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RESUMO

Essa tese de doutorado apresenta o estudo eletroquímico da oxidação do inseticida
fipronil bem como o desenvolvimento de metodologias analíticas para a
determinação deste composto em amostras de águas naturais. Os experimentos
foram realizados sobre os eletrodos de compósito grafite-poliuretana (GPU) e
carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas (GCMWCNTs) utilizando a Voltametria de Onda Quadrada (SWV). A Voltametria Cíclica
(CV) foi utilizada para diagnosticar o grau de reversibilidade da reação de oxidação
do inseticida assim como a natureza do transporte do material eletroativo para a
superfície dos eletrodos. Os resultados dos estudos da oxidação eletroquímica do
fipronil utilizando o eletrodo de GPU mostraram que a oxidação do fipronil apresenta
um em 0,70 V (vs. EAg/AgCl) e ocorre de forma totalmente irreversível e controlada por
adsorção das espécies na superfície do eletrodo. Foram obtidas curvas analíticas
para o fipronil no intervalo de 2,0 a 14,0 x 10-5 mol L-1, resultando um limite de
detecção (LD) de 139 µg L-1 e Limite de Quantificação (LQ) de 480 µg L-1. Para a
oxidação do fipronil no eletrodo GC-MWCNTs os resultados mostraram que a
oxidação do fipronil apresenta apenas um pico em 0,50 V (vs. EAg/AgCl) e ocorre de
forma totalmente irreversível e controlado por difusão a adsorção das espécies na
superfície do eletrodo. Os LD e LQ obtidos foram de 26 µg L -1 e 147 µg L-1,
respectivamente. O estudo por eletrólise a potencial controlado revelou que a
oxidação do inseticida fipronil envolve a participação de um elétron. A metodologia
desenvolvida para ambos os eletrodos foi aplicada em amostras de águas naturais,
testes de recuperação foram realizados mostrando eficiência de recuperação 96,0%
para o eletrodo de GPU e de 94,6% para o eletrodo de GC-MWCNTs.

ABSTRACT

In this thesis a study of the electrochemical oxidation of the insecticide fipronil and
the development of analytical methodologies for the determination of this compound
in natural water samples is presented. The experiments were performed at graphitepolyurethane composite electrodes (GPU) and a glassy carbon electrode modified
with

multi-walled

carbon

nanotubes

(MWCNTs-GC).

The

electrodes

were

caracterized using square wave voltammetry (SWV). Cyclic voltammetry (CV) was
used to diagnose the degree of reversibility of the oxidation reaction of the insecticide
as well as the nature of the transport of the electroactive material to the surface of
the electrodes. The electrochemical oxidation of fipronil studies using the GPU
electrode showed that fipronil oxidation presents a peak at 0.70 V (vs. EAg/AgCl) which
is totally irreversible and controlled by adsorption of species on the electrode surface.
Analytical curves were obtained for fipronil in the range 2.0 to 14 x 10-5 mol L-1, with a
detection limit (LD) of 139 µg L-1 and a quantification limit (LQ) of 480 µg L-1. For the
oxidation of fipronil in the GC-MWCNTs electrode the results showed that fipronil
oxidation presents a peak at 0.50 V (vs. EAg/AgCl) which is totally irreversible and
diffusion controlled the adsorption of species on the electrode surface. The LD and
LQ were obtained 26 µg L-1 and 147 µg L-1, respectively. The study by controlled
potential electrolysis showed that oxidation of the insecticide fipronil involves the
participation of one electron. The methodology developed for both electrodes was
applied to natural water samples, recovery tests were performed showing recovery
efficiency of 96.0% for the GPU electrode and 94.6% for MWCNTs-GC electrode.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Fórmula estrutural do Fipronil. ................................................................... 24
Figura 2: Caminhos de degradação do fipronil por: a) hidrólise, b) redução, c)
oxidação e d) fotólise. ........................................................................................ 27
Figura 3: Forma de aplicação de pulso de potencial em voltametria de onda
quadrada. ........................................................................................................... 43
Figura 4: Representação esquemática das estruturas (a) SWCNT e (b) MWCNT. ... 49
Figura 5: Célula eletroquímica utilizada nos experimentos onde: A) eletrodo auxiliar,
B) eletrodo de trabalho e C) eletrodo de referência. .......................................... 53
Figura 6: Célula eletroquímica utilizada na eletrólise onde: A) eletrodo auxiliar, B)
eletrodo de trabalho e C) eletrodo de referência. ............................................... 54
Figura 7: Espectros de absorção na região do UV–vis de uma solução de fipronil 2,0
x 10-5 mol L-1 em tampão NaOH 0,1 mol L-1 (10% etanol); cubeta de 1,0 cm de
caminho óptico. .................................................................................................. 64
Figura 8: Representação do sinal de absorbância na região do UV–vis vs. o tempo
para uma solução de fipronil 2,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH 0,1 mol L-1 (10%
etanol). ............................................................................................................... 65
Figura 9: Voltamogramas cíclicos do eletrodo GPU (─) em eletrólito e (─) em solução
de fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1. Eletrólito: solução de NaOH 0,1 mol L-1 preparada
em solução aquosa de etanol 20% (v/v). Velocidade de varredura: 100 mV s -1.66
Figura 10: Voltamogramas cíclicos de uma solução de fipronil 8,0 x 10-5 mol L-1 em
NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v).

