 10-6, b) 4,0 x 10-6, c) 2,5 x 10-5, d) 5,0 x 10-5, e) 8,0 x 10-5 e g) 
1,0 x 10-4 mol.L-1.....................................................................................81 

 
Figura 41 – Curva analítica por espectrofotometria para determinação de 

triclosan em águas do rio São Francisco enriquecida com solução de 
triclosan a 6,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 pelo método de 
adição padrão por espectrofotometria. As concentrações variaram entre: 
0,6 x 10-5 a 7,6 x 10-5 mol.L-1...................................................................82 

 

 

 

 

 
 



 

  v  

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 – Diferença de remoção de triclosan em estações de tratamento de 

efluentes da China, que operam com processos primários e/ou 
secundários ..............................................................................................7 

 
Tabela 2 – Resultados da concentração de spins do tipo semiquinona por 

ressonância paramagnética eletrônica ...................................................42 
 
Tabela 3 – Resultados de capacidade máxima de adsorção do triclosan para 

diferentes adsorventes em tampão B-R pH 9,0 .....................................46 
 
Tabela 4 – Resultados do estudo de adsorção no tempo de equilíbrio do 

triclosan com a pasta de carbono modificada com 25 % (m/m) de humina 
em pH 9,0 ...............................................................................................48 

 
Tabela 5 – Resultados médios de corrente anódica obtidos durante o estudo 

da velocidade de varredura por voltametria de pulso diferencial com 
solução de triclosan 4,0 x 10-5 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 ..............60 

 
Tabela 6 – Resumo dos parâmetros analisados e otimizados para 

determinação de triclosan por VPD em EPC-HU ...................................61 
 
Tabela 7 – Resumo dos parâmetros analisados e otimizados para 

determinação do triclosan por VOQ com EPC-HU ................................67 
 
Tabela 8 – Resumo dos resultados analíticos obtidos para cada método 

voltamétrico para determinação de triclosan em águas naturais com 
EPC-HU ..................................................................................................73 

 
Tabela 9 – Dados físico-químicos da amostra do Rio São Francisco ..........77 
 
 
Tabela 10 – Resultados da análise de triclosan em águas do Rio São 

Francisco por VRAOQ e espectrofotometria de absorção molecular em 
solução tampão B-R pH 9,0 ...................................................................87



 

  vi  

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
AH – Ácido húmico 

AF – Ácido fúlvico  

BAF – Fator de bioacumulação 

BCF – Fator de bioconcentração 

B-R – Britton-Robinson 

CG/EM – Cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas 

CLAE – Cromatografia líquida de alta eficiência 

CLAE/EM/EM – Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a 

espectrômetro de massa 

CV – Coeficiente de variação 

DCDD – Dibenzodicloro-p-dioxina 

DP – Desvio padrão 

ECS – Eletrodo de calomelano saturado 

ETA – Estação de tratamento de água 

ETE – Estação de tratamento de efluentes 

EPC – Eletrodo de pasta de carbono 

EPC-HU – Eletrodos de pasta de carbono com humina 

EPCM – Eletrodos de pasta de carbono modificados 

FDA – Food and drug administration 



 

  vii  

HU – Humina 

IHSS – Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas 

LC/EM/EM – Cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massa 

LD – Limite de detecção 

LQ – Limite de quantificação 

MEV-EDS – Microscopia eletrônica de varredura acoplada a sistema de 

energia dispersiva 

PVC – Polivinilcarbonila  

SBSE –  Extração com bastão sob agitação 

SAO – Santo Amaro das Brotas 

SIT – Sociedade internacional da turfa 

SPE – Extração em fase sólida (solid phase extraction) 

SPME – Micro-extração em fase sólida (Solid phase micro-extraction) 

SH – Substâncias húmicas 

RPE – Ressonância paramagnética eletrônica 

TMP – Monofosfato triclosan 

TCS – Triclosan 

US EPA  – United States Environmental Protection Agency 

UV – Ultra violeta 

VC – Voltametria cíclica 

VOQ – Voltametria de onda quadrada 

VPD – Voltametria de pulso diferencial 

VRAOQ – Voltametria de redissolução anódica em onda quadrada 

VRAPD – Voltametria de redissolução anódica em pulso diferencial 



 

  viii  

 

 

 
 

RESUMO 

 
 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para 
determinação de triclosan (2,4,4’ tricloro-2’-hidroxidifenol éter), em águas 
naturais através do uso de eletrodo de pasta de carbono quimicamente 
modificado com humina, fração insolúvel da turfa obtida da turfeira de Santo 
Amaro das Brotas – SE. O triclosan, é comercialmente conhecido como 
Irgasan DP 300®, é um bactericida de amplo espectro, usado amplamente 
em produtos de higiene pessoal, na indústria têxtil e farmacêutica. O 
triclosan é introduzido no meio ambiente através do descarte de esgoto 
doméstico, industrial e por embalagens de produtos de higienização. É 
considerado de baixa toxicidade, porém seus metabólitos são mais lipofílicos 
e mais persistentes no meio ambiente aquático, dentre eles estão: metil-
triclosan, clorofenóis, quinonas e as dioxinas. A investigação das 
características físico-químicas e a capacidade de adsorção de triclosan pela 
pasta de carbono e da pasta de carbono modificada com humina foram 
realizadas usando microscopia eletrônica de varredura acoplada a sistema 
de energia dispersiva (MEV-EDS), ressonância eletrônica paramagnética 
nuclear (EPR) e por espectrofotometria. Resultados de MEV/EDS e EPR 
mostraram que há uma interação significativa do triclosan com a pasta de 
carbono modificada com humina. A capacidade de adsorção da pasta de 
carbono modificada com humina é de 4,76 ± 0,01 mg.g-1 de pasta. O estudo 
do comportamento eletródico do triclosan no eletrodo modificado foi 
desenvolvido empregando-se a técnica de voltametria cíclica. O triclosan 
apresentou um pico de oxidação irreversível em 0,386 V vs Ag/AgCl, sob 
processo controlado por difusão, com transferência de um elétron e um 
próton. Sem nenhum tratamento prévio da amostra, o método desenvolvido 
por voltametria de redissolução anódica por onda quadrada foi o que obteve 
melhores resultados analíticos, com limites de detecção de 2,0 x 10-6 mol.L-1 

e de quantificação 6,0 x 10-6 mol.L-1, com recuperação para 4,0 x 10-6 mol.L-1 

de 100,4 %. A presença de triclosan foi detectada em águas do rio São 
Francisco na concentração de 6,5 x 10-6 mol.L-1 pelo método voltamétrico 
desenvolvido. O método foi validado comparando os resultados com a 
técnica de espectrofotometria, não havendo diferença significativa entre os 
métodos para intervalo de confiança de 95 %. 

Palavras-chave: triclosan, voltametria, pasta de carbono modificado, humina
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ABSTRACT 

 

This work has like objective develop a methodology for determination of 
triclosan (2,4,4' tricloro-2’-hidroxidifenol ether), in natural waters through the 
carbon paste electrode use chemically modified with humin, insoluble fraction 
of the peat obtained from turf of Saint Amaro of Brotas.  The triclosan is 
commercially known like Irgasan DP 300®, is a bactericidal of ample 
spectrum, used broadly in products of personal hygiene, in the industry textile 
and pharmaceutical.  Triclosan is introduced in the environment through the 
discarding of domestic, industrial sewer and for packings of hygienic cleaning 
products. It is considered low toxicity, however his metabolite are more 
lipofílic and more persistent in the aquatic environment, among them are: 
metyl-triclosan, chlorophenol, quinone and the dioxin.  The inquiry of the 
physical-chemical characteristics and the capacity of absorption of triclosan 
by the paste of carbon and of the paste of carbon modified with humin were 
carried out using scanning electron microscopy coupled to energy dispersive 
system (SEM/EDS), electronic paramagnetic resonance (EPR) and by 
espectrofotometry.  Results of SEM/EDS and EPR showed that there is a 
significant interaction of the triclosan with the paste of carbon modified with 
humin. The capacity of absorption of the paste of carbon modified with humin 
is bigger than to of the paste carbon, 4,76 ± 0.01 of paste.  The study of the 
behavior electrodic of the triclosan in the electrode modified was developed 
employing itself to technical of cyclic voltammetry.  The triclosan presented a 
peak of irreversible oxidation in 0,386 V (vs Ag/AgCl), under trial controlled 
by diffusion, with transference of an electron and a proton. Without no 
previous treatment of the sample, the approach developed by of screen-
printed by square wave voltammetry, was what it got better resulted 
analytical, with limits of detection of 2,0 x 10-6 mol.L-1 and quantification 6,0 x 
10-6 mol.L-1, with index of recuperation for 4,0 x 10-6 mol.L-1 of 100,4 %.  The 
presence of triclosan was detected in waters of the river San Francisco in the 
concentration of 6,5 x 10-6 mol.L-1 by the approach voltammetry developed.  
The approach was validated comparing the results with the technical one of 
espectrofotometry, not having significant difference between the approaches 
for interval of confidence of 95 %.   

Keyworks: Triclosan, voltammetry, carbon paste modified, humin
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I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Triclosan, um contaminante em potencial do meio ambiente 

 

Triclosan é um composto orgânico sintético, o qual é introduzido no 

meio ambiente pelas atividades antropogênicas. O Triclosan (2,4,4’-tricloro-

2’-hidroxidifenol éter), comercialmente conhecido como Irgasan DP300® ou 

Irgacore MP (Figura 1a). Devido a sua ação antimicrobiana é utilizado em 

produtos de higiene pessoal, em hospitais, indústrias alimentícias e têxtil 

(Raghavan et al.,2003; Silva et al, 2008 e Ararami et al., 2007).   

Atualmente é considerado um contaminante em potencial do meio 

ambiente, devido a sua crescente utilização na composição de produtos de 

higiene pessoal, o descarte inadequado de embalagens e a ineficiência no 

processo de tratamento de esgoto doméstico e industrial (Singer et al., 

2002). Segundo Wu et al. (2007) o triclosan foi usado extensivamente em 

2003 na cidade de Hong Kong para combater a Síndrome Respiratória 

Aguda (SARS). A ação bactericida (que se deve ao radical fenólico) do 

triclosan pode causar, além da inibição no metabolismo do microorganismo, 

a resistência de bactérias por antibióticos (Schweizer, 2001).  

De acordo com a legislação brasileira, o triclosan é um conservante 

liberado para ser utilizado em produtos de higiene pessoal sem exceder a 

concentração de 0,30 % (Resolução 79/2000). Essa concentração está em 

concordância com a diretiva da União Européia 76/768/CEE (Silva et al., 

2008).  
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O triclosan é um composto não volátil (5,3 x 10-4 Pa a 20ºC) e 

relativamente solúvel em água (10 mg.L-1 a 20ºC), o qual possui coeficiente 

de partição octanol/água (logKow 4,8), sendo instável quando hidrolisado 

(Aranami et al, 2006). Torna-se aniônico em pH suficientemente alcalino e 

seu pKa é 8,1; a sua fotodegradação tenderá a formar o fenolato (Amiri et 

al.,2007, Ararami et al, 2007). De acordo com Coogan et al. (2007) o metil-

triclosan (Figura 1b) é indicado como o principal metabólito do triclosan, 

sendo mais lipofílico e mais persistente no ambiente aquático (logKow 5,2).  

O

C l C l

C l O H C l

O

C l

O C H 3

C l

  

Figura 1. Estruturas moleculares de Triclosan (a) e Metil-triclosan (b). 

 

Segundo Pemberton et al. (1999), o derivado do triclosan, o 

monofosfato triclosan (TMP) combate a placa bacteriana dental, inibindo a 

atividade da fosfatase através da hidrólise do TMP em triclosan. Fleck et al. 

(2007) informam que o triclosan quando usado em limpezas de suturas, 

diminui o risco de infecção favorecendo a redução de custos hospitalares, 

com redução no tempo de permanência dos pacientes, apesar das suturas 

confeccionadas com triclosan serem mais caras que as rotineiras. Os 

pesquisadores Efstratiou et al. (2007) estudaram os efeitos dos antisépticos 

bucais que continham triclosan, com relação a redução da concentração de 

bactérias. E observaram que houve uma diminuição significativa da 

concentração de bactérias em um intervalo de tempo de 0,4 e 24h. Para esta 

avaliação os pesquisadores utilizaram a técnica de crescimento biológico em 

placas e determinaram a concentração de triclosan utilizando a técnica de 

cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas (CG/EM).  

O contato de triclosan em humanos causa irritação na pele e coceira 

leve (Ciba,1998), podendo ser absorvido pela mucosa bucal e pelo intestino 

(a) (b) 
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via administração oral de produtos de higiene pessoal (Lin, 2000 e Sanborh-

Englund, 2006). Há estudos de ecotoxicidade que sugerem toxicidade 

crônica para organismos aquáticos quando estes são expostos ao triclosan, 

devido à bioacumulação (Ararami et al., 2007). Veldhoen et al. (2006) 

relatam efeitos adversos como alteração hormonal da tireóide em amostras 

de sapos (Rana catesbeiana e Xenopus laevis) da América do Norte, após 

exposição por 24 h a triclosan em concentração de 0,03 µg.L-1.  

Segundo Adolfsson-Erici et al. (2002) e Mescua et al. (2004) o 

triclosan é tóxico para organismos aquáticos, tais como: peixe, o crustáceo 

Dafna magna e principalmente algas. Coogan et al. (2007) avaliaram o nível 

de contaminação por triclosan e metil-triclosan em algas, através do estudo 

da bioacumulação utilizando a Cladophora sp, que é bastante abundante em 

estações de tratamento de efluente e por isso são significativas em estudos 

toxicológicos. As amostras foram da cidade de Denton, no Texas (EUA), 

sendo efetuados os testes de BAFs (Fator de Bioacumulação) que são 

utilizado para relacionar a medida com a acumulação do contaminante no 

organismo e o BCFs (Fator de Bioconcentração) que consiste na razão entre 

a biota e a concentração medida na água. Eles encontraram valores de 50 a 

400 ng.g-1 nas algas, efetuando a quantificação por CG/EM. Este foi o 

primeiro trabalho a fazer referência a bioacumulação de triclosan e 

metabólitos em algas de estações de tratamento de efluente. 

No meio ambiente, há possibilidade da biotransformação do triclosan 

em compostos de maior toxicidade e de maior persistência, como as 

dioxinas e os clorofenóis (Yu et al., 2006; Field et al., 2008). Segundo Latch 

et al. (2003) a fotólise consiste na etapa principal da degradação do triclosan 

no meio ambiente aquático, ressaltando que o contaminante é facilmente 

convertido a 2,8-dibenzodicloro-p-dioxina (1 a 12 % do triclosan) por 

irradiação solar em águas superficiais. Mescua et al. (2004) verificaram a 

presença de 2,7/2,8-dibenzodicloro-p-dioxina (DCDD) através da 

fotodegradação com luz solar natural em água e em efluente urbano 

independentemente do pH.  
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Sanchez-Prado et al. (2006), utilizando micro-extração em fase sólida 

(SPME) em amostras de rios, pré-concentraram o triclosan, e submetem a 

fibra a irradiação UV (lâmpada de mercúrio a 254 nm) e solar (lâmpada de 

Xenônio), encontrando resultados que reforçam a formação de 2,8-DCDD e 

clorofenóis por fotodegradação do triclosan. A figura 2 mostra o mecanismo 

proposto para formação das dioxinas e dos clorofenóis.  

