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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 (GC-

MWCNTs) 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 graphite-

polyurethane 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. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os empregos de pesticidas no combate de 

pragas e insetos na agricultura, as características físico-químicas e toxicológicas do 

inseticida fipronil, como também os aspectos históricos e alguns trabalhos 

publicados na determinação analítica deste pesticida, demonstrando a importância 

no desenvolvimento de novas metodologias precisas e sensíveis para a análise de 

pesticidas em diferentes meios.    

 Também são demonstrados um breve levantamento bibliográfico das 

características, construção e aplicação dos eletrodos de compósito grafite-

poliuretana (GPU) e carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (GC-MWCNTs) em eletroanalítica, mostrando a importância deste 

trabalho. 

 

 

1.1 Considerações Gerais 

 Os pesticidas, também conhecidos por nomes como agrotóxicos e defensivos 

agrícolas, são todas substâncias ou misturas de substâncias que tem como objetivo 

prevenir, destruir ou combater qualquer tipo de praga presente em cultivo agrícola. 

Os pesticidas são amplamente utilizados na agricultura, com a finalidade de 

aumentar a produtividade agrícola e auxiliar no controle de vetores de várias 

doenças. Porém, seu uso excessivo e desordenado vem provocando diversos danos 

para o meio ambiente, como a contaminação das águas, solos e alimentos, e 

consequentemente trazendo intoxicações e doenças ao homem e animais [1]. 

 Os pesticidas são utilizados com diferentes funções, sendo algumas delas 

inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, bactericidas, dentre outras. Algumas 
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classes químicas compreendem compostos organoclorados, carbamatos, 

piretroides, triazinas, organofosforados, dentre outras. As principais funções destes 

pesticidas na agricultura são de obter grandes produções com altas produtividades e 

boa qualidade dos produtos, com redução do trabalho e gastos de energia. 

 As primeiras substâncias utilizadas como pesticidas foram substâncias tóxicas 

de origem natural, tais como nicotina, piretro, além de substâncias inorgânicas como 

o mercúrio e enxofre. O uso de pesticidas mais modernos teve seu início por volta 

de 1940, quando Paul Müller descobriu o inseticida dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT). O  DDT era muito eficaz, transformando-se rapidamente no pesticida mais 

utilizado no mundo. Entretanto, na década de 1960, descobriu-se que o DDT 

provocava danos à saúde de diversas espécies de aves, prejudicando sua 

reprodução e oferecendo grandes riscos à biodiversidade [2]. 

 Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola 

(SINDAG), o uso de pesticidas dobrou desde a década de 1950, e cerca de 2,5 

milhões de toneladas de pesticidas industriais são usadas agora todos os anos.  As 

vendas de pesticidas acumuladas até Outubro de 2011, em comparação com o 

mesmo período de 2010, apresentaram crescimento de 10%, impulsionadas 

principalmente pelas culturas de soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, café e 

pastagem [3]. 

 A utilização de pesticidas para acabar com as pragas na agricultura deve ser 

moderado e realizado com alguns cuidados, pois pode causar a contaminação e 

desertificação do solo. Isto porque, quando utilizados em diferentes culturas, os 

pesticidas são levados para o solo pela água da chuva ou da irrigação. No solo, os 

pesticidas podem seguir diferentes destinos. Eles podem ser degradados pela luz do 

sol, calor, interação com partículas do solo, podendo gerar produtos mais perigosos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Müller
http://pt.wikipedia.org/wiki/DDT
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Portanto, o uso intenso de pesticidas pode levar à degradação dos recursos 

naturais, em alguns casos de forma irreversível, levando a desequilíbrios biológicos 

e ecológicos, entre eles a contaminação dos lençóis freáticos e do próprio solo [4]. 

 O descuido do homem com o uso dos pesticidas pode ser fatal, ocasionando 

danos à saúde, tais como: irritações na pele e nos olhos, problemas respiratórios, 

câncer em vários órgãos, distúrbios sexuais e problemas neurológicos. 

 No Brasil, as substâncias introduzidas na agricultura para combater pragas e 

doenças foram usadas principalmente após a crise de 1929 em lavouras como as de 

algodão, milho e cana-de-açúcar. As culturas de café e algodão foram as 

responsáveis pela introdução de inseticidas sintéticos. Foi na década de 70, porém, 

que houve a grande expansão na produção e uso de pesticidas no Brasil, em razão 

dos incentivos para a produção agrícola e a política de exportação [5]. 

 Na maioria dos países, a venda ou uso de um pesticida deve ser aprovada 

por uma agência do governo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

por meio do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA), mostrou a presença de resíduos de pesticidas em alimentos [6]. No Brasil 

estão estabelecidos pela resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), padrões de potabilidade da água destinada ao consumo humano e os 

limites máximos admitidos dependem do agrotóxico utilizado. Já a Comunidade 

Europeia estabeleceu padrões de potabilidade para águas destinadas ao consumo 

humano como sendo de 0,1 μg L-1 para um e 0,5 μg L-1 para a soma de todos os 

agrotóxicos presentes, incluindo seus metabólitos. 

 Fica evidente a problemática da utilização de pesticidas na agricultura 

brasileira e consequentemente a contaminação dos alimentos e águas, visto que 

esses agrotóxicos são, na sua maioria, persistentes no meio ambiente. Torna-se 
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necessário o desenvolvimento de métodos precisos de quantificação desses 

resíduos e de produtos de degradação desses compostos. 

 Atualmente o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos e 

também o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Na cultura da cana-de-açúcar 

são empregadas grandes quantidades de pesticidas, sendo o inseticida fipronil um 

dos mais aplicados no Estado de São Paulo [7]. O pesticida selecionado para o 

presente estudo pode contaminar o meio ambiente aquático, por isso há uma 

necessidade de monitorar corpos d’água, especialmente os destinados ao 

abastecimento público, quanto à presença deste composto. 

 

 

1.2 Fipronil 

 O fipronil (5-amino-[2,6dicloro-4-(trifluorometil) fenil]-4-trifluorometil-sulfinil-1H-

pirazol-3carbonitrila) é um inseticida descoberto e desenvolvido pela Rhône-Poulenc 

entre 1984-1987 e colocado no mercado em 1993. Ele é um novo membro da classe 

dos fenilpirazóis [8]. 