Velocidades de varredura: (─) 25, (─) 50, (─) 75, (─) 100, (─) 150, (─) 200,
(─)250 e (─) 300 mV s-1. Eletrodo de trabalho: GPU. ........................................ 67
Figura 11: Dependência da corrente de pico vs. velocidade de varredura para o
fipronil sobre o eletrodo de GPU (r = 0,995). ..................................................... 69
Figura 12: Dependência do logaritmo da intensidade de corrente de pico vs. o
logaritmo da velocidade de varredura para o fipronil sobre o eletrodo de GPU (r
= 0,991 e b = 0,62). ............................................................................................ 69
Figura 13: Voltamogramas cíclicos para uma solução de fipronil 8,0 x 10 -5 mol L-1 em
tampão BR 0,1 mol L-1. Valores de pH: (─) 4,0, (─) 5,0, (─) 6,0, (─) 7,0, (─) 8,0,
(─) 9,0 e (─) 11,0. Eletrodo de trabalho: GPU. v = 100 mV s-1. ......................... 70
Figura 14: Gráficos de (─) corrente de pico e (─) potencial de pico em função do pH
obtidos da Tabela 6. ........................................................................................... 72
Figura 15: Voltamogramas cíclicos para a oxidação do fipronil sobre GPU (8,0 x 10 -5
mol L-1, em 20% etanol, pH = 12,0), nos seguintes eletrólitos suporte: (—)
tampão fosfato 0,1 mol L-1, (—) tampão BR 0,1 mol L-1 e (—) NaOH 0,1 mol L-1.
........................................................................................................................... 73
Figura 16: Voltamograma de onda quadrada de uma solução de 6,0 x 10 -4 mol L-1 de
fipronil, mostrando as componentes de corrente (─) resultante, (─) direta e (─)
reversa. Eletrodo de trabalho: GPU, f = 100 s-1, a = 50 mV, Es = 2 mV. ......... 74
Figura 17: Voltamogramas de onda quadrada de uma solução de fipronil 6,0 x 10 -5
mol L-1 em NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v).
Frequências: (─) 10, (─) 20, (─) 40, (─) 60, (─) 80, (─) 100 s-1. Eletrodo de
trabalho: GPU. a = 50 mV e Es = 2 mV. ........................................................... 76