O
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Figura 2. Mecanismo proposto para formação de dioxinas e 
ambiente aquático sob irradiação solar (Sanches-Prado et al., 2006)
 

            Porém estudos de fotólise (irradiação e

desenvolvidos utilizando a técnica de cromatografia líquid

espectrômetro de massas (LC/EM/EM) por Wong-Wah-Chung

propõem mecanismo de formação dos difenóis, oligoméric

como produtos intermediários do triclosan. Os autores su
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formação das dioxinas é eminente, quando o triclosan está na sua forma 

aniônica, portanto, mais fotoreativa. Recentemente Ararami et al. (2007) 

confirmaram essa afirmação através da fotólise da água do mar e do rio, 

demonstrando que a formação de 2,8-DCDD é maior na água do mar que na 

água do rio, logo a especiação do triclosan influencia na reação de formação 

dos intermediários e não somente o tipo de radiação a que é exposto no 

meio ambiente. 

Estudos de fotocatálise heterogênea com dióxido de titânio (TiO2) 

Degussa P25 identificaram através das técnicas de CG/EM e cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE/EM/EM) os intermediários: clorofenóis, 

diclorofenóis, quinona e hidroquinona. Os diclorofenóis são formados da 

degradação de 25 % do triclosan pela cissão homolítica de C-O e são 

considerados precursores das dioxinas, a quinona e a hidroquinona em torno 

de 1 % a partir do Triclosan. Os clorofenóis podem ser formados a partir da 

reação com o cloro livre, presente na água do rio (Yu et al., 2007 e Rafqah et 

al., 2006). Ambos trabalhos relatam a não formação de dioxinas nas 

condições analisadas. A presença de cloro na água em estações de 

tratamento de água (ETA) e de efluentes (ETE) pode promover a reação de 

formação de triclosan mais clorados, sendo favorecida pela presença de 

íons brometo no meio (Inaba et al., 2006), como mostra a figura 3. 

O pH, a irradiação solar e a quantidade de matéria orgânica do 

ambiente aquático influencia na espécie do triclosan como também na 

presença de co-solutos, íons metalatos e de metábolitos (Sanchez-Prado et 

al., 2006; Suarez et al., 2007), sendo, portanto importante removê-lo ou 

eliminá-lo em estações de tratamento. 
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Tabela 1. Diferença de remoção de triclosan em estações de tratamento de 

efluentes da China, que operam com processos primários e/ou secundários. 

Local 
Estação de tratamento de Efluente 

Mês da coleta da 
amostra 

Concentração 
ng.L-1 

   
Shan Tin   
        Entrada do efluente Setembro de 2005 142,0 ± 16,5 
        Tratamento primário Setembro de 2005 170,2 ± 18,3 
        Tratamento secundário Setembro de 2005 22,5 ± 1,4 
Kwun Tong   
         Entrada do efluente Setembro de 2005 213,8 ± 20.6 
         Tratamento primário Setembro de 2005 177,3 ± 21,5 
Ilha de Stonecutters   
         Entrada do efluente Setembro de 2005 213,4 ± 20,6 
         Tratamento primário Setembro de 2005 151,2 ± 12,4 
Fonte: Wu et al., 2007). 
 

 

Há o interesse da comunidade científica por métodos de tratamento 

eficientes que eliminem o triclosan sem formar produtos de degradação de 

maior toxicidade. Pesquisas recentes buscam a descontaminação da água e 

do solo envolvendo métodos químicos, eletroquímicos e processos 

fotoquímicos (Suarez et al., 2007; Yu et al., 2006; Rafqah et al., 2006). 

De acordo com Latch et al. (2003 e 2005),  triclosan é o poluente mais 

detectado em rios da Europa (em 57,6 % das amostras coletadas). Em 

amostras de efluentes domésticos e industriais, nos rios e na costa próxima 

de Hong Kong, triclosan foi detectado por CG/EM em níveis de ng.L-1 (Wu et 

al., 2007; Coogan et al., 2007). Em sedimentos marinhos e em plantas de 

tratamento de água em nível de concentração de µg.L-1 (Yu et al., 2006, 

Pietrogrande et al. 2007). Em peixes de rios próximos a despejos de 

estações de tratamento de efluente na Suécia, com variação de 

concentração de 0,71 a 17 mg.Kg-1 (Adolfsson-Erici et al., 2002).  
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Ying et al. (2007) determinaram a ocorrência de triclosan em 

amostras de efluente de estações de tratamento (em média 108 ng.L-1), no 

biossólido (0,09 a 16,79 mg.Kg-1) e nos rios próximos das estações  (75 

ng.L-1) da Austrália utilizando a técnica de CG/EM.  

O Triclosan foi detectado na Suécia em amostras de leite materno nas 

concentrações: 20, 60, 140 e 300 µg.Kg-1 (Adolfsson-Erici et al., 2002 e Ye 

et al.,2008). Em amostras do banco de leite da Califórnia e do Texas nos 

EUA, numa concentração de 2100 µg.Kg-1 de gordura, através da técnica de 

CG/EM (Dayan et al., 2007). O estudo efetuado por Allmyr et al. (2007) com 

mães que faziam uso de produtos de higiene pessoal com triclosan por 9 

meses, revelou que não é absorvido de forma sistêmica, porém não foram 

feitos estudos de exposição prolongada para avaliar a toxicidade crônica em 

humanos.  

Para fármacos e produtos de higiene pessoal não há limite máximo de 

concentração, nem regulamentação para água potável e águas naturais por 

órgãos internacionais. Porém, a FDA (Food and Drug Administration) requer 

testes de fármacos no meio ambiente e estes não podem exceder a 

concentração de 1,0 µg.L-1 (Bolong et al., 2009).  

As técnicas de detecção para o triclosan em diferentes matrizes 

mistura procedimentos de extração SPE e SPME com cromatografia a gás 

ou líquida, ou ainda a derivação do analito (Pietrogrande et al., 2007 e 

Canosa et al., 2005), consistem de métodos laboriosos e de custo elevado, 

porém com sensibilidade analítica adequada. Um método recente traz a 

determinação de triclosan em produtos de higiene pessoal, matrizes 

biológicas e ambientais com extração por SBSE e análise em CLAE com 

arranjo de diodos. O método foi validado com recuperação de 78,5 %, 

coeficiente de variação de 3,6 %, coeficiente de correlação de 0,9992, limite 

de detecção e de quantificação de 0,1 e 0,4 µg.L-1 (0,3 e 1,0 x 10-9 mol.L-1), 

respectivamente (Silva et al., 2008). 
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 Há ainda o desenvolvimento de métodos baseados nas técnicas 

eletroanalíticas. Essas técnicas são rápidas e de custo inferior que as 

cromatográficas e são capazes de quantificar analitos em nível de traços. 

Em 1999, Pemberton et al. não só estudaram o comportamento eletródico do 

triclosan como desenvolveram um método para determinação em produtos 

de higiene pessoal, utilizando um eletrodo carbono do tipo “screen-printed” 

com suporte de PVC vs SCE (eletrodo de calomelano saturado) e área de 3 

mm2, por voltametria de pulso diferencial (VPD) com pré-concentração de 15 

s, obtendo faixa de linearidade entre 0,347 a 289,5 mg.L-1 (1,2 x 10-3 a 1,0 

mol.L-1 ) e CV 5,5 %.  O método desenvolvido pode ser utilizado para o 

controle de qualidade do produto de higiene pessoal.  

Em 2003, Safavi et al. (2003) desenvolveram um método utilizando 

como eletrodo de trabalho mercúrio gotejante vs Ag/AgCl por voltametria de 

onda quadrada (VOQ), com faixa de linearidade de 2,5 a 60 µg.L-1 (8 a 21 x 

10-7 mol.L-1) e limite de detecção de 1,9 µg.L-1 (0,6 x 10-8 mol.L-1) e CV de    

3 %, valores comparáveis aos limites de detecção para CG  com pré-

concentração de 90 s (Safavi et al., 2003). Em 2007, outro método 

eletroanalítico foi desenvolvido fazendo uso de eletrodo de trabalho de filme 

de nanopartículas de carbono vs SCE, obtendo linearidade entre 0,145 a 

14,47 mg.L-1 (5,0 x 10-4 a 5,0 x 10-2 mol.L-1 ) de concentração de triclosan. 

Os autores objetivaram a caracterização do novo eletrodo compósito e não a 

determinação do analito (Amiri et al., 2007). 

Considerando o número reduzido de procedimentos eletroanalíticos 

para determinação de triclosan em ambiente aquático, este trabalho 

objetivou o desenvolvimento de um método eletroanalítico através da 

construção de um eletrodo de pasta de carbono quimicamente modificado 

com matéria orgânica natural originária da turfa. 
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1.2 – Eletrodos de pasta de carbono modificados (EPCM) 

 

Os eletrodos de pasta de carbono modificados são idealizados e 

obtidos a partir da incorporação de substâncias que promovem a melhoria 

na sensibilidade e/ou seletividade de um eletrodo de pasta de carbono 

(EPC). A construção de um EPCM é geralmente feita pela mistura de pó de 

grafite, um aglutinante e um modificador. O pó de grafite deve apresentar 

alta pureza química, baixa capacidade de adsorção de oxigênio e de 

impurezas eletroativas e ainda uma distribuição granulométrica uniforme 

(Pereira et al., 2002) 

O aglutinante, óleo mineral, tem a função de dar consistência a 

mistura, preencher os interstícios entre as partículas, deve ser eletroinativo, 

quimicamente inerte, imiscível em água, ter baixa volatilidade e não conter 

impurezas. É importante salientar que a massa excessiva de óleo, pode 

contribuir para o aumento da resistividade do eletrodo. Os mais usados são: 

nujol e óleo de rícino (Silva, 2006) 

O modificador ou agente modificador, tem a função de aumentar a 

sensibilidade dos eletrodos quando comparado com o EPC. O EPC é um 

compósito formado por apenas duas fases de natureza diferentes (pó de 

grafite e um aglutinante), com propriedades próprias, cuja mistura apresenta 

características condutoras. A busca de novos modificadores para 

preparação de EPCM tem sido tema de pesquisa em eletroanalítica, pois 

podem ser utilizados no desenvolvimento de sensores químicos (Ying et al., 

2007). 

O modificador pode ser incorporado à pasta de carbono por adição 

direta ou por adsorção. Por adição direta, certa massa do modificador é 

adicionada numa dada porção de grafite e de aglutinante, possibilitando a 

modificação interna do material eletródico. Por adsorção, o EPC pode ser 

imerso em solução contendo o modificador por um determinado tempo, 

sendo o modificador adsorvido na superfície do EPC (Pereira et al., 2002). 
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A principal vantagem dos EPCM preparados por adição direta com 

relação a eletrodos sólidos em estudos voltamétricos é o procedimento 

simples de preparação de uma nova superfície, que não é afetada pela 

“história prévia” do eletrodo com custo relativamente baixo. 

Segundo Crespilho et al. (2004) o primeiro EPCM surgiu em 1964, 

quando French e Kuwana investigaram o comportamento eletródico de 

líquidos orgânicos incorporados a pasta de carbono. A partir de então, têm-

se o conceito de “agente modificador”. Em 1965, Kuwana e Schultz ao 

publicarem em artigo a incorporação de compostos orgânicos em EPC, 

“abrem caminho” para o uso de novas substâncias eletroativas, como 

modificadores. O uso de substâncias com grupos funcionais complexantes 

foi desenvolvido em 1978, por Chek e Nelson. Mas foi somente em 1981 que 

o método de adição direta do agente modificador a pasta de carbono foi 

desenvolvido pelos pesquisadores Ravichandran e Baldwin. A facilidade na 

preparação ganhou destaque na comunidade científica, incentivando o uso 

da metodologia até os dias atuais com trabalhos diversificados. E em 1992, 

pesquisadores descobriram grandes vantagens no uso de substâncias 

húmicas (SH) como modificadores de EPC.  

 

1.2.1 – Uso de substâncias húmicas como modificadores em EPCM 

 

O primeiro relato de um eletrodo de pasta modificado com substância 

húmica foi feito em 1992, e a modificação da superfície eletródica foi 

realizada com turfa in natura, tendo como desvantagem a incorporação 

indireta de outras substâncias, como a sílica e sais orgânicos entre outros 

compostos presentes na turfa, que podem interferir no sinal de resposta. 

Fazendo com que o eletrodo torne-se muito resistivo pela presença de 

compostos não condutores, diminuido assim a sensibilidade do método. 

Apesar disso, Wang descreve vantagens da pasta modificada com turfa em 

15 %, sendo mais sensível no processo de pré-concentração de cobre(II) na 
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superfície do eletrodo. No mesmo ano, Navratilova e Kula verificaram que o 

eletrodofoi eficiente na determinação de  vários íons em solução, como 

cobre(II), zinco(II) e prata(I) (Navratilova et al.,1992 e Wang, 1992 apud 

Crespilho et al., 20041). 

No Brasil, os primeiros trabalhos desenvolvidos envolveram a 

construção de eletrodos de pasta de carbono modificados com ácidos 

húmicos por Silva e Rezende em meados de 1995. Os autores fizeram uso 

de ácidos húmicos comerciais e extraídos da turfa (purificados). Em 

condições otimizadas da preparação do eletrodo, conseguiram que a análise 

fosse realizada em menos de 7 min, para um eletrodo com 3 % (m/m) de 

ácidos húmicos. Baseado no sucesso desses resultados, outros trabalhos, 

utilizando este mesmo eletrodo, surgem para estudos de pesticidas e de 

determinação de cobre em aguardente de cana (Silva, 2000  apud  Crespilho 

et al., 20042). 

Embora não exista um modelo que defina a estrutura química das 

substâncias húmicas, a humina, com propriedades redox, pode ser 

interessante para estudos eletroanalíticos, devido a sua grande capacidade 

de complexação de metais e ainda grande afinidade por compostos 

orgânicos (Cerqueira, 2007). Assim, a construção de um eletrodo de pasta 

de carbono modificado com humina (EPC-HU) pode representar uma 

ferramenta eficaz em estudos analíticos e ambientais. A humina pode ser 

facilmente obtida de turfas. Então, é imprescindível compreender a 

obtenção, as características estruturais e a reatividade, como também a 

aplicabilidade desse composto.  

 

                                                 
1 WANG J. et al. Electroanalysis, v. 4, p. 71, 1992 e NAVRATILOVA, Z. et al.. Electroanalysis, v. 4, 
p. 683, 1992 apud CRESPILHO, J. N.; REZENDE, M. O. O. Eletrodos de pasta de carbono 
modificados com ácidos húmicos: determinação de metais em meio aquoso. Química Nova, v. 27, p. 
964-969, 2004. 
2 SILVA, W. T. L. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 2000 apud CRESPILHO, J. N.; 
REZENDE, M. O. O. Eletrodos de pasta de carbono modificados com ácidos húmicos: determinação 
de metais em meio aquoso. Química Nova, v. 27, p. 964-969, 2004. 
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1.3 – Humina - O Agente Modificador  

 

A humina é uma das frações da turfa. As frações de matéria orgânica 

presentes nas turfas são resultantes de estágios diferenciados de 

decomposição e são comumente chamadas de substâncias húmicas 

(Romão, 2003). Ela é extremamente porosa, com grande área superficial, 

podendo devido a essas características ser utilizada em processos 

adsortivos. As turfas são solos orgânicos formados continuamente por um 

complexo processo de decomposição e de humificação, em ambientes 

alagados, de resíduos de plantas através de oxidação microbiológica 

durante milhares de anos (Rosa, 2001).  

Os principais constituintes da turfa são: lignina, celulose e frações 

húmicas (Brown et al., 2000). Segundo Moore (2002) há uma estimativa de 

que 4 milhões km2 do globo terrestre é coberto por turfeiras, cerca de 

aproximadamente 3 % do planeta. Para a Sociedade Internacional da Turfa 

(SIT, 1997), mais de 90 % das turfeiras do mundo situam-se nos cinturões 

frios e temperados do Hemisfério Norte, o remanescente concentra-se em 

latitudes tropicais e subtropicais, a maioria em ambientes florestais. 