 O fipronil é conhecido em mais de 70 países e utilizado em mais de 100 

diferentes tipos de culturas para o controle de pestes. No Brasil sua formulação é 

bastante variada, indo desde iscas atrativas para o controle de formigas (Blitz®) até 

sprays utilizados no controle de carrapatos e pulgas (Frontline® e Top Spot®), além 

do controle de pragas da raiz do milho e do gorgulho aquático do arroz (Klap®) e 

também no controle de insetos e pragas na cultura de cana-de-açúcar (Regente® 

800 WG) [9]. 
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 O fipronil pode ser empregado desde doses muito baixas até muito altas para 

controle efetivo de insetos resistentes ou tolerantes a outras famílias de inseticidas 

como os organofosforados, piretróides e carbamatos [8]. 

 

1.2.1 Características físico-químicas 

 As propriedades físico-químicas dos pesticidas são importantes parâmetros 

que podem ser avaliados para estabelecer um potencial risco de contaminação. O 

fipronil em sua forma pura é um pó branco e massa molar de 437 g mol-1. Apresenta 

ponto de fusão de 195,5 a 203 °C, sua solubilidade de 0,0024 g L-1 em água no pH 

5,0 e 0,0022 g L-1 no pH 9,0, sendo altamente solúvel em solventes orgânicos (545,9 

g L-1 em acetona) [8]. 

  A estrutura química do inseticida fipronil é mostrada na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Fórmula estrutural do Fipronil. 

 

 

  Cada pesticida apresenta um conjunto específico de propriedades físico-

químicas. As principais propriedades dos pesticidas relacionados ao seu 

comportamento são as seguintes: pressão de vapor, solubilidade em água, 
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constante de adsorção, coeficiente de partição octanol-água, constante de ionização 

ácida (pKa) ou básica (pKb), constante da Lei de Henry, tempo de meia-vida. 

 A pressão de vapor (Pv),  juntamente com a constante da Lei de Henry (KH), 

mostra a tendência dos pesticidas à volatilização ou permanência na fase aquosa. A 

solubilidade em água é outra propriedade importante, pois indica o comportamento, 

transporte e destino do composto no ambiente. A constante de adsorção (Koc) está 

baseada na quantidade de matéria orgânica presente no solo, moléculas altamente 

solúveis apresentam um Koc relativamente baixo (menor que 150 cm3 g-1), podendo 

ser rapidamente biodegradados no solo e na água. O coeficiente de partição 

octanol-água (Kow) indica a tendência das moléculas em se distribuir em regiões 

hidrofóbicas [10,11]. 

 Os pesticidas, cujo Kow é alto e cuja solubilidade em água é baixa (natureza 

hidrofóbica), podem sofrer forte adsorção no solo ou sedimento, e bioacumular-se 

em organismos aquáticos. Na Tabela 1 apresenta algumas propriedades físico-

químicas do inseticida fipronil. 

 

Tabela 1- Propriedades físico-químicas do fipronil 

Propriedades Características 

Massa Molar / g mol-1 

Classe toxicológica 

Ponto de ebulição / °C 

Pressão de Vapor / nPa 

Solubilidade em água 

Constante de adsorção (Koc) / mL g-1 

Coeficiente de partição octanol-água (Kow) 

437  

II, altamente tóxico 

200  

370, não volátil 

2,4 mg L-1, baixa 

803, móvel 

4,01 log Kow, alto 
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 Assim, o fipronil apresenta um caráter hidrofóbico, com forte adsorção no solo 

ou sedimento, sendo ligeiramente móvel em água. É estável em meio aquoso ácido 

e neutro e, em meio alcalino, ele é suscetível à reação de hidrólise, formando uma 

amida. 

 

1.2.2 Modo de ação 

 Esse inseticida é extremamente ativo e atua no Sistema Nervoso Central 

(SNC) do inseto. O ingrediente ativo do fipronil tem um modo de ação único e 

exclusivo, devido à especificidade e precisão do local atingido no SNC. A 

transmissão do impulso nervoso nas células do SNC acontece em função da 

diferença de concentração de íons dentro e fora dessas células. O estabelecimento 

do equilíbrio iônico nas células SNC é garantido graças ao GABA (Ácido Gama 

Amino Butírico), uma substância que controla o fluxo de íons cloreto através da 

membrana da célula nervosa [12]. 

 Pesquisas recentes mostram que o ingrediente ativo do fipronil pode reverter 

a ação do GABA, alterando o equilíbrio iônico nas células do SNC, com consequente 

morte dos insetos. O GABA é o principal neurotransmissor inibidor nos insetos, daí 

sua importância na regulação da atividade do SNC [13]. 

 

1.2.3 Destino ambiental do fipronil 

 Estudos em águas, solos e vegetações indicam que o fipronil sofre 

degradação química formando quatro possíveis produtos: amida, sulfeto, sulfona e 

dessulfinil. A Figura 2 apresenta as possíveis reações de degradação do fipronil e 

seus respectivos metabólitos [14]. 
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Figura 2: Caminhos de degradação do fipronil por: a) hidrólise, b) redução, c) oxidação e d) fotólise. 

 

 O composto derivado dessufinil é formado fotoquimicamente e seu 

surgimento é rápido. O derivado sulfeto é formado por redução e o metabólito 

sulfona por oxidação do substituinte sulfinil [15]. 

 O produto amida resulta da hidrólise do grupo nitrila do fipronil. Este 

metabólito apresenta uma polaridade maior que o fipronil e é mais solúvel em água, 

desta forma apresenta baixa afinidade pela matéria orgânica em comparação ao 

fipronil [16]. 

 A formação de cada metabólito depende de alguns fatores do meio, tal como 

temperatura, pH, tipo de solo, presença de luz e microorganismos [17]. 
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 O fipronil, em condições anaeróbicas, se degrada lentamente em águas e 

sedimentos, com um tempo de meia-vida variando de 116 a 130 dias, sendo 

bastante estável à hidrólise em meio moderadamente ácido a neutro. Em condições 

aeróbicas, é lentamente degradado através de oxidação, redução e hidrólise (meio 

alcalino). Dependendo da quantidade de matéria orgânica, do tipo de solo e do pH, o 

tempo de meia-vida pode variar de 18 a 308 dias. Quando exposto à luz, o fipronil é 

foto-degradado, com um tempo de meia-vida de 3,6 horas em água e 34 dias em 

solo argiloso [18,19]. Alguns trabalhos sobre o fipronil no meio ambiente são 

relatados a seguir. 

