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Introdução 

O Brasil desponta-se como um dos maiores 

consumidores de agrotóxicos da América Latina
1
. O 

pesticida mais utilizado no Brasil como herbicida no 

combate de diversas pragas e em diversas culturas 

é o glifosato, sendo um dos mais consumidos 

devido ao seu baixo custo, eficiência e toxicidade 

relativamente baixa
2
. Os métodos eletroanalíticos 

sofreram grandes avanços de instrumentação, a 

baixa sensibilidade, seletividade e reprodutibilidade, 

obtidas nas análises de amostras reais, tem sido 

frequentemente justificadas, fazendo com que os 

métodos voltamétricos apresentem atualmente uma 

ampla faixa de aplicabilidade nos estudos 

eletroanalíticos
3
. Este trabalho tem como objetivo 

estudar a eletroatividade do glifosato e avaliar a 

possibilidade de determinação eletroanalítica em 

amostras de água utilizando a voltametria de onda 

quadrada (SWV) e eletrodo de pasta de carbono 

como eletrodo de trabalho (CPE). 

Resultados e Discussão 

A atividade eletroativa do glifosato (N-
Fosfonometil)-Glicina em eletrodo de pasta de 
carbono foi analisada através do método SWV 
quanto na forma derivatizada

4
 e sem derivatização, 

com varredura na direção 1,0 V a -0,5 V. A Figura 1 
mostra os voltamogramas obtidos para uma solução 
de glifosato sem derivatização e com derivatização. 

 
Figura 1. Voltamogramas de onda quadrada em 0,1 
mol L

-1
 da solução tampão BR em pH 7,0. 1) 

Tampão; 2) Glifosato sem derivatização 0,8518 
mmol L

-1
; 3) Glifosato derivatizado 0,2231 mmol L

-1
. 

Frequência igual 290 mV. Degrau de potencial de 
14 mV. Amplitude de 250 mV. 
 
A resposta voltamétrica com varredura onda 
quadrada da solução tampão BR em pH 7,0 sem a 
adição do glifosato (1) e com a adição do glifosato 

sem derivatização (2) nenhum pico foi observado 
como mostra a Figura 1. Na presença de glifosato 
derivatizado (3) verificou-se um pico de redução 
com valores de Ep= 0,28 V e Ip= -1,57 mA. 
 
Tabela 1. Parâmetros otimizados para a redução na 
SWV do glifosato utilizando eletrodo de pasta de 
carbono. 

Parâmetro Variação Condição otimizada 

Degrau de 
potencial 

4 mV - 26 mV 14 mV 

Frequência 20 Hz - 290 Hz 290 mV 

Amplitude 5 mV - 300 mV 250 mV 

 

A curva analítica obtida a partir dos valores das 

correntes de pico nas concentrações no intervalo de 

0,0625 a 1,094 µmol L
-1

 do glifosato é representada 

pela equação Ip(µA) = 73,0749(±0,280) + 

149,060(±1,351) Glifosato(µM), R = 0,999, N = 7. 

Neste estudo, o limite de detecção foi de 4,94 nmol 

L
-1

. Sendo LD = 3sd/B, onde LD = limite de 

detecção, sd= desvio padrão do eletrólito e B = 

coeficiente angular da reta
5
.  

Para avaliar a viabilidade da metodologia proposta, 

adicionou-se 0,1825 µmol L
-1 

(30,97 µg L
-1

) de 

glifosato derivatizado em água de torneira e 

determinou a quantidade aplicando a metodologia 

proposta, obtendo 0,1675 µmol L
-1

 (28,42 µg L
-1

), 

resultando em 92% de recuperação. 

Conclusões 

Os resultados apresentados indicam a viabilidade 
de determinar eletroanalíticamente o glifosato após 
a derivatização utilizando eletrodo de pasta de 
carbono como eletrodo de trabalho. 
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