As turfas têm alta capacidade adsortiva para metais e moléculas 

orgânicas polares, devido à alta porosidade e área específica. As 

propriedades físicas e químicas permitem que as turfas sejam utilizadas em 

processos que removam ou mudem o estado redox de certos 

contaminantes, como os metálicos (Malterer et al., 1996). De acordo com 

Scott et al. (1998), as substâncias húmicas podem atuar como agentes 

redutores e oxidantes, dependendo das condições ambientais. Cerqueira 

(2007) relata que estas propriedades dependem de vários fatores, incluindo 

as condições ambientais durante sua formação e a extensão de sua 

decomposição. 

As principais frações obtidas da turfa são: ácidos húmicos, definidos 

operacionalmente como fração das substâncias húmicas que é solúvel em 
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meio alcalino diluído e que precipita pela acidificação do extrato alcalino (em 

pH < 2); ácidos fúlvicos, que permanecem em solução quando o extrato 

alcalino é acidificado (solúvel em meio ácido e alcalino) e a humina, a fração 

que não é extraída por ácido nem por alcali diluído, sendo insolúvel em toda 

faixa de pH (Barros et al., 1994). Essas frações podem ser diferenciadas em 

termos de massa molar, os ácidos fúlvicos possuem menor massa molar e a 

humina maior. A Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS), 

criada com a finalidade de padronizar e organizar os estudos da química dos 

húmus, apresenta procedimentos de extração das frações da turfa em solos 

de acordo com a diferença de solubilidade em solventes alcalinos, como o 

hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 (Stevenson, 1994). 

 

1.3.1 – Aplicações da humina 

 

Devido a suas características biossorventes, a humina tem uma 

aplicabilidade em diversos processos adsortivos. Segundo Cerqueira (2007), 

a humina é um material polieletrolítico carregado negativamente após 

ionização dos grupamentos carboxílicos e fenólicos. Em seu estudo o autor 

verificou que em meio ácido (pH 2,0) a humina removeu 86,8 % sendo mais 

eficiente na remoção/redução do Cr(IV) para Cr(III) que a turfa in natura, a 

qual remove 83,4 %, isso acontece devido ao seu alto grau de humidificação 

e ainda ao seu teor elevado de matéria orgânica.  

Alvarez-Puebla et al. (2006), analisando a retenção de cobalto em 

humina derivada de carvão marrom, verificaram um decréscimo na banda 

atribuída ao estiramento C=O de COOH (~1710 cm-1) com o aumento da 

quantidade inicial do metal adicionado. Afirmaram que nessa banda há 

formação de complexo de cobalto com a humina.  

Estudos utilizando humina imobilizada em sílica para adsorção de 

íons metálicos em solução, realizados por La Rosa (2003) e Contreras 
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(2006), demonstraram que a humina imobilizada, possui uma melhor 

eficiência na adsorção de metais que outros biossorventes, quando 

comparado com a Aspergillus niger, M. rouxii e algas. 

 

1.4 – Técnicas Voltamétricas 

 

Os métodos eletroanalíticos fazem uso das propriedades elétricas 

mensuráveis, tais como: corrente, potencial e carga de um analito quando 

submetido a uma diferença de potencial entre eletrodos em uma cela 

eletroquímica, apresentando as seguintes vantagens: 

§ Seletividade e especificidade;  

§ Baixos limites de detecção resultante das técnicas de pré-

concentração; 

§ Modos de aquisição de sinal analítico com baixo sinal de fundo. 

A voltametria é uma técnica eletroanalítica que se baseia nos 

fenômenos que ocorrem na interface entre a superfície do eletrodo de 

trabalho e a camada fina de solução adjacente a essa superfície. Opera na 

presença de corrente elétrica (i>0) que é medida em função da aplicação 

controlada do potencial.  

A partir da década de 50, com o aprimoramento da instrumentação 

eletroquímica, as técnicas de pulso se desenvolveram. Nessas técnicas, a 

variação do potencial segue uma seqüência de pulsos de potenciais, cujas 

respostas de corrente obtidas dependem de como estes pulsos são 

aplicados. Isso define as características básicas de cada uma das técnicas 

de pulso (Souza et al., 2003). 
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1.4.1 – Voltametria Cíclica 

 

De acordo com Silva (2006), a voltametria cíclica (VC) é uma técnica 

bastante utilizada para aquisição de informações qualitativas sobre os 

processos eletroquímicos. Sua eficiência é resultante da habilidade de 

fornecer respostas rápidas no tocante a termodinâmica de processos redox, 

da cinética de reações heterogêneas de transferência de elétrons e sobre 

reações químicas acopladas a processos adsortivos.  

O potencial de um eletrodo de trabalho varia linearmente com o 

tempo, sem agitação, partindo de potenciais onde não ocorrem reação no 

eletrodo até atingir potenciais em que ocorrem processos de oxidação ou 

redução da espécie investigada. Depois retornam ao potencial de origem, 

através da inversão da varredura linear para que possam ser analizadas as 

reações intermediárias e produtos formados. Sendo caracterizada por alguns 

parâmetros importantes: potenciais de pico anódico (Epa) e catódico (Epc), 

correntes de pico anódico (ipa) e catódica (ipc), potenciais de meio pico 

anódico (Ep/2) e potencial de meia onda (E1/2). Onde a definição de E1/2 é 

oriunda da Polarografia clássica: 

E1/2= E0 + (RT/nF)ln(DR/DO)1/2                                                            (1) 

No caso de uma reação reversível os produtos que tiverem sido 

gerados no sentido direto (e que se localizam ainda próximos da superfície 

do eletrodo) serão oxidados, gerando um pico simétrico ao pico de redução. 

O tipo de voltamograma gerado depende do tipo de mecanismo redox que o 

composto em questão sofre no eletrodo, fazendo da voltametria cíclica uma 

ferramenta para estudos mecanísticos.  

Dois componentes determinam as reações que ocorrem no eletrodo, 

a transferência difusional de massa do analito em solução para a superfície 

do eletrodo e a transferência heterogênea de carga entre o analito e o 

eletrodo, podendo ocorrer reações químicas acopladas a algum desses 
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processos. Para uma reação reversível a equação cinética eletroquímica 

resume-se na equação de Nernst (equação 2): 

E=E0 + 2,3 RT/nF x log (CO/CR)                                                          (2) 

Sendo: 

E0 :  potencial padrão da reação 

R:  constante de gases (4,18 J.mol-1.K-1) 

F: constante de Faraday 

T: temperatura absoluta (K) 

CO e CR: são as concentrações das espécies oxidadas e reduzidas, 

respectivamente. 

Durante a varredura do potencial, o potenciostato mede a corrente 

resultante da reação em função do potencial aplicado e apresenta o espectro 

de corrente vs o potencial aplicado. Em instrumentos digitais, o potencial ser 

aplicado na forma de escada com degraus de potenciais pequenos da ordem 

de 10 mV e tempo de duração de 50 ms, onde a corrente é lida no final do 

intervalo. Objetivando uma minimização da contribuição da corrente 

capacitiva na corrente total (Bard, 1994). 

 

1.4.2 – Voltametria de Pulso Diferencial  

 

Na voltametria de pulso diferencial (VPD), pulsos de amplitude fixos 

sobrepostos a uma rampa de potencial crescente são aplicados ao eletrodo 

de trabalho. Nos equipamentos digitais combina-se um pulso de saída com 

um sinal em degrau. A corrente é medida duas vezes, uma antes da 

aplicação do pulso e outra no final do pulso. Sendo a primeira (contribuição 
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da corrente capacitiva) subtraída da segunda (contribuição da corrente 

faradaíca), instrumentalmente essa diferença das correntes é plotada versus 

o potencial aplicado, favorecendo a correção da corrente capacitiva, 

permitindo a obtenção de limites de detecção da ordem de 10-8 mol.L-1. O 

voltamograma resultante consiste de picos de corrente de forma gaussiana, 

cuja área do pico é diretamente proporcional à concentração do analito. O 

pico de potencial (Ep) pode identificar as espécies eletroativas (Bard, 1994). 

 

1.4.3 – Voltametria de Onda Quadrada  

 

Na voltametria de onda quadrada (VOQ), a corrente é mensurada 

duas vezes, uma ao final do pulso direto e outra ao final do pulso reverso, 

onde a direção do pulso é contrária à direção da varredura, garantindo a 

minimização da corrente capacitiva sobre a corrente total. O voltamograma 

resultante consiste na diferença entre as duas correntes vs a rampa de 

potencial aplicado. A VOQ é uma das técnicas voltamétricas de pulso mais 

sensíveis com limites de detecção comparáveis as técnicas cromatográficas 

e espectrofotométricas. Sendo a velocidade de aquisição de dados sua 

maior vantagem, onde freqüências de 1 a 100 ciclos de onda quadrada por 

segundo, permite o uso de velocidades de varredura de potencial 

extremamente rápidas de 0,1 a 1,0 V.s-1. O tempo de análise é de 3 a 10s 

sem perda de resolução dos picos (Souza et al., 2003). 

 

1.4.4 – Voltametria de Redissolução Anódica (VRA) 

 

Na voltametria de redissolução, uma reação eletroquímica entre o 

analito (ou com seu complexo) e o eletrodo de trabalho ocorre antes da 

varredura de potencial e da aquisição do sinal. Com essa reação o analito 
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pode pré-concentrar na superfície do eletrodo, aumentando assim a 

intensidade da corrente medida, significando na diminuição do limite de 

detecção já alcançados por essas espécies químicas em técnicas 

voltamétricas sem esse recurso (Bard, 1994) 

A etapa de pré-concentração ocorre sob aplicação de um potencial 

controlado durante um determinado tempo, sob agitação também controlada 

e reprodutível. A agitação faz com que o transporte de massa por convecção 

mantenha a concentração da espécie eletroativa junto à superfície do 

eletrodo igual à do resto da solução, permitindo um depósito maior do analito 

em um dado tempo de deposição do que se o processo de transporte de 

massa fosse difusional. A quantidade de analito depositada no eletrodo 

corresponde a uma pequena fração da espécie eletroativa na solução (Bard, 

1994).  

Após esta etapa, uma varredura de potencial (sem agitação) é 

efetuada na qual o analito é redissolvido à solução. A voltametria de 

redissolução pode ser catódica ou anódica a depender do potencial de pré-

concentração aplicado. Se for mais negativo, voltametria de redissolução 

anódica (VRA), se o potencial for mais positivo, voltametria de redissolução 

catódica (VRC). A VRA é mais utilizada para íons metálicos, mas também 

pode ser verificada com alguns compostos orgânicos e a VRC é bastante 

utilizada para determinar orgânicos e inorgânicos formando na etapa de 

deposição, um filme na superfície do eletrodo. Por exemplo, a reação para 

eletrodos sólidos em VRA , pode ser descrita por: 

A
n+  + ne

-  →  A       Etapa de  pré-concentração                            (3) 

A  →  A 
n+  + ne

-       Etapa de redissolução                                    (4) 

onde A: é o analito ou espécie eletroativa. 

A corrente do pico depende de vários parâmetros das etapas de 

deposição e da redissolução, como das características da espécie 
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eletroativa e da geometria do eletrodo. O voltamograma obtido depende da 

técnica voltamétrica adotada na etapa de redissolução, podendo ser 

voltametria de pulso diferencial ou onda quadrada (Bard, 1994). 

Diante do que foi exposto, este trabalho propõe o desenvolvimento de 

uma metodologia eletroanalítica utilizando um EPCM com humina, para 

determinação de triclosan em águas superficiais sem tratamento prévio da 

amostra. Cabe ressaltar que a construção do EPCM com humina e sua 

caracterização são inéditos, e não há trabalhos descritos na literatura sobre 

a determinação de triclosan em ambientes aquáticos do Brasil utilizando 

técnicas analíticas. 
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II – OBJETIVOS  

2.1 – Geral 

 
• Desenvolver e validar um método eletroanalítico com a aplicação 

da humina – fração da turfa coletada na região de Santo Amaro 

das Brotas/SE – como modificador de eletrodos de pasta de 

carbono pata determinação de Triclosan em águas naturais. 

 

2.2 – Específicos 

 

• Preparar os eletrodos de pasta de carbono modificados com a 

humina (EPC-HU); 

 

• Caracterizar físico-quimicamente a pasta de carbono modificada 

com humina; 

 

• Avaliar as respostas eletroanalíticas em diferentes técnicas de 

voltametria; 

 

• Validar o método desenvolvido estabelecendo os limites de 

detecção e qualificação, curva analítica, recuperação e desvio 

padrão relativo. 

 

• Verificar a aplicabilidade do EPC-HU na determinação de 

Triclosan em amostras de ambientes aquáticos.
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III – METODOLOGIA 

  

 
3.1 – Equipamentos 

§ Agitador mecânico CT 712-R, marca CINTEC; 

§ Balança analítica AdventurerTM, OHAUS;  

§ Centrífuga AvantiTM J-25, BECKMAN COUTER; 

§ Espectrofotômetro de absorção molecular modelo LIBRA 

S12 marca Biochrom; 

§ Espectrômetro de ressonância paramagnética eletrônica 

marca BRUKER EMX-300; 

§ Microscópio eletrônico de varredura acoplado a sistema de 

energia dispersiva JEOL modelo JSM 5800. 

§ Estufa de circulação de ar MA 035, MARCONI; 

§ Liofilizador Benchtop, VIRTIS; 

§ pHmetro DM-20, DIGIMED 

§ Potenciostato/galvanostato PGSTAT-30 da Autolab Eco 

Chemie, com eletrodo auxiliar de platina e de referência 

Ag/AgCl. 
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§ Sistema purificador de água Millipore Milli-Q Plus; 

 

3.2 – Reagentes e soluções 

 

§ Solução de Ácido clorídrico 0,1 mol.L-1 a partir de HCl (Merck), 

densidade25°= 1,19 g cm-3, título= 37 % (m/m), M= 36,46 g.mol-1 

§ Solução de Hidróxido de sódio 0,1 mol.L-1 a partir de NaOH 

(Merck), M= 40,00g.mol-1; 

§ Solução de Cloreto de Potássio (KCl) a 0,1 mol.L-1 a partir de 

KCl (Merck); 

§ Solução de ferrocianeto de potássio (K2Fe(CN)6) a 50 mmol a 

partir de K2Fe(CN)6 Merck;  

§ Nitrogênio ultra-puro White Martins 

§ Pó de grafite (Merck),  

§ Óleo mineral (Schering-Plough); 

§ Solução tampão Britton-Robinson (B-R) 0,1 mol.L-1 , composto 

por ácido acético, ácido fosfórico e ácido bórico a 0,1 mol.l-1 

(Merck). 

§ Solução estoque de triclosan 2,0 x 10-3 mol.L-1 (Merck) em 

tampão B-R 0,1 mol.L-1 pH 9,0; 

§ Solução estoque de paracetamol, piridoxina e rifampicina a 1,0 

x 10-2 mol.L-1, a parir de reagentes da empresa EMS. 
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3.3 – Coleta da turfa SAO e extração alcalina da humina 

 

A humina foi obtida a partir da turfa coletada da turfeira de Santo 

Amaro das Brotas (SAO), cidade localizada a 36 Km da capital sergipana. A 

coleta foi realizada em 21 de dezembro de 2005, pelo grupo de pesquisa de 

turfas segundo a orientação da Profa. Dra. Luciane P. C. Romão. A 

profundidade da coleta foi de 10-20 cm. Em seguida, a turfa foi armazenada 

em saco de polietileno. No laboratório as turfas foram secas ao ar em 

temperatura ambiente, triturada em gral de porcelana e peneirada a 112 

mesh.  

A extração da humina foi efetuada segundo o procedimento 

recomendado pela Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS). 

Para tanto, utilizou-se solução de NaOH 0,1 mol.L-1, na razão 1:10 

turfa/extrator sob atmosfera de N2 durante 4 h (Figura 4). Após extração, foi 

centrifugado 2000 rpm por 15 min para separar a fração insolúvel. Em 

seguida, a humina foi lavada com água ultrapura e posteriormente liofilizada 

(Cerqueira, 2007). 