1.2.3.1- Comportamento do fipronil no meio ambiente  

  A volatilização do fipronil no ar é lenta, e foi confirmada por NGIM et al. [20], 

que  determinaram experimentalmente a constante de Henry como 6,60 x 10-6  

atm mol-1. O fipronil tem pressão de vapor relativamente baixa e não se volatiliza 

rapidamente, portanto não é encontrado no ar. 

 No solo, o valor médio do coeficiente de adsorção do fipronil à matéria 

orgânica do solo (Koc) é 803 mL g-1, o que confere ao composto de baixa a 

moderada adsorção por área de superfície. O fipronil tem baixa capacidade de 

dispersão na terra, mas isto não implica em baixo potencial para a contaminação 

das águas subterrâneas [21]. 

 BOBÉ et al. observaram uma afinidade do fipronil por solos com elevado teor 

de matéria orgânica, isso se deve ao caráter hidrofóbico do fipronil [22]. Observaram 

também que a adsorção não é afetada pela variação de pH. Os fatores que 

alteraram a adsorção do fipronil pelas partículas do solo foram a temperatura, a 

presença de metanol e a razão da quantidade de solo/água. 
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 YING e colaboradores fizeram a mesma constatação, ao estudar oito 

diferentes tipos de solo australiano e observaram que a adsorção do fipronil no solo 

aumentou com o aumento da matéria orgânica [23]. Os valores de Koc variaram entre 

542 a 1176 mL g-1, o que indica baixa a moderada sorção. Estes resultados indicam 

que o fipronil é relativamente móvel no solo. Já o Koc dos produtos de degradação foi 

mais alto que o do próprio fipronil. O tempo de meia vida do fipronil e seus 

metabólitos no solo foi de 113 a 350 dias, revelando que eles são persistentes. 

 LIN et al. estudaram a adsorção e degradação do fipronil em sedimentos 

urbanos [24]. Observaram que, em condições aeróbicas, foram encontrados os 

produtos de degradação sulfeto e sulfona. Em condições anaeróbicas e com 

presença de microorganismos, o produto de degradação encontrado foi o sulfeto. O 

fipronil se adsorve nos sedimentos contendo elevado teor de matéria orgânica e é 

levado a sistemas aquáticos. 

 PEI et al. estudaram a degradação do fipronil em amostras de solos e de 

folhas de vegetação chinesa Pakchoi [25]. O fipronil se degrada mais rapidamente 

na vegetação do que no solo e forma os metabólitos sulfona, sulfeto e amida.  Já no 

solo forma os produtos sulfona e dessufinil. 

 RAMESH et al. verificaram que a mudança do pH no solo interfere na 

degradação do fipronil [26]. Observaram que, em solo alcalino, há uma reação de 

hidrólise e o fipronil se transforma em uma amida. Já em solo ácido e neutro ocorreu 

um acúmulo de resíduos do fipronil e um aumento na poluição das águas. 

 BOBÉ et al. observaram que o efeito da luz solar sobre o fipronil foi 

importante para sua degradação [27]. Verificaram que, quando exposto à radiação 

solar num solo de pH 5,5, a cinética de degradação foi rápida e de primeira ordem, 
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com um tempo de meia vida de 4 horas, formando como produto o metabólito 

dessufinil. 

 ZHU et al. verificaram que o tipo de solo e temperatura interferiram no tempo 

de meia vida do inseticida [28]. Em solo argiloso não estéril o tempo de meia vida do 

fipronil foi de 9,7 dias a 25 °C e 8,7 dias a 35 °C. Em solos argilosos estéreis o 

tempo de meia vida foi de cerca de 33 dias. Em solo arenoso o tempo de meia vida 

foi de 126 dias. 

 Outro estudo realizado pela Rhône-Poulenc mostrou que o produto de 

fotodegradação dessufinil é persistente no solo [29]. Dependendo do tipo de solo, o 

tempo de meia vida variou entre 630-693 dias.   

 FEUNG et al. estudaram o fipronil em ambiente aquático e observaram que o 

inseticida foi rapidamente adsorvido em sedimentos com areia contendo 8% de 

matéria orgânica e pH 5,8 [30]. A vida média do fipronil em condições aquáticas 

aeróbicas foi de 14 dias, e a maior quantidade de metabólito formado foi do sulfito, 

que correspondeu a 74% dos resíduos total depois de 30 dias. 

 AAJOUD et al. estudaram por 3 meses a dissipação do fipronil em um 

ambiente aquático e revelaram duas transformações do composto original, foto-

degradado e hidrólise do sulfeto e cadeias laterais de nitrila ligados ao anel 

heterocíclico [31]. Observaram que as atividades inseticidas do dessufinil e da amida 

contra a larva do Aedes aegypti, foram maiores que a do fipronil. 

 TINGLE et al. viram que em condições anaeróbicas o fipronil se degrada 

lentamente em água [32]. O tempo de meia vida, em média, foi de 123 dias, muito 

mais do que qualquer solo aeróbico, onde o fipronil e seu metabólito dessufinil, 

mostraram tempo de meia vida de apenas 5 dias. 
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 CONNELLY et al. descreveram a transformação do fipronil no meio aquático, 

onde o metabólito formado foi o dessufinil [33]. Este subproduto tem ação 

neurotóxica semelhante à molécula original do fipronil, que manteve a ação tóxica 

aos organismos expostos. 

 HUSEN et al. estudaram o quanto o fipronil é estável em solução aquosa, 

estocadas em polietileno [34]. As amostras foram analisadas em algumas condições, 

como na presença e ausência de luz, e em frascos de vidro e polietileno. 

Observaram que o melhor lugar para estocar soluções de fipronil é em frasco de 

polietileno por duas semanas, evitando a degradação pela luz solar. 

 DEMCHECK e colaboradores determinaram a contaminação por fipronil e 

seus metabólitos em águas de superfície e de sedimento do rio Mermentau, na 

Louisiana (EUA), em áreas próximas a lavouras de arroz [35]. As concentrações 

máximas de fipronil encontradas na água foram 5,29 e 5,19 μg L-1, no final do mês 

de março e metade de abril, respectivamente. O metabólito detectado em maior 

concentração (1,13 μg L-1) foi o dessufinil, no mesmo período que a mais alta 

concentração do fipronil, indicando que a decomposição fotocatalítica do fipronil é 

rápida. O produto de degradação aeróbica sulfona tem um comportamento similar, 

com as concentrações máximas de 0,202 e 0,205 μg L-1, ocorrendo em março e 

abril. A mais alta concentração do sulfeto foi de 0,214 μg L-1, num período posterior 

à concentração máxima do fipronil, o que é consistente com o processo de 

degradação, uma vez que esse metabólito é um produto de redução mais 

frequentemente detectado no solo.  

