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Introdução 

 O crescimento acelerado da cultura da soja 

pelo aumento da população e geração de fontes de 

energia pode ocasionar e favorecer diversos 

problemas à saúde humana ocasionada por 

resíduos de pesticidas, como o carbendazim (CBZ). 

A análise eletroquímica em óleo ainda não é 

convencional e requer estudos e desenvolvimento 

de pesquisas [1]. Neste contexto, visando o 

desenvolvimento de uma inovadora metodologia de 

análise, este trabalho descreve a utilização do 

eletrodo do diamante dopado com boro (DDB) em 

conjunto com a técnica de voltametria de onda 

quadrada para realizar a determinação do fungicida 

carbendazim empregando eletroquímica de 

interface água/óleo.  Para tanto, realizaram-se 

experimentos em uma cela eletroquímica 

convencional, constituída por uma placa de DDB 

como eletrodo de trabalho, um eletrodo de 

referência de Ag/AgCl e uma placa de platina como 

eletrodo auxiliar. Os experimentos foram 

conduzidos em um potenciostato micro Autolab.  

 A Figura 1 representa o eletrodo de DDB na 

região da interface para a determinação do 

carbendazim em óleo de soja na presença de um 

sal eletrólito na fase orgânica o Cloreto de tetra 

butil amônio (CTBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática simplificada do posicionamento 

do eletrodo de diamante nos estudos interfaciais.   

Resultados e Discussão 

 Os resultados observados na Figura 2 

demostram que a corrente de pico de oxidação do 

carbendazim diminui ao passar do tempo devido a 

uma migração para a fase aquosa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Variações do pico de oxidação contendo óleo de soja com 

carbendazim 1x10-3 mol L-1 em presença de CTBA 1x10-4mol L-1 na 

interface água/óleo. (A) Interface e (B) Fundo da solução. 

 
 Para reduzir o efeito da migração foi 
proposta uma adição do Sal CTBA na fase aquosa 
para avaliar o efeito da força iônica no meio onde é 
possível identificar na Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura- 3- Experimentos eletroquímicos realizados em  óleo de soja 

com carbendazim 1x10-3 mol L-1   em presença de CTBA cuja 

concentração de 1x10-4 mol L-1  e saturação de CTBA na fase aquosa de 

2 mol L-1. 

 Com os dados obtidos na Figura 3, pôde-se 
perceber que a saturação do sal CTBA na fase 
aquosa, impede a migração do carbendazim 
permitindo uma estabilização de análise. 

Conclusões 

 As técnicas eletroquímicas de pulso aliadas 
aos experimentos na interface água/óleo podem 
constituir uma boa alternativa. Observou-se que a 
saturação do CTBA na fase aquosa pode evitar a 
migração do CBZ da fase óleo para aquosa. Este 
tipo de trabalho abre uma boa possibilidade de 
estudos em interface para aplicações futuras. 
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