 

 
Figura 4. Sistema extrator utilizado na extração da humina de solo. Fonte: 
Cerqueira, 2007. 
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3.4 – Coleta da amostra de água do Rio São Francisco 

 

A coleta da amostra de água natural foi realizada em 03 de junho de 

2008, na região do Baixo São Francisco, pelo grupo de pesquisa do 

Laboratório de Química Analítica (LQA) sob orientação do Prof. Dr. Carlos 

Alexandre Borges Garcia. A amostra foi aleatória e superficial com 

profundidade máxima de 10 cm, sendo acondicionada em recipiente de 

polipropileno e sob refrigeração. No laboratório a amostra permaneceu 

resfriada a aproximadamente 5º C, por no máximo 15 dias. A figura 5 mostra 

a localização do ponto de coleta que fica entre as cidades de Porto Real do 

Colégio (Estado de Alagoas) e Propriá (Estado de Sergipe). 

 

Figura 5. Localização do ponto de coleta da água do Rio São Francisco. Fonte:  
LQA, 2008. 
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3.5 – Construção dos Eletrodos de Pasta de Carbono Modificados 

 
3.5.1 – Preparo da pasta de carbono com humina 
 
 

Os eletrodos de pasta de carbono modificados foram preparados pela 

mistura de óleo mineral em proporções fixas de 25 %, pó de grafite e o 

modificador humina (após extração alcalina da turfa de Santo Amaro – 

Sergipe e peneirada para 112 Mesh), nas seguintes proporções (m/m): 

Humina (%) Pó de grafite (%) 

0 75 

10 65 

25 50 

50 25 

75 0 

 

              Cada mistura, foi homogeneizada em almofariz de porcelana 

durante 20 min e posteriormente armazenadas em frascos escuros. 

 

3.5.2 – Montagem do Eletrodo EPC-HU 

 

Os eletrodos foram montados preenchendo ponteiras de 1000 µL, 

com as pastas de carbono e introduzindo uma haste de prata, que tem a 

função de manter o contato elétrico entre a pasta e a fonte de potencial, 
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além de pressionar a pasta para que a superfície possa ser renovada de 

modo satisfatório. Essa renovação da superfície é efetuada por extrusão e a 

limpeza em superfície de papel ultra macio. A figura 6 mostra o eletrodo 

desenvolvido e suas proporções.  

 

 

Figura 6. Esquema básico do eletrodo de pasta de carbono modificado com humina 

com área geométrica de 7,8 x 10-3 cm2. 

 

3.6 – Caracterização do eletrodo compósito. 

 

3.6.1 – Determinação da área efetiva do microeletrodo. 

A determinação da área efetiva do EPC-HU foi calculada a partir da 

obtenção de voltamogramas cíclicos para a solução de K3Fe(CN)6 a 5,0 x 

10-4 mol.L-1 em solução aquosa de KCl 0,1 mol.L-1, empregando-se 

diferentes valores de velocidade de varredura, υ (10 < υ < 500 mV.s-1). As 

correntes do pico dos voltamogramas foram tratadas empregando-se a 

Fio metálico 

Pasta 

Superfície 
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equação de Randles-Sevcik para sistemas sob controle difusional (Bard, 

1994). 

 

3.6.2 – Experimentos de adsorção  

 

Em recipientes de polipropileno diferentes, foram colocados 50 g de 

material (carbono grafite, pasta de carbono, humina e pasta de carbono com 

humina). Em seguida, adicionou-se 50 mL de solução de triclosan 2,9 mg.L-1 

(1,0 x 10-4 mol.L-1) a cada recipientes. Esses recipientes foam então 

submetidos a agitação de 150 rpm, variando o tempode agitação de 5 a 40 

min.  

Para observar o processo de adsorção pelo material adsorvente, o 

sobrenadante foi retirado e filtrado com membrana 0,45 µm sob vácuo, para 

análise da concentração de triclosan por espectrometria de absorção 

molecular. Os materiais adsorventes foram transferidos para placas de Petri 

e secos em estufa de circulação de ar a 55o C durante 12 h para posterior 

análise de microscopia eletrônica acoplada a sistema de energia dispersiva 

(MEV-EDS), ressonância paramagnética eletrônica (EPR). Foram ralizadas 

análises também sem a presença de triclosan. 

. 

3.6.2.1 – Ressonância paramagnética eletrônica (EPR)  

 

Os espectros de ressonância paramagnética eletrônica foram obtidos 

das amostras secas usando espectrômetro Bruker ESR operando na banda-

X e freqüência de 9 GHz com detector de temperatura ambiente (RT), 

potência 0,2 mw (determinada por experimento de saturação de potência) e 

amplitude de modulação 1 Gauss. Os radicais livres do tipo semiquinona 
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foram detectados e quantificados através da aproximação convencional, 

intensidade X ∆H2 (Martin-Neto et al., 1998). Análises realizadas pelo 

laboratório de espectroscopia da Embrapa de São Carlos sob orientação do 

Sr. Marcelo Luiz Simões 

 

 3.6.2.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada a sistema de 

energia dispersiva (MEV-EDS) 

O material adsorvente previamente seco foi analisado em microscópio 

eletrônico de varredura JOEL-JSM 5800, sob as seguintes condições 

analíticas: feixe de elétrons 20 KV, ultra-vácuo e tempo de contagem do 

EDS 100s. As análises foram gentilmente realizadas pelo laboratório de 

materiais da COPPE sob orientação do Prof. Dr. Achilles J. B. Dutra da 

doutoranda Iranildes Daniel dos Santos da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. 

3.6.2.3–Espectrofotometria de absorção molecular (Ultra violeta/visível) 

Os espectros de varredura foram obtidos da solução sobrenadante do 

experimento de adsorção do triclosan, na região do ultra violeta (240 a 400 

nm), usando espectrofotômetro modelo LIBRA S12 marca Biochrom.  

3.7 – Avaliação do comportamento eletroquímico do EPC-HU por voltametria 

cíclica na presença de solução aquosa de triclosan. 

 

O comportamento eletroquímico do triclosan e a avaliação analítica 

dos eletrodos de pasta de carbono modificados (EPC-HU), foram realizados 

em uma célula eletroquímica a 25º C, contendo 5 mL de eletrólito suporte e 
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com desaeração por gás nitrogênio de alta pureza (N2) durante 10 min. Para 

os estudos voltamétricos, utilizou-se como eletrodo de trabalho EPCM com 

humina, o eletrodo auxiliar de platina e o eletrodo de referência Ag/AgCl, 

como mostra a figura 7, na presença de solução aquosa de triclosan. 

 

Figura 7. Cela eletroquímica utilizada para os estudos eletroanalíticos. 

 

As medidas voltamétricas de voltametria cíclica, voltametria de pulso 

diferencial, onda quadrada e redissolução anódica de pulso diferencial e de 

onda quadrada, foram efetuadas empregando um 

Potenciostato/galvanostato PGSTAT-30 da AUTOLAB Eco Chemie, figura 8. 
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Figura 8. Potenciostato/galvanostato PGSTAT-30 da Autolab Eco Chemie. 

 

3.7.1 – Efeito da composição do eletrodo 

 

O efeito da composição da pasta de carbono modificado com humina 

foi avaliado de acordo com a resposta voltamétrica em voltametria cíclica 

obtida na presença de triclosan 2,0 x 10-4 mol.L-1 em solução tampão B-R 

0,1 mol.L-1 pH 9,0 no intervalo entre 0 e 0,7 (V vs Ag/AgCl) e velocidade de 

varredura de 100 mV.s-1. Desaerando a cela eletroquímica com N2 (gás 

nitrogênio) por 10 min. 
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3.7.2 – Influência dos intervalos de potenciais 

Neste estudo transferiu-se 5 mL de solução de triclosan 2,0 x 10-4 

mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0, desaerando-a com N2 por 10 min.Os 

voltamogramas foram obtidos com o EPCM com 25 % (m/m) do modificador. 

A velocidade de varredura utilizada foi de 100 mV.s-1 e o intervalo de 

potenciais variou entre -0,1 a 0,7 (V vs Ag/AgCl). 

3.7.3 – Influência do pH 

A influência do pH sobre as respostas voltamétricas foi investigada, 

utilizando a solução tampão B-R 0,1 mol.L-1 com uma solução de triclosan a 

2,0 x 10-4 mol.L-1, desaerando-a com N2 por 10 min. O pH das soluções foi 

ajustado entre 2,0 - 12,0 com soluções de NaOH 0,1 mol.L-1  e HCl 0,1 

mol.L-1. Sendo registrados voltamogramas cíclicos para cada  pH estudado. 

As medidas de pH foram feitas em pH-metro DM-20 DIGIMED, com precisão 

de ± 0,01 unidades de pH. 

3.7.4 – Efeito da concentração de triclosan 

Em condições otimizadas de composição do EPC-HU, do pH e da 

velocidade de varredura de potenciais, foi inicialmente transferido para cela 

eletroquímica 5 mL de solução tampão B-R (pH 9,0) e, posteriormente, com 

o auxílio de micropipeta de volume variável, foram sendo adicionadas 

alíquotas sucessivas da solução estoque de triclosan. Sendo obtidos 

voltamograma cíclicos após cada adição. 
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3.7.5 – Influência da velocidade de varredura dos potenciais 

         Variou-se a velocidade de varredura de potenciais sobre o eletrodo, 

utilizando as velocidades de: 10, 25, 50, 100, 150 mV.s-1, com o EPCM a   

25 % (m/m) de humina, na presença de solução de triclosan a 2,0 x 10-4 

mol.L-1 em meio B-R de pH 9,0, no intervalo de potencial de 0 a 0,7 (V vs 

Ag/AgCl), desaerando-a com N2 por 10 min. 

 

3.8 – Avaliação dos parâmetros voltamétricos do EPC-HU por pulso 

diferencial na presença de solução aquosa de Triclosan.  

 

3.8.1 – Influência da velocidade de varredura para pulso diferencial 

 

Variou-se a velocidade de varredura de potenciais sobre o eletrodo, 

utilizando as velocidades de: 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mV, com o EPCM a  

25 % (m/m) de humina, na presença de solução de triclosan a 4,0 x 10-5 

mol.L-1 em meio B-R de pH 9,0, no intervalo de potencial de 0 a 0,7 (V vs 

Ag/AgCl), desaerando-a com N2 por 10 min. 

3.8.2 – Influência da amplitude para pulso diferencial 

Para avaliar a amplitude de pulso sobre o eletrodo, utilizou-se 

amplitudes de: 20, 40, 60, 80 e 100 mV, com o EPCM a 25 % (m/m) de 

humina, na presença de solução de triclosan a  4,0 x 10-5 mol.L-1 em tampão 

B-R de pH 9,0, no intervalo de potencial de 0 a 0,7 (V vs Ag/AgCl), 

desaerando-a com N2 (gás nitrogênio) por 10 min. 
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3.8.3 – Influência do potencial de deposição para pulso diferencial 

 A solução de triclosan a 2,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 foi 

submetida a agitação de 2000 rpm, variando o potencial de deposição no 

intervalo de 0,1 a 0,3 (V vs Ag/AgCl) utilizando os demais parâmetros 

otimizados com o EPCM a 25 % (m/m) de humina em meio B-R de pH 9,0. 

3.8.4 – Influência da velocidade de agitação (rpm) 

 A solução de triclosan a 2,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 foi 

submetida a agitação de 500 a 3000 rpm, com potencial de deposição de 

0,15 (V vs Ag/AgCl) utilizando os demais parâmetros otimizados com o 

EPCM a 25 % (m/m) de humina. 

3.8.5 – Influência do tempo de acumulação 

 A solução de triclosan a 2,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 foi 

submetida a agitação de 2000 rpm, potencial de deposição 0,15 (V vs 

Ag/AgCl), variando o tempo de acumulação de 0 a 1500 s, em condições 

otimizadas para o EPCM a 25 % (m/m) de humina.  

3.9 – Avaliação dos parâmetros voltamétricos do EPC-HU por voltametria de 

onda quadrada na presença de solução aquosa de triclosan.  

 

3.9.1 – Influência da amplitude para onda quadrada 

Para avaliar a amplitude de pulso sobre o eletrodo, utilizou-se 

amplitudes de: 20, 40, 60 e 80 mV, com o EPCM a 25 % (m/m) de humina, na 



Lima, E. M. S. — Dissertação de mestrado – NPGQ/UFS                                                               experimental 

  35  

presença de solução de triclosan a 4,0 x 10-5  mol.L-1 em meio B-R de pH 

9,0, no intervalo de potencial de 0 a 0,7 (V vs Ag/AgCl), desaerando-a com 

N2 por 10 min. 

3.9.2 – Influência da frequência para onda quadrada 

Para avaliar a melhor frequência, utilizou-se as frequências: 25, 50, 

100, 150, 200 e 250 Hz, com o EPCM a 25 % (m/m) de humina, na presença 

de solução de triclosan a 4,0 x 10-5 mol.L-1 em meio B-R de pH 9,0, no 

intervalo de potencial de 0 a 0,7 (V vs Ag/AgCl), desaerando-a com N2 por 

10 min. 

3.9.3 – Influência do potencial de deposição 

 A solução de triclosan a 1,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 foi 

submetida a agitação de 2000 rpm, variando o potencial de deposição no 

intervalo de 0,15 a 0,35 (V vs Ag/AgCl) utilizando os demais parâmetros 

otimizados com o EPCM a 25 % (m/m) de humina. 

3.9.4 – Influência da velocidade de agitação (rpm) 

 A solução de triclosan a 1,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 foi 

submetida a agitação de 500 a 3000 rpm, com potencial de deposição de 0,3 

(V vs Ag/AgCl) utilizando os demais parâmetros otimizados com o EPCM a 

25 % (m/m) de humina. 
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3.9.5 – Influência do tempo de acumulação 

 A solução de triclosan a 1,0 x 10-6 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 foi 

submetida a agitação de 3000 rpm, potencial de deposição 0,3 (V vs 

Ag/AgCl), variando o tempo de acumulação de 0 a 1500 s em condições 

otimizadas para o EPCM a 25 % (m/m) de humina. 

3.10 – Desenvolvimento do método eletroanalítico para determinação de 

Triclosan em águas naturais 

Após a definição das condições otimizadas para cada técnica 

voltamétrica (VDP, VOQ), foram construídas curvas analíticas padrão (para 

cada método) utilizando o EPC-HU a 25 % (m/m) de humina, a partir dos 

voltamogramas obtidos após adições de alíquotas sucessivas de solução 

estoque 2,0 x 10-3 mol.L-1 de triclosan na cela eletroquímica, que continha 5 

mL de solução tampão B-R 0,1 mol.L-1.  

Os ensaios de pré-concentração foram realizados utilizando a técnica 

de redissolução anódica (VRAPD e VRAOQ) para verificar se os limites de 

detecção e quantificação poderiam ser melhorados sem que houvesse perda 

de tempo na análise. Para tal, voltamogramas foram obtidos após adições 

de alíquotas sucessivas de solução estoque 2,0 x 10-3 mol.L-1 de triclosan na 

cela eletroquímica, que continha 5 mL de solução tampão B-R 0,1 mol.L-1. 

 Com os valores fornecidos por cada curva padrão, foram 

determinados os limites de detecção, de quantificação do triclosan, 

coeficiente de correlação (R) e coeficientes de variação, que foram 

confrontados com os dados obtidos com e sem pré-concentração. 
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3.10.1 – Estudo de interferentes 

O método utilizado foi de concentração fixa do analito. Neste método 

a concentração do analito permanece inalterada enquanto a da substância 

interferente sofre variações significativas em sua concentração. Plotando-se 

os valores encontrados de corrente vs concentração, determina-se a 

concentração máxima de interferente que não altera o sinal analítico.  