 RAVETON et al. estudaram a degradação do fipronil contido nas sementes de 

girassol num período de 3 meses [36]. Foram detectados os metabólitos dessufinil, 

sulfona e sulfeto. Devido à sua forte adsorção com as partículas do solo com 
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elevado teor de matéria orgânica, o fipronil foi transportado da semente pela água do 

solo e, em seguida, do solo para as plantas. 

 BOBÉ et al. estudaram a degradação do fipronil em solução aquosa na 

ausência de luz, a 22 °C e em diferentes pH [27]. O inseticida se manteve estável 

em solução ácida e neutra, 80% permaneceu após 100 dias. Sob condições 

alcalinas, pH entre 9,0 e 12,0, a degradação aumentou com o pH e seguiu uma 

cinética de pseudo-primeira ordem. A temperatura também influenciou na 

degradação hidrolítica do fipronil, o tempo de meia vida diminuiu de 114 horas para 

18 horas, quando a temperatura aumentou de 22 °C para 45 °C. 

 WALSE et al. estudaram a degradação do fipronil em água e sedimentos de 

ambientes estuários [37]. Verificaram que, nos sedimentos, o produto de degradação 

encontrado foi o sulfeto e que, na água, foram encontrados os produtos sulfona e 

dessufinil que migram da água para os sedimentos.   

 PERET et al. estudaram a dinâmica do fipronil na Lagoa do Óleo, localizada 

na Estação Ecológica de Jataí [38]. Os experimentos realizados em microcosmos 

apontaram para uma sedimentação rápida (tempo de meia vida de 17 dias) de cerca 

de 30% do composto e uma degradação lenta na água (tempo de meia vida de 43 

dias). No sedimento, a biodegradação contribuiu de forma eficiente para o 

decaimento das concentrações de fipronil (tempo de meia vida de 7 dias), sem que a 

toxicidade fosse reduzida. 

 Mesmo que utilizado de forma adequada, o fipronil pode contaminar o meio 

ambiente e gerar produtos de degradação mais tóxico. Torna-se importante o 

desenvolvimento de procedimentos analíticos para a sua determinação.  
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1.2.4 Toxicidade do fipronil  

 Segundo a ANVISA, o fipronil pertence à classe toxicológica II, altamente 

tóxica [39]. Ele é altamente tóxico para peixes, pássaros e invertebrados aquáticos e 

moderadamente tóxicos para pequenos mamíferos. Atualmente, há uma grande 

preocupação com a toxicidade do fipronil, principalmente com respeito às abelhas. 

 A sua tendência em se ligar a sedimentos e sua baixa solubilidade em água 

podem reduzir a sua toxicidade, o composto é pouco tóxico para minhocas, 

microrganismos do solo e plantas aquáticas. O foto-derivado dessufinil apresenta 

uma toxicidade aguda mais alta em mamíferos do que o fipronil. 

 O fipronil é neurotóxico para ratos e cães e, carcinogênico para ratos com 

doses de 300 ppm em machos e fêmeas causando câncer na tireóide. Em relação à 

saúde humana, existem poucos estudos, contudo células humanas foram usadas 

em alguns estudos de carcinogenicidade nos quais nenhum efeito adverso foi 

detectado [40]. 

 A exposição por um pequeno intervalo de tempo pode causar sérios efeitos 

sobre o desenvolvimento de fetos, tanto de animais como de humanos e, após o 

nascimento são observadas sequelas como dificuldade de aprender, diminuição dos 

reflexos, esterilidade, além do aumento da suscetibilidade para câncer e outras 

doenças [41]. 

 O fipronil é absorvido pelo trato gastrointestinal e rapidamente metabolizado. 

A concentração máxima do fipronil no sangue ocorre de 4 a 6 horas após sua 

ingestão e começa a declinar lentamente, sendo seu processo de eliminação lento. 

A excreção do fipronil e de seus metabólitos é realizada principalmente através das 

fezes e em menor quantidade através da urina. A seguir são relatados alguns 

trabalhos sobre a toxicidade do fipronil. 
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 HASSANI et al. estudaram o efeito do fipronil em doses sub-letais no 

comportamento das abelhas [42]. As abelhas foram alimentadas com pólen 

contaminado e concluiu-se que o fipronil na concentração de 0,5 ng prejudicou a 

formação de memória olfativa das abelhas. A atividade locomotora não foi afetada. 

As abelhas morreram após 48 horas de aplicação do fipronil. 

 OLIVEIRA e colaboradores estudaram o efeito do fipronil em organismos não 

alvos [43]. Examinaram os fígados de ratos expostos a diferentes doses de fipronil 

(15,25 e 50 mg Kg-1) e perceberam alterações nas células do fígado, levando a 

célula à morte por necrose. 

 SCHLENK et al. observaram a toxicidade do fipronil em camarões da espécie 

Procambarus [44]. A água utilizada na criação dos camarões provinha da irrigação 

de arroz que continha fipronil. Constataram traços de fipronil e dos metabólitos, 

sulfona, sulfeto e dessufinil na água analisada, os quais foram responsáveis pela 

morte de 96,4 % dos camarões. 

  TINGLE et al. observaram, em estudo com ratos, que o fipronil é rapidamente 

metabolizado e os resíduos distribuídos nos tecidos, particularmente em tecidos 

gordurosos, onde permanecem em quantias significantes uma semana após 

administração oral [32]. Foi confirmado em estudo semelhante na Austrália, em 

carne bovina, a lenta depuração do fipronil na gordura, resultando em uma 

acumulação leve sob constante condição de pasto. Segundo os autores, a meia vida 

do fipronil na gordura da carne é em torno de 18 dias.  

 STARK et al. estudaram o efeito do inseticida fipronil em Daphnias [45]. O 

fipronil apresentou uma toxicidade na dose de 0,03 mg L-1, aumentando a taxa de 

mortalidade e diminuindo a taxa de nascimento. 
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 LEGHAIT et al. estudaram a ação toxicológica do inseticida fipronil em ratos 

[46]. Observaram que os ratos apresentaram uma variação na taxa de hormônios da 

tireóide, o que favoreceu o surgimento de tumores. 