Figura 18: Variação da corrente de pico (Ip) em função da frequência da onda
quadrada (f) para a solução de fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH-EtOH, a =
50mV e Es = 2 mV. (r = 0, 998). ...................................................................... 77
Figura 19: Variação da corrente de pico (Ip) em função da raiz quadrada da
frequência (f 1/2) para a solução de fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH-EtOH, a =
50mV e Es = 2 mV. .......................................................................................... 78
Figura 20: Variação do potencial de pico (Ep) em função do logaritmo da frequência
(log f) para a solução de fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH-EtOH, a = 50 mV e
Es = 2 mV. (r = 0,997 e b = 55,6 mV). ............................................................. 79
Figura 21: Voltamogramas de onda quadrada de uma solução de fipronil 6,0 x 10 -5
mol L-1 em NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v).
Amplitudes: (─)10, (─) 20, (─) 30, (─) 40 e (─) 50 mV. Eletrodo de trabalho:
GPU. f = 100 s-1 e Es = 2 mV. .......................................................................... 80
Figura 22: Variação linear da corrente de pico de oxidação do fipronil em função da
amplitude de pulso. ............................................................................................ 80
Figura 23: Voltamogramas de SWV de uma solução de fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1 em
NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v).
Incremento de varredura: () 2, () 4, () 6, () 8 e () 10 mV. Eletrodo de
trabalho: GPU. f = 100 s-1 e a = 50 mV. ............................................................. 81
Figura 24: Voltamogramas de onda quadrada variando-se a concentração de fipronil
adicionada. Concentrações: () 0, () 2,0, () 4,0, () 6,0, () 8,0, () 10,0,
() 12,0 e () 14,0 x 10-5 mol L-1. Eletrodo de trabalho: GPU. a = 50 mV, Es =
2 mV e f = 100 s-1. .............................................................................................. 83
Figura 25: Dependência da corrente de pico com a concentração para o fipronil,
sobre eletrodo de GPU (r = 0,998). .................................................................... 84

Figura 26: (A) Voltamograma de onda quadrada de uma amostra de água de córrego
fortificada com fipronil em solução NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução
aquosa de etanol 20% (v/v). f = 100 s-1, a = 50 mV, ∆Es = 2 mV. Amostra de
água contaminada artificialmente (─),adições de fipronil nas concentrações de:
(─) 10, (─) 20, (─) 30 e (─) 40 x 10-6 mol L-1. (B) Curvas de recuperação
aparente (r = 0,998). .......................................................................................... 87
Figura 27: Imagem de microscopia eletrônica de varredura – FEG do eletrodo de
carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas. ... 88
Figura 28: Voltamogramas de onda quadrada para uma solução de fipronil de 6,0 x
10-5 mol L-1 em NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20%.
Eletrodos: (─) GC-MWCNTs e (─) GC. f = 100 s-1, a = 50 mV, ∆Es = 2 mV. ..... 89
Figura 29: Voltamogramas cíclicos do eletrodo GC-MWCNTs (─) em eletrólito e (─)
em solução de fipronil 4,1 x 10-5 mol L-1. Eletrólito: solução de NaOH 0,1 mol L-1
preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v). Velocidade de varredura: 50
mV s-1. ................................................................................................................ 90
Figura 30: Voltamogramas cíclicos de uma solução de fipronil 4,1x10 -5 mol L-1 em
NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v).
Velocidades de varredura: (─)10, (─)20, (─)30, (─)50, (─)75, (─)100, (─)150,
(─)200 e (─)250 mV s-1. Eletrodo de trabalho: GC-MWCNTs. ........................... 91
Figura 31: Dependência da corrente de pico vs. a velocidade de varredura para o
fipronil sobre o eletrodo de GC-MWCNTs. ......................................................... 92
Figura 32: Dependência do logaritmo da intensidade de corrente de pico vs. o
logaritmo da velocidade de varredura para o fipronil sobre o eletrodo de GCMWCNTs. (b = 0,77 e r = 0,994). ....................................................................... 93

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