As substâncias foram escolhidas de acordo com a presença de 

funções químicas semelhantes as do triclosan, como também disponibilidade 

no laboratório, custo, solubilidade em tampão B-R pH 9,0 e comportamento 

eletródico. Sendo utilizadas como interferentes: paracetamol, vitamina B6 

(piridoxina) e rifampicina (fornecedor EMS). 

As soluções utilizadas como estoque estavam na concentração de 1,0 

x 10-2 mol.L-1. A solução de triclosan na cela eletroquímica foi de 6,0 x 10-6 

mol.L-1. Enquanto que as concentrações dos interferentes variaram de 6,0 x 

10-6 a 1,0 x 10-3 mol.L-1. 

 

3.11 – Aplicação do método para determinação de triclosan em águas 

naturais. 

 

 3.11.1 – Estudo do efeito matriz 

 

Alíquotas de 50, 100 e 200 µL da água do Rio São Francisco foram 

utilizadas para este estudo. Soluções de triclosan foram preparadas 

juntamente com estas alíquotas obtendo concentração finais no intervalo de 

1,0 x 10-5 a 8,0 x 10-5 mol.L-1, aferindo o volume com tampão B-R pH 9,0. 
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Curvas analíticas foram obtidas para avaliar a que apresentava melhor 

inclinação. 

Depois de definida a alíquota de água do Rio São Francisco, a 

amostra foi enriquecida com triclosan obtendo concentração de 6,0 x 10-6 

mol.L-1, utilizando o método de adição padrão nas seguintes concentrações 

de triclosan: 0,4 x 10-5, 1,0 x 10-5, 2,0 x 10-5,  5,8 x 10-5 e  7,7 x 10-5 mol.L-1. 

A curva analítica para determinação de triclosan foi obtida. Por extrapolação 

da reta no eixo vs (concentração) a concentração de triclosan na amostra foi 

determinada. 

3.12 – Validação do método 

Para validação do método eletroanalítico desenvolvido, os valores 

fornecidos pela curva padrão por VROQ, foram determinados os limites de 

detecção, de quantificação do triclosan, coeficiente de correlação (R), 

coeficientes de variação (CV). 

Foi utilizada também outra técnica quantitativa, a espectrofotometria 

de absorção. Com solução estoque de triclosan a 2,0 x 10-2 mol.L-1.  Com os 

valores fornecidos pela curva padrão, foram determinados os limites de 

detecção, de quantificação do triclosan, coeficiente de correlação (R) e 

coeficientes de variação. A comparação entre os resultados obtidos pelo 

método de VRAOQ e o espectrofotométrico, foi realizado através de testes 

estatísticos: teste de Snedecor (teste F) e teste de Student (teste t). 

3.13 – Descarte de resíduos 

Todos os resíduos gerados durante os ensaios continham 

concentrações de triclosan em níveis de ppb e foram armazenados em 

recipientes de polietileno para posterior tratamento oxidativo.
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Caracterização do eletrodo compósito 

 
 
4.1.1 Determinação da área efetiva do microeletrodo 

 

A determinação da área efetiva do EPC-HU, foi calculada a partir da 

obtenção de voltamogramas cíclicos para a solução de K3Fe(CN)6 de 

concentração 50 mmol em solução aquosa de KCl 0,1 mol.L-1 (Figura 9), 

empregando-se diferentes valores de υ (10 < υ < 500 mV.s-1). Com o intuito 

de determinar eletroquimicamente os sítios ativos presentes na superfície do 

eletrodo quimicamente modificado com humina (25 %). 

As correntes de pico dos voltamogramas foram tratadas empregando-

se a equação de Randles-Sevik para sistemas reversíveis sob controle 

difusional (Bard et al., 1994). 

Ilim= (2,69x105 n3/2 A D Co υ ½)                                                             (5) 

Onde de acordo com a equação 5, a magnitude da corrente limite é 

dependente da concentração do analito (Co, mol.cm-3), da raiz quadrada da 

velocidade de varredura de potencial (υ1/2 , V.s-1), da área do eletrodo (A, 

cm2) e do coeficiente de difusão das espécies oxidada (Do, cm2/s) e 

reduzidas (Dr) quando D0=Dr). 
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Pelo uso do valor usual do coeficiente de difusão de K3Fe(CN)6 em 

solução aquosa (6,5x10-6 cm2.s-1) obtive-se um valor médio de área efetiva 

para este microeletrodo de 49,36 cm2 (N = 6) correspondente a uma área 

geométrica de 7,8 x 10-3 cm2. 
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Figura 9. Voltamogramas cíclicos de K3Fe(CN)6  a concentração de 5,0 x 10-4  
mol.L-1 em 0,1 mol.L-1 de KCl em EPC-HU, nas velocidades de varredura de: a) 10,0 
b) 25,0 c) 50,0 e d) 100,0 mV.s-1. 
 
 
 

Os sítios ativos já quantificados na superfície do eletrodo, 

provavelmente são constituídos de radicais livres estáveis de semiquinonas 

e hidroquinonas, oriundos dos grupos quinonas encontradas nas estruturas 

de substâncias húmicas (Scott et al., 1999). Com o intuito de verificar a 

adsorção do triclosan à superfície do eletrodo em pH 9,0, foram efetuadas 

medidas da concentração de spins do tipo semiquinona, através da técnica 

de ressonância paramagnética eletrônica (RPE), como apresenta a tabela 2. 

Comparando os resultados dos materiais, observa-se uma diminuição da 

concentração de spins em decorrência da ligação destes sítios ativos com o 

triclosan. 
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Tabela 2. Resultados da concentração de spins do tipo semiquinona por 
ressonância paramagnética eletrônica. 
 

Amostras Concentração de spins x 10-18 (g.C-1)* 

Carbono Grafite 0 

Pasta de carbono 0 

Humina pura 15,1213 ± 0,0976 

Pasta de carbono com 25 % de 

humina 
4,8524 ± 0,2722  

Pasta com 25 % de humina + 

triclosan 
4,5283 ± 0,0799 

 
* Resultados em duplicata. Análise realizada pelo laboratório de espectroscopia da Embrapa 
em São Carlos – São Paulo em janeiro de 2009. 

 

Segundo De La Rosa (2003), a fração humina seria o último produto 

da decomposição orgânica, mais humificada, extremamente porosa e com 

alta área superficial mostrando-se eficiente na adsorção de íons metálicos 

em solução. A humina, utilizada no trabalho, foi extraída da turfeira de Santo 

Amaro das Brotas (SAO), Sergipe-Brasil, classificada como minerotrófica por 

Cerqueira (2007). Turfas de solo alagado como a SAO possuem alto teor de 

umidade, que propicia a decomposição mais lenta da matéria orgânica, 

formando um material mais humificado, rico em radicais do tipo semiquinona 

(Rosa et al, 2005).  

As quinonas são importantes grupos presentes na estrutura das 

substâncias húmicas, pois levam a formação dos radicais intermediários 

semiquinona e hidroquinona, os quais são responsáveis pela transferência 

de elétrons e pela redução de espécies metálicas (Scott et al.,1999). A 

presença de radicais estáveis de semiquinonas nas substâncias húmicas 

pode ser verificado pela presença de elétrons desemparelhados no sistema 
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aromático (Rex,1960 e Swit, 1996), através da técnica de ressonância 

paramagnética eletrônica (EPR).  

Estudos de caracterização efetuados na SAO indicam um alto teor de 

decomposição com alto grau de humificação, uma abundância de grupos C-

alquila. A difratometria de raios X, demonstrou que a SAO possui 

características amorfas, tendo uma concentração maior de grupos de sílica 

(Si-O) e a microscopia eletrônica identificou grânulos porosos de matéria 

orgânica (Romão et al., 2007).  

A análise elementar da humina, proveniente da turfeira SAO 

identificou relativa aromaticidade e alta humificação. A análise por 

espectrofotometria de infravermelho da humina, indica a existência de 

grupos contendo OH (ligados por pontes de hidrogênio) de álcoois e/ou 

fenóis e/ou ácidos carboxílicos e/ou estiramento NH de aminas. O 

estiramento CO de álcoois e/ou fenóis e SiO na região de 1080 cm-1 indicam 

a presença de álcoois e impurezas de silicatos. A presença de sílica se deve 

a ligação dessa fração orgânica ao mineral. A concentração de spins do tipo 

semiquinona na humina foi de 1,03 ± 2,15×1018 spins (g.C-1) determinada 

pela técnica de ressonância paramagnética eletrônica. Este valor de spins 

decresce com a diminuição do pH, após transferência de elétrons no sistema 

redox de Cr(IV)/Cr(III) (Cerqueira, 2007). 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite o detalhamento 

da natureza da superfície do sólido, através da varredura com um padrão de 

rastreamento com um feixe de elétrons energéticos. Os diferentes tipos de 

sinais são produzidos por uma superfície, incluindo elétrons espalhados, 

secundários e auger, fótons de fluorescência de raios X e fótons de várias 

energias (Skoog et al., 2006). Ela também pode ser acoplada ao sistema de 

energia dispersiva (EDS), o qual possibilita a determinação da composição 

qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir da emissão de raios X 

característicos. O limite de detecção é da ordem de 1 %. Uma das 

vantagens da utilização do MEV/EDS consiste na rapidez e facilidade na 

preparação das amostras (Duarte et al., 2003). 
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(a) (b) 

A figura 10 apresenta características típicas de substâncias húmicas 

com imagem que lembram plantas, apresenta grânulos porosos de matéria 

orgânica (Romão et al., 2007) e presença de metais.  Por não ser uma 

eficiente condutora elétrica, a humina foi metalizada em ouro. Desta forma, 

além dos picos característicos para substâncias húmicas, há também sinais  

identificando ouro. A presença de sílica se deve a ligação dessa fração 

orgânica ao mineral (Cerqueira, 2007). 

A imagem 11a representa a superfície da pasta de carbono sem 

adição de humina com arranjo adequado para o carbono grafite. No espectro 

verifica-se somente a presença do pico de carbono (figura11b). 

    

 
Figura 10. a) Imagem da superfície da humina e b) Espectro de EDS da humina. 
 

   

 
Figura 11. a) Imagem da superfície e b) Espectro de EDS da pasta de carbono com 
0 % de humina. 

(a) (b) 
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A figura 12 apresenta resultados de MEV/EDS para pasta de carbono 

modificada com humina e observa-se o pico de sílica e metais presentes em 

SH. A imagem indicaque este é um material compósito, cujas características 

morfológicas de seus constituintes foram alteradas após a sua composição. 

Na figura 13, observa-se a presença do pico de cloro, logo a pasta de 

carbono modificada interage com triclosan, revelando que há átomos de 

cloro adsorvidos na superfície da pasta.  

   

 
Figura 12. a) Imagem da s
modificada com 25 % (m/m) d

 

 
Figura 13. a) Imagem da s
com 25 % (m/m)de humina int

 

(a) 

(a) 

(b) 
 44  

uperfície e b) Espectro por EDS da pasta de carbono 
e humina. 

  

uperfície e b) Espectro por EDS da pasta de carbono 
eragindo com solução de triclosan. 

(b) 
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4.1.2 – Interação do triclosan com a pasta de carbono modificada com 25 % 

(m/m) de humina. 

Para este estudo foi utilizada a técnica de espectrometria de absorção 

molecular ultra violeta/visível com o intuito de avaliar a intensidade de 

interação do triclosan na pasta de carbono modificada com humina e nas 

demais amostras analisadas. O triclosan apresenta absorção máxima na 

região do ultravioleta em 291 nm. Ensaios foram realizados utilizando 50 mg 

de amostra e 50 mL de solução de triclosan a 2,9 mg.L-1 (1,0x 10-4 mol.L-1) 

em tampão B-R. Os materiais analisados foram: carbono grafite, pasta de 

carbono com 0 % de humina, humina e pasta de carbono modificada com  

25 % de humina.  

Os resultados encontrados para o carbono grafite e para pasta de 

carbono indicam que há interação com o triclosan, porém em menor 

proporção do que com a humina e com a pasta de carbono modificad. Isso 

foi verificado observando a diminuição da concentração de triclosan na 

solução inicial que estava em contato com 50 mg de amostra (Figura 14). É 

provável que o processo adsortivo ocorra com difusão do triclosan da 

solução até a camada superficial do adsorvente. 

 Pela figura 14c e 14d nota-se que a concentração de triclosan depois 

de diminuir, aumenta após 15 min, provavelmente a humina sofre 

degradação devido ao efeito do pH e, por conseguinte, as moléculas de 

triclosan retornam para a solução de origem. Deve-se ressaltar que a 

solução é inicialmente incolor e que após os 15 min (tempo de equilíbrio) 

começa a adquirir coloração marrom clara, caracterizando assim 

decomposição da humina no meio (Batista, 2008). Isso não é observado 

com a pasta de carbono ou com o carbono grafite. Nestes materiais, a 

concentração de triclosan na solução original permanece constante, após o 

tempo de equilíbrio (25 min). 
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Figura 14. Interação do TCS com: a) carbono grafite b) pasta de carbono grafite c) 
humina e d) pasta de carbono modificada com 25 % de humina. Condições: 
Concentração inicial de triclosan 2,9 mg.L-1 (1,0 x 10-4 mol.L-1), volume da solução 
50 mL, 50 mg de amostra. 
 
 

Os resultados descritos sugerem que o triclosan interage tanto com a 

humina como com o carbono, porém essa interação é mais significativa nas 

amostras que contém a humina .  

Experimentos nas mesmas condições podem revelar informações 

sobre a cinética da reação entre o triclosan e a pasta modificada com 

(d) (c) 

(b) (a) 
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humina, utilizando as mesmas condições dos ensaios anteriores.  De acordo 

com a figura 15, a reação provavelmente é de primeira ordem, porque seus 

resultados se adequam com maior precisão ao modelo proposto por Atkins 

(2000).  
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Figura 15. Avaliação da ordem de reação do triclosan na superfície ativa do EPC-
HU. Concentração de triclosan 2,9 mg.L-1 (1,0 x 10-4 mol.L-1), em 50 mg de pasta 
com 25 % de humina. 
 
 
 

Para avaliar a capacidade de adsorção foram usados os seguintes 

adsorventes: carbono grafite, pasta de carbono, humina e pasta de carbono 

modificada, o tempo de equilíbrio foi de 15 min. Esse tempo foi encontrado 

experimentalmente e coincide com o momento no qual a humina inicia a 

degradação.  

A tabela 3 mostra a quantidade de triclosan (forma aniônica) 

adsorvido pelas amostras, que foi calculado pela diferença entre a 

concentração inicial e final da solução usando a equação: 

 q = (C0 - C)v / m                                                                     (6) 



Lima, E. M. S. — Dissertação de mestrado – NPGQ/UFS                                      Resultados e Discussão 

  48  

Onde, qe é a capacidade de adsorção, em miligramas do metal por 

gramas de amostra seca, C0 é a concentração de triclosan livre em mg.L-1, C 

é a concentração final de triclosan em mg.L-1, v o volume de solução em 

litros, e m é a massa de adsorvente em gramas (Hardin et al., 2005). 

Tabela 3. Resultados de capacidade máxima de adsorção do triclosan para 

diferentes adsorventes em tampão B-R pH 9,0. 

Adsorvente qe (mg.g-1) 

Carbono grafite 2,06 ± 0,01 

Pasta de carbono 2,61 ± 0,01 

Pasta de carbono modificada 4,76 ± 0,02 

Humina 9,77 ± 0,02 

  Condição: m= 50 mg, v= 50 mL, teq = 15 min, velocidade de agitação 150 rpm. 

 

Os resultados obtidos indicam que tanto a humina como a pasta de 

carbono modificada possue capacidade de adsorção maior que o carbono 

grafite e a pasta de carbono. Para explicar a maior remoção pela humina e 

pela pasta modificada, as medidas da concentração de spins dos radicais 

livres do tipo semiquinona, feitas por ressonância paramagnética de 

elétrons, mostram que a humina e a pasta de carbono modificada têm uma 

concentração maior de sítios do tipo de semiquinona, responsáveis pela 

maior parcela de adsorção do triclosan. Isso foi verificado pela diminuição na 

concentração dos radicais semiquinonas após essa interação. 