 BALANÇA e colaboradores observaram que doses muito baixas de fipronil 

(2,0 g ha-1) aplicadas para controle de gafanhotos teve impacto em insetos não-

alvos, no caso um tipo de besouro [47]. Esses besouros são de importância agrícola, 

pois contribuem para o controle biológico de pragas. 

 

1.2.5 Uso veterinário 

  Há uma grande aceitação da eficiência apresentada pela molécula do 

inseticida fipronil utilizada no controle de insetos e pragas, pois as pesquisas 

revelam que na maioria dos casos há resultados satisfatórios a uma grande 

diversidade de pestes [48-52]. 

 Além de ser utilizado em diversos tipos de cultura, tais como, batata, cana-de-

açúcar, milho, algodão, arroz, soja, cevada e feijão, o fipronil é também utilizado no 

uso doméstico e veterinário contra baratas, formigas, pulgas e carrapatos. Esse 

inseticida também é utilizado para preservar madeira de cupins. A seguir, estão 

relatos alguns trabalhos comprovando a eficácia do fipronil no uso veterinário. 

 BRESCIANI et al. verificaram a eficácia do inseticida fipronil (Frontline®) em 

cadelas adultas de diferentes portes infestadas por pulgas (Ctenocephalides) [53]. 

Foi observado um maior pico de eliminação de pulgas 12 horas pós-tratamento, 

quando foi verificada uma porcentagem de eficácia terapêutica do fipronil de 99,0%. 

 GENTILE et al. estudaram a eficácia do fipronil líquido 1,0% contra Triatoma 

infestans (bicho-barbeiro) em aves e mamíferos [54]. O fipronil foi eficaz após 7 dias, 
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chegando a 100,0% de mortalidade antes de 72 horas. Os animais tratados não 

sofreram efeitos adversos. 

 DAVERY et al. avaliaram a eficácia de uma solução de fipronil 1,0% 

(Topspot®) para o controle de carrapatos em gado [55]. Foram obtidos 100% de 

proteção contra infestação e controle de reprodução dos carrapatos, com uma 

eficiência de 99,7% e atividade residual do inseticida por 8 semanas. 

 Uma das maiores preocupações quanto ao uso do fipronil no combate aos 

carrapatos é a contaminação do leite, da carne e do meio ambiente, como por 

exemplo, o solo e os rios por meio do descarte dos seus resíduos. 

 

1.2.6 Valores de limites máximos de resíduos (LMR) 

 Os valores de limite máximo de resíduo (LMR) são estabelecidos por 

agências do governo de cada país, órgãos responsáveis pela preservação do meio 

ambiente.  

 No Brasil os LMR em alimentos para o inseticida fipronil, segundo a ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), estão dispostos na Tabela 2 [39]. 
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Tabela 2- Limite máximo de resíduo (LMR) de fipronil em alimentos 

Alimentos 
 

LMR (mg/Kg)/fipronil 

Algodão 0,01 

Arroz 0,01 

Batata 0,05 

Cana-de-açúcar 0,03 

Cevada 0,01 

Feijão 0,01 

Milho 0,01 

Soja 0,01 

Trigo 0,01 

 

 

1.2.7 Determinação analítica do fipronil 

 Análises do fipronil em matrizes ambientais têm sido realizadas utilizando 

principalmente as técnicas cromatográficas, que apresentam excelente 

reprodutibilidade e sensibilidade. Estas técnicas necessitam de etapas de preparo 

de amostras envolvendo extração dos analitos para remoção de interferentes. 

Diferentes tipos de amostras como água, solo, tipos de vegetação, plasma, leite, e 

mel foram analisados com o objetivo de determinar o inseticida fipronil. 

 BOBÉ e colaboradores estudaram o comportamento do fipronil em solos de 

Niamey, região da Nigéria [56]. Esses solos nunca tinham sido tratados com fipronil 

e, em cada lote, foram aplicados 2 litros (4 g L-1) da formulação Adonis® e depois de 
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dois meses as amostras foram analisadas. A recuperação foi 85% para fipronil, 93% 

para o metabólito A (dessulfinil), 87% para o metabólito B (sulfeto), 96% para o D 

(amida) e 100% para C (sulfona). O limite de quantificação foi de 0,0001 mg Kg-1 

para o fipronil e para os metabólitos A, B e C. Para o metabólito D o limite foi de 

0,0005 mg Kg-1. 

 VÍLCHEZ e colaboradores utilizaram a micro-extração em fase sólida, seguida 

pela cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa para a 

determinação do inseticida fipronil em amostras de água e solo de Granada 

(Espanha) como também em amostras de urina humana [57]. A curva de calibração 

obtida para o fipronil foi linear entre 0,3-100 ng mL-1 (r = 0,9986) e  o limite de 

detecção alcançado foi de 0,08 ng mL-1. 

 GOLLER e colaboradores analisaram resíduos de fipronil e de seus 

metabólitos em amostras de alho-poró [58]. Para realizarem suas medidas foi 

necessário um pré-tratamento da amostra, que foi fortificada a 0,002 mg Kg-1 pelo 

analito, que posteriormente foi extraído com acetonitrila. Em seguida foi purificado 

em uma coluna C18 e carvão ativo. O resíduo foi quantificado usando cromatografia 

gás-líquida usando detector de captura de elétrons. O limite de detecção baseado na 

quantidade injetada foi menor que 10 pg. Uma curva de calibração foi construída 

entre 0,05 e 10 mg L-1 (r = 0,99). Foi observada uma recuperação de 70 a 100%. 

 YING e colaboradores estudaram a degradação do fipronil em solos.  O 

estudo foi feito em laboratório e em campo [59]. Três metabólitos (dessulfinil, sulfeto 

e sulfona) foram identificados após o tratamento no solo. O limite de detecção foi  

1 µg Kg-1, e o limite de quantificação foram de 2 µg Kg-1 para o fipronil e seus 

metabólitos. 
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 MORZYCKA, usando dispersão de matriz em fase sólida e cromatografia 

gasosa, determinou 12 inseticidas, entre eles o fipronil em mel de abelha [60]. O 

inseticida foi quantificado usando cromatografia gasosa com um detector nitrogênio-

fósforo. O método teve uma recuperação de 90,6%, e o limite de detecção foi de 

0,02 mg Kg-1. 

 BRONDI determinou as concentrações de agrotóxicos usados na lavoura de 

cana-de-açúcar, entre eles o fipronil, cujos resíduos estão presentes nas águas dos 

rios que abastecem a cidade de Araraquara [61]. Através da extração com fluido 

supercrítico utilizando suporte sólido (C18) e CO2 + modificador acetona como 

eluente, foi obtido uma recuperação de 97,92%. O limite de detecção foi de 1 µg L-1 

e de quantificação de 3,5 µg L-1. 

 PEI e colaboradores [15] desenvolveram um método analítico para estudar 

resíduos de fipronil e seus metabólitos em vegetais e solo. Foi utilizada a 

cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons. A menor quantidade de 

fipronil detectada foi de 0,003 mg Kg-1 e a menor concentração detectada no solo e 

vegetais foi de 0,002 mg Kg-1. As amostras foram fortificadas e analisadas usando o 

método analítico desenvolvido, obteve-se uma recuperação de 88,9 % em vegetais e 

91,5 % em solo.   

 SCHLENK e colaboradores estudaram a toxicidade do fipronil e de seus 

produtos de degradação em lagostim (Procambarus sp.) [62]. Para isso fipronil foi 

aplicado na água de irrigação do arroz. O fipronil é transportado via sedimentos 

orgânicos e o lagostim consome esses sedimentos. Os limites de detecção foram 

0,5 µg L-1 para fipronil e dessulfinil, 1,0 µg L-1 para sulfido e 2,0 µg L-1  para sulfona. 

O método teve uma recuperação de 94,2 % para o fipronil, 92,8 % para sulfona,  

95,5 % para o sulfeto e 95,8 % para o dessulfinil. 



40 
 

 LIU et al. desenvolveram uma metodologia analítica para análise dos 

isômeros R-(-) e S-(+) do fipronil e dos produtos de degradação em amostras de 

repolho [63]. Foram obtidos limites de quantificação entre 0,01 e 0,05 mg Kg-1 e 

valores de recuperação entre 79 e 81%. 

 MAFFEI e colaboradores [64] determinaram resíduos de pesticidas, dentre 

eles o fipronil, em plasma bovino. Utilizaram a técnica de extração em fase sólida e 

cromatografia gasosa. Foi obtido limite de quantificação de 0,04 mg L-1 para o 

fipronil. 

 SAVANT et al. analisaram 50 tipos de pesticidas, entre eles o fipronil, em 

amostras de uva, romã e manga [65]. As amostras foram analisadas por um 

cromatógrafo a gás com detecção por espectrofotometria de massa. Os limites de 

quantificação encontrados nas frutas uva, romã e manga foram 6,1 ng g-1,  

10,0 ng g-1 e 9,0 ng g-1, respectivamente. 

 FAOUDER e colaboradores avaliaram uma potencial transferência de 

resíduos de fipronil e seus metabólitos (sulfona, sulfito, fipronil dessulfinil e amida) 

da alimentação da vaca para o seu leite [66]. O leite foi analisado por um 

cromatógrafo a gás acoplado a um espectrofotômetro de massa (GC-MS/MS). Os 

limites de quantificação encontrados foram de 0,025 µg L-1 no leite e 0,05 µg kg-1 

nas plantas para todos os compostos, exceto para o resíduo amida onde os valores 

encontrados foram quatro vezes maior. Concluíram que houve a transferência de 

resíduos de fipronil, por meio da alimentação a partir das sementes, para o leite de 

vacas leiteiras.   

 SANCHES et al. determinaram resíduos de fipronil em pólen e mel de abelha 

[67]. Para o estudo utilizaram a cromatografia gasosa por detecção de 

espectrometria de massa, obtiveram para as amostras de pólen valores de 
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recuperação entre 91 e 103%, com limite de detecção de 0,2 µg Kg-1. Para as 

amostras de mel foram obtidos valores de recuperação entre 90 e 103%, e o limite 

de detecção foi de 0,1 µg Kg-1. 

 Deve causar preocupação o mau uso do inseticida fipronil, pois no Brasil 

existem áreas totais sendo pulverizadas, não havendo a menor preocupação com 

possíveis contaminações e prejuízos aos ecossistemas. Há registros sobre a 

redução do número de abelhas em várias partes do país. Outro forte indício do 

perigo de sua utilização esta no fato de que seu uso vem sendo banido de vários 

países da Europa. A sua utilização deve ser mais bem pesquisada com o objetivo de 

determinar os reais riscos apresentados ao ambiente. 

 O risco ambiental do inseticida fipronil torna-se bastante elevado em função 

de que sua molécula poderá atingir os lençóis freáticos, rios e lagoas promovendo a 

contaminação da fauna aquática, quando utilizado para fins agrícolas. A utilização 

irracional de fipronil nos agro-ecossistemas poderá causar o desequilíbrio direto da 

população dos organismos vivos que se estabelecem em ambientes alagados. 

 Observando a toxicidade do inseticida fipronil no meio ambiente e a várias 

espécies, torna-se importante o desenvolvimento de novos procedimentos analíticos 

que apresentem rapidez, sensibilidade e baixo custo para o seu monitoramento. 

 

 

1.3 Técnicas eletroanalíticas  

 Uma das mais importantes características das técnicas eletroanalíticas 

relaciona-se com o fato destas técnicas possibilitarem o estabelecimento de 

relações diretas entre a concentração do analito e alguma das propriedades elétricas 

como corrente, potencial, condutividade, resistência ou carga elétrica [68]. 
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 Como as medidas destas propriedades são facilmente acessíveis 

experimentalmente, as técnicas eletroanalíticas são utilizadas na quantificação de 

espécies de interesse nas diferentes áreas de estudo. Uma grande vantagem destas 

técnicas consiste na possibilidade da medida ser realizada diretamente na amostra 

sem necessidade de etapas de pré-purificações ou de separações prévias [69]. 

   Essas vantagens, aliadas ao curto tempo na realização das análises, ao 

volume de amostra e efluentes gerados, ao baixo custo da instrumentação e dos 

materiais utilizados, se comparados às técnicas cromatográficas e espectroscópicas, 

e a baixa sensibilidade das técnicas eletroanalíticas em relação à presença de 

interferentes, fazem com que elas sejam cada vez mais intensamente utilizadas. Sua 

crescente importância levou ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais 

sensíveis às espécies em estudo, algumas inclusive com limites de detecção tão 

baixos que podem ser comparados aos das técnicas tradicionais utilizadas na 

análise de muitos compostos orgânicos e inorgânicos em matrizes ambientais, 

biológicas e em alimentos [70]. 