A isoterma de adsorção correlaciona a capacidade de adsorção de 

um adsorvente (qe) em função da concentração de equilíbrio do adsorbato 

na solução (Ce). O modelo de Langmuir admite que se forma apenas uma 

monocamada sobre a superfície sólida. Frequentemente este modelo é 

usado para descrever a relação: 
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qe = qmaxbce/1+bce                                                                               (7) 

Onde qmax é a capacidade máxima de adsorção (mg.g-1), qe é a 

quantidade de analito adsorvido no equilibrio (mg.L-1) e b é a constante de 

equilíbrio que mostra a energia de ativação, que reflete quantitativamente a 

afinidade entre o adsorvente e o adsorvato (Cochrane et al., 2006 apud 

Batista, 20083) . A figura 16 corresponde a isoterma de adsorção linearizada 

de Langmuir. 
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Figura 16. Isoterma de adsorção linearizada para pasta de carbono modificada com 
25 % de humina. Condições: T = 25 ± 0,2 ºC, m= 50 mg e pH 9,0, agitação 150 
rpm. 
 

De acordo com os valores encontrados com a isoterma linearizada, 

obtemos a seguinte equação: 

Ce/qe = 0,153Ce + 0,631 (n=10)                                                         (8) 

 
                                                 
3 Cochrane, E. L. et al. A comparion of low-cost biosorbent and commercial sorbent for removal of 
cooper from aqueous media. Journal of Hazardous Material. V. b 137, p. 202, 2006 apud BATISTA, 
A. P. S. Caracterização das propriedades físico-químicas de turfas in natura e tratadas quimicamente e 
sai aplicação na remoção de Cr (III). São Cristóvão, 2008. 47p. Dissertação (Mestrado em Química) – 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 
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A correlação dos dados experimentais segundo a equação de 

Langmuir pode ser verificada pelo valor do coeficiente de correlação (R= 

0,9907), encontrado após a linearização. O qmax (capacidade máxima de 

adsorção no equilíbrio), para a pasta de carbono modificada com humina 

nas condições estudadas foi de 6,54 mg.g-1 (tabela 4). 

Tabela 4. Resultados do estudo de adsorção no equilíbrio de triclosan com a 
pasta de carbono modificada com 25 % de humina em pH 9,0. 

 

Ci Massa Ce qe exp Ce/qe qmax 

(mg.L-1) (g) (mg.L-1) (mg.g-1)  (mg.g-1) 

1,0 0,050 0,362 0,638 0,567  

2,5 0,050 1,205 1,295 0,931  

5,0 0,049 2,775 2,168 1,279  

7,5 0,050 2,844 4,656 0,610  

10,0 0,051 5,947 4,169 1,426 6,54 

15,0 0,050 10,35 4,648 2,227  

20,0 0,050 15,31 4,688 3,266  

30,0 0,050 24,99 5,003 4,996  

40,0 0,049 32,98 6,351 5,192  

50,0 0,050 43,99 6,004 7,327  
  Condições: Temperatura do ensaio= 25 ± 0,2 ºC, m= 50 mg e v= 50 mL. 

 

Diante dos resultados expostos, pode-se concluir que os valores 

encontrados experimentalmente para a adsorção de triclosan na pasta 

modificada (4,76 mg.g-1), estão em concordância com o valor de q obtido 

através da isoterma de Langmuir (6,54 mg.g-1). 
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4.2 – Comportamento eletródico dos EPC-HU na presença de triclosan  

 

4.2.1 – Efeito da composição da pasta 

Os eletrodos construídos com pasta de carbono contendo diferentes 

teores do modificador (humina) foram avaliados usando a voltametria cíclica, 

no intervalo de potenciais entre 0 a 0,7 (V vs Ag/AgCl) a 100 mV.s-1 em 

solução tampão B-R de pH 9,0. Os eletrodos de pasta de carbono 

modificados com humina não apresentam atividade eletródica no intervalo 

de potenciais estudados como demonstra a figura 17. 
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Figura 17. Voltamogramas cíclicos em tampão B-R 0,1 mol.L-1 pH 9,0 com EPC e 

EPC-HU com 25 % (m/m) de humina. υ =100 mV.s-1. 

 

Os voltamogramas do EPCM-HU diferem do EPC devido ao aumento 

do efeito resistivo, pela presença do modificante na superfície do eletrodo e 

por ocorrer reação redox, nas moléculas da substância húmica (Crespilho et 

al., 2004).  
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O triclosan apresentou em meio aquoso um processo de oxidação 

irreversível em aproximadamente 0,386 V (vs Ag/AgCl) em EPC-HU de 

humina, para uma concentração de 2,0 x 10-4 mol.L-1. De acordo com Amiri 

et al. (2007), o pH alcalino faz com que a espécie do triclosan no meio seja o 

fenolato (equação 9), sendo o pico anódico decorrente da oxidação do 

triclosan na interface superfície do eletrodo/solução (eq. 10).  

        TCS     →      TCS-  +  H+                                                              (9) 
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  TCS-  → TCS˙ + e-                                                                       (10) 

Foram utilizadas pastas contendo (a) 10 %, b) 25 %, c) 50 % e          

 % (m/m) do modificador humina, com porcentagens fixa do aglutinante 

5 % e porcentagens variáveis de grafite. Sendo observado somente um 

anódico com ausência de pico catódico, mesmo com o aumento da 

idade de varredura. Verifica-se ainda que com o EPC-HU há um 

camento para potenciais de oxidação menos positivos.  

 O perfil voltamétrico do EPCM com 75 % (m/m) do modificador pela 

 18d apresenta elevada corrente capacitiva, sem resolução do pico. No 

M 50 % (m/m) o pico anódico pode ser visto em 0,386 (V vs Ag/AgCl), 

m mais alargado e com menor definição que nas figuras 18a e 18b. 

 perfil capacitivo deve-se ao decréscimo da concentração de pó de 

e que atua como condutor na pasta, fazendo com que ocorra um 

nto da resistência ôhmica, com maior dificuldade de transferência de 

ns na superfície do eletrodo, o que os torna inadequados para 

ações analíticas. 

Os EPCMs com 10 % e com 25 % (m/m) de humina apresentaram 

 voltamétricos bem definidos para o processo anódico do triclosan. 

enolato radical livre 
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/m); 

Pode-se observar o pico anódico em 0,383 V e em 0,386 (V vs Ag/AgCl) 

para os respectivos eletrodos. Deve-se ressaltar que apesar do EPCM 10 % 

(m/m) de humina apresentar boa definição do pico anódico (∆Ep½ = 0,188), a 

corrente residual é maior do que no EPCM 25 % (m/m) de humina. O EPCM 

com 25 % (m/m) demonstrou uma melhor definição do pico anódico (∆Ep½ = 

0,200) e um menor alargamento na base do pico. Estes resultados 

demonstram que a humina presente na superfície do eletrodo modificado 

intensifica o fenômeno eletródico, com ganho de corrente de 

aproximadamente 15,0 µA (46 %) para essas condições de análise.  
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Figura 8. Voltamogramas cíclicos na presença de solução de triclosan 2,0 x 

mol.L-1 em tampão B-R 0,1 mol.L-1 pH 9,0 com EPC e EPC-HU com: a) 10 % (m

b) 25 % (m/m) c) 50 % (m/m) e d) 75 % (m/m). υ =100 mV.s-1 
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Cl). 

Com isso, o eletrodo EPCM com 25 % (m/m) de humina mostrou-se 

mais sensível, pois a corrente do pico anódico é maior, quando comparada 

com a encontrada por EPC, sendo este selecionado para os estudos 

posteriores. Desta forma, a sigla EPCM-HU, refere-se ao compósito com    

25 % (m/m) de humina.  

     

4.2.2 – Influência do intervalo útil de potenciais  

Após verificar a melhor composição de modificante na pasta de 

carbono, realizou-se o estudo de potenciais em que o EPC-HU apresentasse 

uma melhor resposta voltamétrica. Para isso foram obtidos voltamogramas 

cíclicos em diferentes intervalos de potenciais: (a) 0,0 a 0,7; (b) 0,0 a 0,8 (c) 

-0,1 a 0,7 (V vs Ag/Ag/Cl). 

Na figura 19 estão representados os voltamogramas obtidos para 

cada intervalo estudado. A partir dos voltamogramas investigados o intervalo 

de potencial de trabalho escolhido foi entre 0,0 a 0,7 V (vs Ag/AgCl), por 

apresentar maior intensidade de corrente de pico e melhor definição do pico 

de oxidação. 
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Figura 19. Voltamogramas cíclicos do EPC-HU na presença de solução de triclosa

2,0 x 10-4 molL-1 nos intervalos: a) 0,0 a 0,7; b) 0,0 a 0,8; c) -0,1 a 0,7 (V vs Ag/Ag

Tampão B-R pH 9,0, υ = 100 mV.s-1. Onde linha preta: EPC e vermelha: EPCM. 

 

  54  
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4.2.3 – Efeito do pH  

 

A influência do pH foi avaliada em solução B-R 0,1 mol.L-1, variando o 

pH entre 2,0 a 12,0. O ajuste do pH foi estabelecido com soluções de NaOH 

e/ou HCl ambas a 0,1 mol.L-1, com o intuito de verificar a eletroatividade da 

molécula e o valor de pH no qual o analito apresentasse uma maior 

intensidade de corrente e, consequentemente, uma melhor sensibilidade da 

técnica a ser desenvolvida. 

A figura 20a mostra a variação da ipa em função do pH. Existe uma 

tendência em se obter correntes de picos crescentes até pH 9,0, após este 

valor, observa-se a diminuição na corrente do pico, o que é explicado pela 

falta de estabilidade dos sítios eletrônicos da humina formados pela 

presença de semiquinonas (Cerqueira, 2007).  

A partir dos resultados encontrados o pH 9,0 foi o escolhido 

considerando as vantagens de maior corrente e estabilidade da humina na 

pasta, garantindo assim uma maior resolução analítica. Observou-se 

também um deslocamento do potencial de 41 mV/pH no intervalo de 2,0 a 

8,0 e, outro de 24 mV/pH no intervalo de 8,0 a 12,0 (figura 20b). È 

importante ressaltar que a estabilidade da solução aquosa de triclosan em 

meio ácido é comprometida por sua solubilidade. 

O valor encontrado experimentalmente para constante de equilíbrio 

(pKa) foi de 7,68, corroborando com o valor encontrado por Pembenton et al. 

(1999) que foi 7,9 com método desenvolvido em VPD com eletrodo de 

carbono “screen-printed”, ambos resultados estão próximos ao estabelecido 

teoricamente, que é de 8,1 (Ararami et al., 2007). 
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Figura 20. a) Efeito do pH sobre o comportamen

determinação da constante de equilíbrio do triclosa

triclosan a 2,0 x 10-4 mol.L-1, intervalo de pH 2,0 a 1

 

 

 

4.2.4 – Efeito da velocidade de varredura de po

 

 

Os voltamogramas cíclicos registrados 

um deslocamento do pico anódico para valore

a medida que a velocidade de varredura aum

observada em 100 e 150 mV.s-1. Entretan

capacitiva, optou-se por usar 100 mV.s-1 em es

A figura 21a apresenta o efeito da 

potenciais de 10, 25, 50, 100 e 150 mV.s-1 sob

EPC-HU em solução tampão B-R pH 9,0. A de

anódico em função da raiz quadrada da 

potenciais está demonstrada na figura 21b, ca
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transferência de carga controlado por difusão, o qual consiste na 

movimentação espontânea da espécie química, pela formação de um 

gradiente de concentração do triclosan. Com um próton e um elétron 

envolvido, decorrente da eletroatividade da hidroxila do composto triclosan 

(Pemberton et al.,1999). 
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Figura 21. a) Voltamogramas cíclicos do EPC-HU sob efeito da velocidade de 

varredura sobre o perfil voltamétrico e b) dependência da corrente anódica com a 

raiz quadrada da velocidade de varredura. Tampão B-R pH 9,0, intervalo de 

potenciais 0,0 a 0,7 (V vs Ag/AgCl), concentração de triclosan 2,0 x 10-4 mol.L-1. 

 

O esquema abaixo representa o mecanismo de oxidação do triclosan 

na interface superfície do eletrodo/solução de triclosan. 

 

e- 

(a) (b) 

TCS
-
 

TCS˙ 

Superfície do eletrodo 

   Solução 
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4.2.5 – Estudo da Concentração 

 

A figura 22a demonstra a dependência da corrente com o aumento da 

concentração de triclosan com comportamento linear. Observa-se que há um 

deslocamento do potencial para valores menos positivos com o aumento da 

concentração de triclosan (figura 22b). 
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Figura 22. a) Dependência da corrente do pico anódico em função da concentração 

de triclosan e b) dependência da potencial em função da concentração de triclosan. 

Tampão B-R pH 9,0, υ= 100 mV.s-1 em voltametria cíclica. 

 

Varreduras sucessivas por voltametria cíclica mostraram que após a 

primeira varredura o pico de oxidação do triclosan diminui 

consideravelmente, provavelmente causado pelo bloqueio dos sítios ativos 

(Amiri et al., 2007). Esse comportamento reforça a possibilidade de reações 

químicas acopladas posteriores do tipo EC (Fry,1989; Bard, 1994), que seria 

a reação de polimerização que ocorre após a oxidação do triclosan, devido 

ao aumento da concentração de radicais aniônicos bastante reativos, 

fenolato, na solução eletrolítica (Latch et al., 2003; Wong-Wah-Chung et al., 

2007).  

(b) (a) 
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Esse mecanismo proposto reforça o processo irreversível comentado 

anteriormente. O mecanismo pode ser descrito através das equações: 

TCS   →   TCS- + H+                                                                        (11) 
       (desprotonação)   

 

TCS
-   →   TCS

˙
 + e-                                                                    (12) 

           (oxidação) 
 

TCS
˙
  +  TCS-    →  polímero                                                        (13) 

         (polimerização) 

4.3 – Desenvolvimento dos Métodos Eletroanalíticos para determinar o 

Triclosan 

As técnicas voltamétricas de pulso foram utilizadas com o intuito de 

quantificar o triclosan em águas naturais, devido a sua velocidade de análise 

ser superior e possuírem limites de detecção comparável a técnicas 

espectrométricas e cromatográficas. Sendo assim diversos parâmetros 

foram avaliados de acordo com a peculiaridade de cada técnica, garantindo 

assim a melhor condição analítica. 

4.3.1 – Voltametria de Pulso Diferencial 

Para otimizar os parâmetros analíticos para voltametria de pulso 

diferencial, foram realizados estudos de velocidade de varredura, amplitude 

e pH. A escolha do melhor de cada parâmetro foi definida através da 

resolução do pico (ipa/wp½.) encontrada nos voltamogramas. 

A velocidade escolhida foi de 20 mV.s-1 (Tabela 5) uma vez que 

possui menor corrente residual com relação ao tampão B-R pH 9,0 na 

ausência de triclosan (branco) e maior resolução ipa/wp½. Com relação a 
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amplitude, para valores até 40 mV.s-1 a intensidade de corrente manteve-se 

linear, sendo que para valores maiores há uma perda significativa na 

sensibilidade, o que impossibilita sua utilização para fins analíticos. Assim, a 

que apresentou melhor definição do pico e menor corrente residual foi a de 

40 mV (Figura 23). 
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i pa
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)

Amplitude (mV)

 

Figura 23. Estudo da amplitude em VPD com solução de triclosan na concentração 
de 4,0 x 10-5 mol.L-1 em tampão pH 9,0, υ= 20 mV.s-1. 