 

1.3.1 Voltametria de Onda Quadrada (SWV)   

 Uma das técnicas eletroanalíticas mais elaboradas é a voltametria de onda 

quadrada (SWV). Esta técnica foi desenvolvida inicialmente por Barker, com 

contribuição de Osteryoung, em 1952 e, no passar dos anos, sofreu algumas 

modificações instrumentais aliadas ao desenvolvimento de novas teorias que foram 

responsáveis pelo estabelecimento da técnica para a análise de traços e também na 

obtenção de dados relacionados à cinética e ao mecanismo de reações  

químicas [70]. 
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 A SWV é uma das técnicas voltamétricas de pulso mais rápida e sensível, os 

limites de detecção podem ser comparados aos das técnicas cromatográficas. Além 

disso, apresenta menor consumo da espécie eletroativa, diminuição das correntes 

residuais, diminuição dos problemas associados ao bloqueio da superfície do 

eletrodo por produtos de reação [71]. 

 As formas da curva corrente-potencial para essa técnica é proveniente de 

aplicações de potenciais de altura ∆Es (incremento de varredura), que varia de 

acordo com uma escada de potencial de altura a (amplitude do pulso) e duração de   

(período). Na curva potencial-tempo, a largura do pulso ou /2 é denominada tp e a 

frequência 1/ é designada por f  [72]. 

 As correntes elétricas são medidas ao final dos pulsos diretos (sentido da 

varredura) e reversos (no sentido oposto da varredura) e o sinal é obtido como uma 

intensidade da corrente resultante (∆I = Id – Ir) de forma diferencial e apresenta 

excelente sensibilidade e alta rejeição a correntes capacitivas [68]. Na Figura 3 é 

apresentada a forma de aplicação dos pulsos de potencial. 

 

Figura 3: Forma de aplicação de pulso de potencial em voltametria de onda quadrada. 
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 Os parâmetros eletroquímicos corrente de pico (Ip) e potencial de pico (Ep) 

fornecem dados importantes quando relacionados com a frequência (f) de aplicação 

de pulsos de potencial [73]. 

 Para sistemas irreversíveis, Ip varia linearmente com a f e para sistemas 

reversíveis a Ip varia linearmente com a raiz quadrada de f. Para sistemas quasi-

reversíveis a relação entre Ip e a frequência não é linear.  

 O coeficiente angular () do gráfico Ep versus o logaritmo da frequência para 

sistemas irreversíveis tem o valor de –59/n mV, onde  é o coeficiente de 

transferência de carga e n é o número de elétrons. Para sistemas reversíveis sem 

problemas de adsorção das espécies envolvidas na reação tem um valor de –29/n 

mV, e com adsorção do produto ou reagente não há uma relação linear [74,75]. 

 As correntes de pico também dependem da amplitude da onda, essa 

dependência é linear se a = 20/n mV. Para reações irreversíveis, a sensibilidade 

analítica aumenta com o aumento da amplitude. Isso ocorre devido à largura de 

meia onda (ap/2) se manter constante para amplitudes maiores que 20 mV. Para 

reações reversíveis a corrente de pico aumenta proporcionalmente somente para 

valores de amplitude maiores que 50 mV. Para a análise de sistemas totalmente 

irreversíveis, a sensibilidade pode ser aumentada usando um grande incremento de 

potencial e pulsos de larga amplitude [76]. 

 Na Tabela 3 são apresentadas as principais características dos sistemas 

eletroquímicos quanto ao grau de reversibilidade ao relacionar Ep e Ip com a 

frequência de aplicação de pulsos. 
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Tabela 3- Características dos sistemas eletroquímicos quanto ao grau de reversibilidade ao 

relacionar Ip e Ep com a frequência 

 
Sistema 

 
Relação de Ip e f 

 
Relação de Ep vs 

logf 

 
Irreversível  

 

 
Ip = K f 

 

 

 = –59/n mV 
 

 
 
 
 

Reversível 
 
 
 

 
 
 
 

Ip = K f 1/2 
 
 
 

 
Sem adsorção 

 = –29/n mV 
 

 
Com adsorção 

Relação não linear 
 

 
Quase-reversível 

 

 
Não linear 

 

 
Relação não linear 

  

 

 

1.4 Eletrodo de compósito de grafite-poliuretana (GPU)  

 O objetivo da modificação de eletrodos é atribuir novas características físico-

químicas à superfície, como forma de alterar a reatividade e seletividade do sensor 

base [77]. Atualmente os estudos sobre a modificação de superfícies eletródicas 

vem tendo um crescimento significativo, pois possibilita o aumento na sensibilidade, 

seletividade e no tempo de vida do eletrodo para análises em diversas matrizes.

 A modificação de um eletrodo consiste em duas partes, ou seja, de um 

eletrodo base e de uma camada de modificador químico, e sua forma de preparação 

é determinada pelas características analíticas desejadas no sensor. Umas das 

formas de introduzir um agente modificador sobre o eletrodo base é pela preparação 

de materiais compósitos que permitem a modificação interna do eletrodo [78]. 
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 O eletrodo compósito resulta na combinação de dois ou mais componentes e 

pode ser definido como um material que consiste de uma fase condutora misturada 

a, pelo menos, uma isolante, na qual cada fase mantém suas características 

individuais, mas a mistura pode apresentar novas características químicas, físicas ou 

biológicas. Materiais a base de carbono formam fases condutoras ideais na 

elaboração dos compósitos, pois além de serem inertes quimicamente e 

apresentarem grande intervalo útil de potencial, possuem baixa resistência e baixa 

corrente residual [77]. 

 A utilização dos eletrodos compósitos, baseados na fase condutora dispersa 

em matrizes poliméricas, tem levado a um importante avanço em análises 

eletroquímicas, principalmente na construção de sensores [78]. Devido às 

propriedades elétricas da grafite e o fácil manuseio dos polímeros, os eletrodos 

compósitos podem ser utilizados nas medidas voltamétricas e amperométricas. 

 O eletrodo compósito de grafite-poliuretana (GPU) foi desenvolvido por 

MENDES a partir de uma mistura de pó de grafite e de uma resina de poliuretana de 

óleo vegetal [79]. O eletrodo de GPU apresenta algumas vantagens quando 

comparado aos eletrodos clássicos, como ouro e platina, tais como: a melhoria na 

relação sinal/ruído, estabilidade em sistema de fluxo, elevada resistência mecânica, 

simplicidade na preparação e renovação da superfície do eletrodo e baixo custo [80]. 