 

Tabela 5. Resultados médios de corrente anódica obtidos durante o estudo 
da velocidade de varredura por voltametria de pulso diferencial com solução 
de triclosan 4,0 x 10-5 mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0. 

Velocidade de varredura (mV.s-1) ipa (µA)* 

10 0,913 
20 1,186 

30 1,226 

40 1,172 
50 1,316 

60 1,280 

80 1,473 

100 1,507 

* resultados em triplicata. 
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O estudo do pH foi realizado tendo a melhor resolução dos 

voltamogramas em pH 9,0. A tabela 6 mostra de forma objetiva os 

parâmetros analisados e as condições otimizadas à análise do triclosan por 

VPD. 

Tabela 6. Parâmetros analisados e otimizados para determinação de 

triclosan por VPD com EPC-HU.  

 

          A figura 24 demonstra a variação da corrente com a concentração do 

triclosan (solução estoque de 2,0 x 10-3 mol.L-1), entre 1,0 x 10-5  e 2,0 x 10-4 

mol.L-1. A região linear da curva analítica padrão obedece a equação 14 

para (n=6), limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ), que dependem 

do processo em estudo, tendo uma característica peculiar para cada 

procedimento analítico e que denotam em confiabilidade de precisão e 

exatidão aceitáveis, para condição da análise. Segundo Currie (1994) e Leite 

(2002), estes parâmetros podem ser calculados a partir das equações 15 e 

16, onde utilizou-se para o desvio padrão da média aritmética (Sb) de dez 

voltamogramas de brancos obtidos das correntes medidas no mesmo 

potencial do pico anódico do triclosan. 

ipa(A) = b + a[TCS]mol.L-1                                                                 (14) 

LD= 3Sb/a                                                                                         (15) 

LQ=10Sb/a                                                                                        (16) 

Parâmetro Intervalo 
Analisado 

Valor 
Otimizado 

Composição da pasta (% do 
modificante) 10 a 75 25 

Intervalo de potencial (V) -0,1 – 0,8 0 - 0,7 

pH 2,0 – 12,0 9,0 

Velocidade de varredura (mV.s-1) 10 – 100 20 

Amplitude (mV) 20 - 100 40 
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Figura 24. Voltamogramas obtidos da curva analítica padrão por VPD para 

determinação de triclosan em tampão B-R pH 9,0 em condições otimizadas. Onde 

a) 2,0 x 10-5, b) 7,7 x 10-5, c) 1,5 x 10-4, d) 2,0 x 10-4 e e) 3,0 x 10-4 mol.L-1. 

A Figura 25, corresponde a curva analítica obtida pelo método da 

adição padrão para o triclosan, e representada pela equação: 

 ipa (A) = 4,90 x 10-8 + 4,10 x 10-3 [TCS]   (r=0,9990 e N=6)             (17) 
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Figura 25. a) Curva analítica padrão para Voltametria de Pulso Diferencial para 

determinação do triclosan em tampão B-R pH 9,0. b) detalhe a faixa linear.υ= 20 

mV.s-1, amplitude 40mV, intervalo de concentração: 2,0 x 10-5  a 5,0 x 10-4 mol.L-1. 

(a) 

(b) 
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Figura 26. Estudo do potencial de deposição do triclosan com concentração de 2,0 x 

10-6 mol.L-1 em VR

O limite de detecção foi de 9,0 x 10-5 mol.L-1 e o de quantificação 3,0 x 

10-4 mol.L-1. O coeficiente de variação (CV), ou desvio padrão relativo, é um 

parâmetro que expressa a relação percentual da estimativa do desvio 

padrão com a média dos valores obtidos na curva. O resultado de CV 

encontrado foi de 2,6 % para n=6. A recuperação média obtida foi de     

91,86 %, para concentração de 3,0 x 10-4 mol.L-1. 

4.3.1.1 – Voltametria de Redissolução Anódica em Pulso Diferencial 

Essa técnica foi utilizada com o objetivo de melhorar os parâmetros 

analíticos através da pré-concentração do triclosan na superfície do eletrodo 

modificado. Para isso, os estudos de tempo de potencial de acumulação 

(Eacc) e do tempo de acumulação (tacc) foram prioritários. Através da figura 

26, verifica-se que o melhor potencial de acumulação é de 0,15 V (vs 

Ag/AgCl).  
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A figura 27

para VRAPD fora
APD sob condições otimizadas. 
 63  

 mostra o estudo do melhor tacc em condições de análise 

m: Edep= 0,15 V, agitação de 2000 rpm, amplitude 40 mV e 
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velocidade de varredura 20 mVs-1. Concentrações elevadas de triclosan para 

pré-concentração podem favorecer a presença de cloro que provoca a 

diminuição do pico de corrente anódica (Safavi et al., 2003).  

Através dos resultados obtidos de corrente de pico, verifica-se que há 

um aumento linear da ipa até 200 seg (aproximadamente 3 min), sendo que, 

após este tempo, inicia-se o equilíbrio de adsorção apresentando picos mais 

alargados.  
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Figura 27. Estudo do tacc do triclosan com solução em tampão B-R pH 9,0 a 2,0 x 

10-6 mol.L-1 no EPC-HU. As condições de análise em VRAPD foram: Eacc= 0,15V, 

agitação de 2000 rpm, amplitude 40 mV e υ= 20 mV.s-1. 

 

Esta técnica intensifica o sinal de corrente em relação a anterior com 

ganho aproximado de 63 % e melhora a resolução do pico. A figura 28 

mostra a comparação dos voltamogramas com e sem pré-concentração em 

diferentes tempos de acumulação. 
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Figura 28. Voltamogramas em VRAPD: (a) com tacc de 3 min e (b) com tacc de 10 

min. Solução de triclosan a 2,0 x 10-6 mol.L-1 em condições otimizadas. 

 

Diante do exposto e utilizando os parâmetros encontrados nos 

experimentos anteriores, a curva analítica padrão para triclosan pelo método 

de VRAPD foi descrita (Figura 29). A curva analítica obtida pelo método da 

adição padrão para o triclosan, é representada pela equação: 

ipa (A) = 4,93 x 10-7 + 1,15 x 10-2 [TCS] (r=0,9989 e n=6)                (18) 

O limite de detecção foi de 5,9 x 10-6 mol.L-1 e o de quantificação 1,9 x 

10-5 mol.L-1. O coeficiente de variação encontrado foi de 0,44 % com n=6. Os 

resultados indicam uma porcentagem de recuperação média de 102,72 % 

para concentração de 3,0 x10-5 mol.L-1. Mesmo com a pré-concentração o 

limite de detecção não sofreu alteração considerável que justifique um maior 

tempo de análise. 

(a) (b) 
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Figura 29. Curva analítica padrão para de terminação de triclosan em tampão B-R 

pH 9,0 por VRAPD com tacc 10min em condições otimizadas. Intervalo de 

concentração: 2,0 x 10-6 a 7,7 x 10-5 mol.L-1. 

 

4.3.2 – Voltametria de Onda Quadrada 

A técnica de onda quadrada é uma técnica mais rápida que a de pulso 

diferencial, e foi estudada com o intuito de se conseguir agilidade, precisão e 

exatidão na determinação do triclosan em ambientes aquáticos. No estudo 

de freqüência observa-se a melhor razão ipa/ W½, em 250 Hz, juntamente 

com a melhor definição e intensidade de pico (Figura 30a). Quanto a 

amplitude, os mesmos critérios foram adotados para que a amplitude de 

40mV fosse a escolhida(figura 30b). A tabela 7 apresenta as condições 

analisadas e otimizadas para VOQ. 
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Figura 30. a) Estudo da freqüência (Hz) e b) estudo da amplitude em EPC-HU na 

presença de solução de triclosan a 4,0 x 10-5 mol.L-1, υ= 100 mV.s-1, amplitude 40 

mV, tampão B-R pH 9,0. 

 

Tabela 7. Parâmetros analisados e otimizados para determinação do 
triclosan por VOQ com EPC-HU.  

 

As figuras 31 e 32 correspondem a curva analítica padrão obtida pelo 

método da adição padrão para o triclosan, e representada pela equação: 

ipa (A) = 3,53 x 10-7 + 5,23 x 10-2 [TCS] (r=0,9994 e n=6)                           (19) 

Parâmetro Intervalo 
Analisado 

Valor  
Otimizado 

Composição da pasta (% do modificante) 10 a 75 25 

Intervalo de potencial (V) -0,1 a  0,8 0 - 0,8 

pH 2,0 a 12,0 9,0 

Freqüência (Hz) 20 a 250 250 

Amplitude (mV) 20 a 80 40 

(a) (b) 
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O limite de detecção foi de 6,9 x 10-6 mol.L-1 e o de quantificação 2,3 x 

10-5 mol.L-1. O coeficiente de variação para este método é de 0,23 % com 

n=6. A recuperação média de 103,08 % para concentração de 4,0 x 10-5 

mol.L-1. 
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Figura 31. Voltamogramas obtidos da curva analítica padrão por VOQ para de 

terminação de triclosan em tampão B-R pH 9,0 em condições otimizadas. Onde a) 

2,0 x 10-6 mol.L-1 b) 8,0 x 10-6 mol.L-1 c) 1,5 x 10-5 mol.L-1 d) 2,0 x 10-5 mol.L-1 e  

e) 3,0 x 10-5 mol.L-1. 

 

O método por voltametria de onda quadrada apresentou resultados 

analíticos melhores que a voltametria de pulso diferencial sem pré-

concentração. Com o intuito de melhorar a sensibilidade do método, a pré-

concentração utilizando onda quadrada foi avaliado. 
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Figura 32. a) Curva analítica padrão para voltametria de onda quadrada para 

determinação do triclosan em tampão B-R pH 9,0. b) detalhe a faixa linear. Em 

condições otimizadas. Intervalo de concentração: 2,0 x 10-6 a 5,0 x 10-5 mol.L-1. 

4.3.2.1 – Voltametria de Redissolução Anódica em Onda Quadrada 

Essa técnica foi utilizada com o objetivo de melhorar os parâmetros 

analíticos da VOQ através da pré-concentração do triclosan na superfície do 

eletrodo modificado. Na figura 33, verifica-se que o melhor potencial de 

acumulação é de 0,3 V (vs Ag/AgCl). A opção pelo parâmetro ipa/w1/2 foi 

escolhida para observar melhor graficamente os resultados obtidos quanto a 

resolução do pico. 
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Figura 33. Estudo do potencial de deposição do triclosan com concentração de  

1,0 x 10-6 mol.L-1 em VRAOQ sob condições otimizadas. 

 

Devido a má resolução do pico anódico, o teste de agitação foi 

repetido para VRAOQ, obtendo uma agitação de 3000 rpm (figura 34). 

O estudo do melhor tempo de acumulação (tacc) efetuado na 

concentração 1,0 x 10-6 mol.L-1 de triclosan. As condições de análise em 

VRAOQ foram: Edep= 0,3 V, agitação de 3000 rpm, amplitude 40 mV e 

frequência de 250 Hz, que correspondem as condições otimizadas para o 

método em voltametria de onda quadrada. O melhor tacc ocorreu em 180 s (3 

min), um tempo inferior ao encontrado em VRAPD.  

Observa-se que há um decaimento da resolução do pico com o 

aumento do tempo de deposição, indicando a saturação dos sítios ativos da 

superfície do eletrodo. A técnica proporciona a intensificação do sinal de 

corrente com ganho aproximado de 64 % (o equivalente a 25 µA). 
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Figura 34. Estudo da melhor agitação para deposição do triclosan com 

concentração de 1,0 x 10-6 mol.L-1 em VRAOQ sob condições otimizadas. 
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Figura 35. Estudo do tacc com solução de triclosan a 1,0 x 10-6 mol.L-1 no EPC-HU. 

As condições de análise em VRAOQ foram: Eacc= 0,3 V, agitação de 3000 rpm, 

amplitude 40 mV e freqüência de 250 Hz. 

 

Utilizando os parâmetros encontrados nos experimentos anteriores, a 

curva analítica padrão para triclosan pelo método de VRAOQ foi 
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determinada, como mostra a figura 36, pelo método da adição padrão, e 

representada pela equação: 

ipa (A) = 2,05 x 10-6 + 6,48 x 10-2 [TCS] (r=0,9995 e n=6)                           (20) 

O limite de detecção foi de 2,0 x 10-6 mol.L-1 e o de quantificação 6,0 x 

10-6 mol.L-1. O coeficiente de variação foi de 0,12 % com n=6. Os resultados 

indicam uma porcentagem de recuperação média de 100,37 % para 

concentração de 4,0 x 10-5 mol.L-1. 
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Figura 36. Curva analítica padrão em voltametria de redissolução anódica em onda 

quadrada com variação de concentração de triclosan entre 5,0 x 10-6 a  

6,7 x 10-5 mol.L-1. Em condições otimizadas. 

 

Experimentos com eletrodo modificado com filme de nanopartículas 

de carbono, obteve faixa linear de quantificação no intervalo de 0,5 a 49,8 x 

10-6 mol.L-1, não foi efetuada a determinação em nenhuma amostra 

ambiental (Amiri et al., 2007). Os limites de detecção encontrados por 

VRAOQ são comparáveis a outros métodos eletroquímicos (Safavi et al., 

2003; Pemberton et al., 1999).  
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Quando comparado com métodos cromatográficos desenvolvidos 

utilizando as técnicas de CG e CLAE, a sensibilidade é menor, porém não 

necessita de extração da amostra por SPE, SPME tornando o tempo de 

análise bem inferior a 3 min (Sanches-Prado et al., 2006; Ye et al., 2008; Wu 

et al., 2007).  

Tabela 8. Resultados analíticos obtidos para cada método voltamétrico para 

determinação de triclosan em águas naturais com EPC-HU. 

Técnica 
Eletroanalítica 

LD 
 (mol.L-1) 

LQ 
(mol.L-1) R s*** 

(x 10-7) 
CV 
(%) 

Recup. 
(%) 

(n=3) 

VPD 9,0 x 10-5 3,0 x 10-4 0,9990 1,24 2,60 91,86* 

VRAPD 5,9 x 10 -6 1,4 x 10-5 0,9989 0,57 0,44 102,00** 

VOQ 6,9 x 10-6 2,3 x 10-5  0,9994 1,22 0,23 103,08** 

VRAOQ 2,0 x 10-6 6,0 x 10-6 0,9995 0,43 0,12 100,37** 

*  solução de triclosan concentração 3,0  x 10-5 mol.L-1 

** solução de triclosan concentração 4,0 x 10-5 mol.L-1. Resultados em triplicata. 
*** estimativa do desvio padrão 
 

Diante dos resultados eletroanalíticos apresentados na tabela 08, 

optou-se por efetuar a determinação de triclosan em águas naturais, 

utilizando a técnica de voltametria de redissolução anódica por onda 

quadrada. 
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4.3.3 – Estudo de Interferentes 

O estudo de interferentes foi realizado utilizando o método da 

concentração fixa. Que consiste em manter a concentração do analito fixa e 

variar a concentração da substância interferente. Este estudo possibilita 

avaliar a seletividade do método. “A seletividade depende de quanto o 

método é indiferente a presença na amostra de espécies que poderiam 

interferir na determinação do analito” (Leite, p. 66, 2002). 

 Através do gráfico de ipa vs concentração obtidos por voltametria de 

redissolução por onda quadrada (Figura 37) pode-se determinar o máximo 

do interferente que pode estar presente na amostra sem causar nenhuma 

perda de resolução no sinal analítico para o triclosan.  

Ao observar a figura 37 a) para rifampicina (Epa = 0,081V vs Ag/AgCl) 

e b) para paracetamol (Epa = 0,35V vs Ag/AgCl) nota-se que ambos podem 

causar interferência significativa no sinal voltamétrico para quantificação do 

triclosan. A concentração máxima que pode estar presente sem interferir na 

análise do triclosan por este método é de 2,4 x 10-3 mol.L-1 para rifampicina e 

5,5 x 10-3 mol.L-1 para o paracetamol. 

No que se refere ao paracetamol essa interferência pode ser 

explicada pela proximidade dos valores de potencial de oxidação com 

relação ao triclosan (V vs Ag/AgCl). Porém com a rifampicina, o potencial de 

oxidação não é tão próximo do triclosan, mas a VRAOQ permite que ele 

também pré-concentre havendo uma competição pelos sítios ativos na 

superfície do eletrodo estudado (Silva, 2006). 

Outro interferente analisado foi a vitamina B6 (Epa = 0,554V vs 

Ag/AgCl), para a qual não houve variação linear entre a corrente e o 

intervalo de concentração analisado (6,0 x 10-6 a 1,0 x 10-3 mol.L-1). Logo 

pode-se cogitar que a vitamina B6 não interfere no sinal analítico do triclosan 

por VRAOQ. 
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Figura 37. Resultado do estudo por VRAOQ de interferentes no sinal voltamétrico 

do triclosan, sendo a) rifampicina e b) paracetamol concentração fixa do triclosan 

6,0 x 10-6 mol.L-1 na cela eletroquímica, pH 9,0 em tampão B-R em condições 

otimizadas. 

(a) 

(b) 
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De acordo com Liu et al. (2009) substâncias que possuem estruturas 

moleculares menores que o triclosan tem a capacidade de migrar com maior 

velocidade até os sítios ativos da superfície do eletrodo e assim interferir na 

resolução do pico anódico. Os autores ainda apresentam resultados que 

indicam interferência na resolução do pico por substâncias que possuem 

estruturas semelhantes ao triclosan. 

 

4.4 – Aplicação do método desenvolvido para determinação de triclosan em 

águas naturais 

 

4.4.1 – Caracterização físico-química da amostra de água do Rio São 

Francisco 

 

Uma amostra de água do Rio São Francisco, de grande importância 

sócio-econômica às regiões sudeste e nordeste do Brasil. Em suas margens 

diversas cidades despejam efluentes domésticos e industriais, por isso, há 

possibilidade da presença de triclosan nas águas superficiais. As amostras 

foram coletadas em 03/06/2008, na região do Baixo São Francisco. Análises 

físico-químicas preliminares avaliaram as condições das águas.  

Dentre os parâmetros analisados o pH é fator determinante, no 

tocante a especiação do triclosan neste ambiente. De acordo com a tabela 9, 

o ambiente é favorável ao triclosan na sua forma aniônica, potencializando a 

reação de formação de compostos como as dioxinas e outros metabólitos. 
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Tabela 9. Dados físico-químicos da amostra de água do Rio São Francisco. 

* Análises realizadas pelo Laboratório de Química Ambiental (LQA), Universidade Federal 

de Sergipe, em Junho de 2008. 

 

4.4.2 – Estudo do efeito matriz 

 

Diante do elevado teor de material orgânico (Tabela 9), torna-se 

imprescindível o estudo do efeito matriz, já que é possível a interação destes 

compostos com a superfície ativa do eletrodo. O estudo verifica o efeito que 

um dado volume da amostra pode causar na sensibilidade do método 

proposto. 

A sensibilidade é a capacidade da técnica em diferenciar dois valores 

de concentração próximos. A figura 38 mostra o desempenho do método 

com a variação das alíquotas da amostra. Verificando-se que alíquotas da 

amostra de água natural superiores a 100 µL causam interferências 

significativas no sinal analítico com perda de sensibilidade.  

Parâmetro  Amostra de água 

Temperatura (°C) 27,00 

pH 7,53 

Condutividade (µS/Cm) 155 

Sólidos Totais Dissolvidos (ppm) 77 

Oxigênio Dissolvido (ppm) 8,30 

Turbidez (NTU) 12,4 

Fósforo Total (mg/L) 0,062 

Nitrogênio Total (mg/L) 0,05706 
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Isso é observado através da inclinação das curvas analíticas para 

cada alíquota. A alíquota de 50 µL foi escolhida para os demais 

procedimentos analíticos por apresentar maior inclinação caracterizando 

melhor sensibilidade (Leite, 2002). 
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Figura 38. Efeito da matriz sobre a sensibilidade do método de determinação de 

triclosan através da VRAOQ em condições otimizadas. Intervalo de concentração 

do triclosan 1,0 x 10-5 a 8,0 x 10-5 mol.L-1. 

 

4.4.3 – Determinação de triclosan nas águas do rio São Francisco por 

VRAOQ. 

 

A figura 39 corresponde a curva analítica obtida pelo método da 

adição padrão para o triclosan em águas naturais. 

Desta maneira, foi possível observar que o método por VRAOQ sem 

nenhum tratamento prévio da amostra pode registrar a presença de triclosan 

na concentração de 6,2 x 10-6 mol.L-1 nas águas do Rio São Francisco. Uma 

amostra foi coletada entre as cidades de porto Real do Colégio e Propriá. 
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Estas cidades são populosas e ficam na fronteira entre Alagoas e Sergipe e, 

não possuem estações de tratamento de esgotos domésticos, logo a 

presença de triclosan, pode ser iminente, assim como de seus metabólitos.   
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Figura 39. a) Voltamograma da curva analítica e b) Curva analítica com água do rio 

São Francisco enriquecida com solução de triclosan 6,0 x 10-6 molL-1 em tampão  

B-R pH 9,0 pelo método de adição padrão por VRAOQ, em condições otimizadas. 

Onde a) 4,0 x 10-6 b) 1,0 x 10-5, c) 2,0 x 10-5, d) 5,8 x 10-5 e e) 7,7 x 10-5 mol.L-1. 

 

A pesca é uma das fontes de renda da população ribeirinha e a 

presença de triclosan nas águas do Rio são Francisco pode contaminar 

organismos aquáticos como peixes e crustáceos, já que estudos feitos por 

Adolfsson-Erici et al. (2002) mostraram que o triclosan pode bioacumular 

nesses organismos. 

Nos rios da Europa, Estados Unidos, China e Austrália já foi 

detectado triclosan em nível de traços. Esses rios ficam próximos a cidades 

populosas, facilitando a introdução do triclosan no meio ambiente aquático, 

através do uso de produtos de higiene pessoal e da assepsia industrial por 

produtos que o contém em sua formulação (Lacth et al., 2003, Wu et al., 

2007, Ying et al. 2007).  

(a) (b) 
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Contudo não há legislação nacional ou internacional que oriente 

quanto a concentração de triclosan no meio ambiente. (Bolong et al., 2009). 

O que existe é um esforço da comunidade científica de chamar atenção à 

presença cada vez mais pronunciada de triclosan em diversas ambientes 

aquáticos em vários países. 

 

4.5 – Validação do Método 

 

Para que o método voltamétrico desenvolvido tenha confiabilidade, é 

necessário comprovar através do fornecimento de evidência objetiva, que os 

parâmetros para sua aplicação foram atendidos. O processo de verificação é 

chamado de validação para tal, foram determinados os parâmetros analíticos 

apresentados na tabela 8 para VRAOQ e outra técnica analítica: a 

espectrofotometria de absorção molecular. A comparação entre os métodos 

foi realizada através de testes estatísticos. 

O triclosan absorve na região do ultravioleta em 291nm. A figura 40 

corresponde a curva analítica obtida pelo método da adição padrão para o 

triclosan, e representada pela equação: 

Abs= -3,75 x 10-3 + 5662,39 [TCS]   (r=0,9993 e n=7)                         (Eq. 20) 

O limite de detecção foi de 4,9 x 10-7 mol.L-1 e o de quantificação 1,6 x 

10-6 mol.L-1, a nível de concentração de 6,0 x 10-8 mol.L-1. O coeficiente de 

variação encontrado foi de 4,3 % para n=7. Os resultados indicam uma 

porcentagem de recuperação média de 90,01% para concentração de 2,5 x 

10-5 mol.L-1. O valor de recuperação médio (n=3) para concentração de 4,0 x 

10-5 mol.L-1 foi de 90,01 %. 



Lima, E. M. S. — Dissertação de mestrado – NPGQ/UFS                                      Resultados e Discussão 

  81  

240 270 300 330 360 390 420

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

A
bs

or
bâ

nc
ia

Comprimento de onda (nm)

 a
 b
 c
 d
 e
 f

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

A
bs

or
bâ

nc
ia

 (
nm

)

Concentração (x 10-4 mol.L-1)

R= 0,9993

 

Figura 40. a) Espectro de absorção e b) Curva analítica padrão por 

espectrofotometria para o triclosan em solução tampão B-R pH 9,0. Condições: 

espectro de varredura entre 240 a 400 nm e concentrações a) 1,25 x 10-6; b) 4,0 x 

10-6; c) 2,5 x10-5; d) 5,0 x 10-5; e) 8,0 x 10-5 e f) 1,0 x 10-4 mol.L-1. 

(a) 

(b) 
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A quantificação de triclosan na amostra ocorreu com a extrapolação 

da reta encontrando uma concentração de 6,76 x 10-6 mol.L-1. É importante 

ressaltar que a amostra foi enriquecida com solução de triclosan para 

concentração de 6,0 x 10-6 mol.L-1 (Figura 41). 
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Figura 41. Curva analítica por espectrofotometria para determinação de triclosan 

em águas do rio São Francisco enriquecida com solução de triclosan a 6,0 x 10-6 

mol.L-1 em tampão B-R pH 9,0 pelo método de adição padrão. As concentrações 

variaram entre: 0,6 x 10-5 e 5,2 x 10-5 mol.L-1.  

 

O valor encontrado de triclosan no ponto P01 do Rio São Francisco 

utilizando a técnica de espectrofotometria de absorção molecular foi de           

6,8 x 10-6 mol.L-1. A tabela 10 apresenta o resumo dos ítens analisados para 

efeito de comparação entre as técnicas analíticas utilizadas. 
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Tabela 10. Resultados da análise de triclosan em águas do Rio São 

Francisco por VRAOQ e espectrofotometria de absorção molecular em 

solução tampão B-R pH 9,0. 

ítem 
analisado 

VRAOQ 
 

Espectrofotometria 
de absorção molecular 

[TCS]* 
(mol.L-1) 6,2 ± 0,012 x 10-6 6,8 ± 0,008 x 10-6  

R 0,9995 0,9993 

CV 
(%) 0,12 4,31 

LD 
(mol.L-1) 2,0 x 10-6  4,9 x 10-7  

LQ 
(mol.L-1) 6,0 x 10-6  1,6 x 10-6  

s 0,43  (n=6) 0,89  (n=7) 

*Resultados em triplicata 

 

Com o intuito de comparar o método voltamétrico e o 

espectrofotométrico, o teste F foi aplicado para 95 % de confiança. Ao 

calcular as variâncias dos dois métodos, o valor encontrado para Fcalculado foi 

de 4,28 e o Fcritico é 4,39. O resultado para o teste de Snedecor (teste F) 

demonstrou que o Fcalculado < Fcrítico, indicando que os dois métodos 

fornecem precisão equivalente.  

O teste de student (teste t) compara as médias dos resultados entre 

os dois métodos. O tcalculado foi de 0,1059 e o ttabelado foi de 1,796 para o nível 

de confiança de 95 %. Esse resultado indica que não há diferença 
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significativa entre as médias dos resultados e que por sua vez os métodos 

são comparáveis. 

            Sendo assim, o método por VRAOQ apresenta resultados analíticos 

confiáveis podendo ser utilizado para determinar triclosan em ambientes 

aquáticos sem qualquer tratamento prévio da amostra com limite de 

detecção de 2,0 x 10-6 mol.L-1 e limite de quantificação de 6,0 x 10-6 mol.L-1. 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a construir um microeletrodo de pasta de 

carbono modificado com humina, caracterizá-lo eletroquimicamente e aplicá-

lo na determinação de triclosan em águas naturais.  

A área geométrica do eletrodo é de 7,8 x 10-3 cm2 e área efetiva do 

EPC-HU é de 49,36 cm2. O MEV efetuado na pasta mostrou grânulos 

porosos característicos de substâncias húmicas. 

Resultados de ressonância paramagnética eletrônica mostraram que 

a pasta de carbono modificada com 25 % de humina possui concentração de 

4,8524 ± 0,2722 spins x 1018 g.C-1 de radicais do tipo semiquinona. Esse 

valor sofreu decréscimo após interação com o triclosan. Possivelmente essa 

diminuição na concentração de spins pode estar relacionada com a 

adsorção do triclosan nos sítios ativos da humina, fato comprovado pelos 

espectros de MEV/EDS com a presença do pico de cloro. 

Experimentos de adsorção utilizando a técnica de espectrometria de 

absorção molecular sugerem que ocorre interação do triclosan tanto com a 

pasta de carbono (2,61 ± 0,01 mg.g-1), bem como com a pasta de carbono 

que contém humina (4,76 ± 0,02 mg.g-1), embora ocorra interação com o 

carbono, porém é mais significativa com a humina. 

O q, capacidade de adsorção, que foi obtido experimentalmente com 

pasta de carbono modificada com humina (4,76 mg.g-1), concorda com o 

valor de qmax encontrado teoricamente (6,54 mg.g-1) pela equação 

linearizada de Langmuir. 
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Os estudos de comportamento eletródico do EPC-HU na presença de 

triclosan revelam que a melhor composição da pasta é a que contém 25 % 

de humina, com pico de oxidação irreversível em aproximadamente 0,386 V 

(vs Ag/AgCl) em tampão B-R pH 9,0. 

A dependência de corrente de pico anódico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura de potenciais, caracterizando um 

processo de transferência de carga controlada por difusão, com um próton e 

um elétron envolvido decorrente da eletroatividade do grupo fénólico do 

triclosan. Varreduras sucessivas em voltametria cíclica reforçam a 

possibilidade de reações químicas acopladas posteriores com possível 

formação de polímero. O que provoca a saturação dos sítios ativos da 

superfície do eletrodo. 

Após a realização do estudo eletródico do eletrodo na presença do 

triclosan, o eletrodo foi utilizado no desenvolvimento de métodos 

voltamétricos através das técnicas: VPD, VRAPD, VOQ e VRAOQ. Dentre 

os resultados encontrados para os métodos analisados a VRAOQ foi a que 

obteve melhor resposta analítica. O limite de detecção foi de  1,8 x 10-6 

mol.L-1, limite de quantificação 6,0 x 10-6 mol.L-1 , coeficiente de variação 

0,12 % e R = 0,9995. O método foi aplicado em amostra do Rio São 

Francisco (sem tratamento) encontrando o valor de 6,0 x 10-6 mol.L-1 . 

O estudo de interferentes mostrou que o método pode ser afetado em 

sua seletividade e sensibilidade com a presença de substâncias na amostra 

que possuam grupos funcionais semelhantes, ou que possuem potencial de 

oxidação próximos ao do potencial do triclosan.  

 Para validar o método eletroanalítico foi utilizada a técnica de 

espectrometria de absorção molecular. O teste de Snedecor (teste F) e de 

Student demonstraram que não há diferença significativa para o nível de 

confiança de 95 % entre os dois métodos. 

Assim, os resultados apresentados neste trabalho revelam que o 

eletrodo de pasta de carbono modificado com 25 % de humina (EPC-HU) 
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pode ser utilizado na detecção de triclosan em águas naturais através de 

uma técnica voltamétrica sem nenhum tratamento prévio da amostra em um 

tempo de análise de aproximadamente 3 min.
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VI – PROPOSTAS FUTURAS 

 

♦ Desenvolver um método de quantificação de triclosan em produtos de 

higiene pessoal; 

 

♦ Aplicar o EPC-HU em processos fotoeletroquímicos buscando a remoção 

ou eliminação do triclosan no meio ambiente; 

 

♦ Verificar a capacidade eletroanalítica da turfa SAO quimicamente tratada;  

 

♦ Verificar a capacidade eletroanalítica para determinação de metais 

ambientes aquáticos. 
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