Além dessas vantagens, o material possui elevada hidrofobicidade, devido à 

presença da resina poliuretana que lhe confere uma afinidade por moléculas 

orgânica e resistência química a solventes orgânicos e soluções alcalinas [81]. 

 O eletrodo de GPU foi aplicado com sucesso como sensor amperométrico na 

determinação analítica de alguns fármacos e em outros tipos de amostra, com boa 

sensibilidade e seletividade. A seguir, estão descritos alguns trabalhos relacionados 
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ao eletrodo de GPU, mostrando que o material pode ser utilizado no 

desenvolvimento de novas metodologias analíticas, como na determinação de 

pesticidas. 

 TOLEDO e colaboradores determinaram ácido indol acético (AIA) em solo 

utilizando o eletrodo de GPU [82]. Obtiveram um limite de detecção de 26,0 µg L-1 e 

de quantificação de 0,2 mg L-1. A nova metodologia desenvolvida foi utilizada na 

determinação do AIA, onde foi obtido uma recuperação de 95,10 ± 2,70%. Em outro 

trabalho, os autores também determinaram por voltametria de onda quadrada 

imipramima em fármacos [83]. Foi obtido um limite de quantificação de 3,0 x 10-7 mol 

L-1 e valores de recuperação de 97,6% ± 0,9%. 

 CERVINI e colaboradores determinaram paracetamol por análise em injeção 

em fluxo utilizando o eletrodo de GPU como detector amperométrico [84]. Foi obtido 

um limite de detecção 1,9 x 10-7 mol L-1 e uma frequência de 180 determinações por 

hora. CERVINI et al., também determinaram atenolol em formulações farmacêuticas 

[85]. Foi obtido um limite de detecção de 1,8 x 10-7 mol L-1 e uma frequência de 90 

determinações. 

 MALAGUTTI et al. determinaram o flavonóide rutina em amostra de chá 

verde, utilizando a voltametria de onda quadrada. Obteveram um limite de detecção 

de 7,1 x 10-6 mol L-1 [86]. 

 TEIXEIRA et al. determinaram L-dopa utilizando o eletrodo de GPU 

modificado por um filme de VO-Salen como detector amperométrico para análise por 

injeção em fluxo [87]. Obtiveram um limite de detecção de 8,0 x 10-7 mol L-1 e uma 

frequência de 90 determinações. 
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 MENDES et al. determinaram hidroquinona em reveladores de filmes 

fotográficos por voltametria de pulso diferencial [81]. O limite de detecção obtido foi 

de 934 nmol L-1 com uma recuperação entre 100,1% e 100,4%. 

 OKUMURA estudou o comportamento eletroquímico do fipronil utilizando o 

eletrodo de GPU [88]. Obteve limites de detecção e quantificação de 1,0 x 10-7 e 

3,34 x 10-7 mol L-1, respectivamente. 

 Outro trabalho relacionado ao comportamento eletroquímico do fipronil foi 

desenvolvido por AMARAL que utilizou os eletrodos de gota pendente de mercúrio 

(HMDE) para o estudo de redução, e carbono vítreo (GC) para estudo da oxidação 

do fipronil [89]. Foram obtidos valores de limites de detecção e quantificação de 5,0 

x 10-7 e 1,7 x 10-6 mol L-1, respectivamente para o HMDE. Para o eletrodo de GC 

foram obtidos limites de detecção de 4,3 x 10-7 mol L-1 e de quantificação de 1,4 x 

10-6 mol L-1. 

 

 

1.5 Eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (GC-MWCNTs) 

 Pesquisas científicas envolvendo estruturas baseadas em carbono puro 

cresceram significamente após a descoberta dos fulerenos, ocasionando um grande 

interesse no estudo dessas estruturas e levando à descoberta de uma série de 

novas formas, como os nanotubos de carbono (CNTs), os quais foram obtidos por 

IIJIMA em 1991 como subprodutos na síntese de fulerenos [90]. 

 A estrutura química básica dos nanotubos de carbono é formada por uma 

folha de grafite (grafeno) enrolada, em dimensões nanométricas, formando uma 

cavidade interna oca [91]. Os CNTs podem ser divididos em duas classes: os de 
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camada única, single walled carbon nanotubes (SWCNT) e os de camadas 

múltiplas, multi walled carbon nanotubes (MWCNT).    

 As Figuras 4 (a) e 4 (b) mostram uma representação esquemática das 

estruturas dos  SWCNT e MWCNT. 

 

                             (a)                                                           (b) 

 
Figura 4: Representação esquemática das estruturas (a) SWCNT e (b) MWCNT. 

 

 

 Devido às suas propriedades eletrônicas e óticas, alta condutividade térmica e 

alta resistência mecânica, os nanotubos de carbono possuem uma infinidade de 

aplicações, caracterizando-se como um material estratégico no desenvolvimento de 

sensores eletroquímicos. A literatura mostra várias aplicações dos CNTs, podendo 

citar a utilização materiais compósitos, sensores, filmes condutores, materiais nano-

biotecnológicos, entre outros [92-95]. 

 Nanotubos de carbono (CNTs) apresentam excelente performance, alta 

relação superfície-volume e habilidade para promover reações de transferência de 

elétrons quando utilizados como modificadores de eletrodos em reações químicas. 

Essas propriedades tornam os CNTs extremamente atrativos para a fabricação de 

sensores e biossensores [96]. 
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 A seguir são relatados alguns trabalhos relacionados ao uso do eletrodo de 

carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas (GC-

MWCNTs) nas análises de alguns compostos. 

 ZHAO et al. utilizaram o eletrodo de carbono vítreo modificado com MWCNTs 

juntamente com a voltametria de pulso diferencial na determinação de traços de 

luteolina em casca de amendoim [97]. Obtiveram um limite de detecção de  

6,0 x 10-11 mol L-1, os resultados mostraram que o eletrodo de GC-MWCNTs 

apresentou alta sensibilidade, baixo limite de detecção e boa reprodutibilidade. 

 JAIN e RATHER determinaram em formulação farmacêutica o gemifloxacin 

[98]. Para isso utilizaram a voltametria de onda quadrada juntamente com eletrodo 

de GC-MWCNTs, obtiveram um limite de detecção de 0,9 ng mL-1 e um limite de 

quantificação de 3,0 ng mL-1. O eletrodo modificado mostrou uma excelente 

atividade catalítica, alta sensibilidade e seletividade. 

 MORAES et al., utilizando o eletrodo de GC-MWCNTs, juntamente com a 

voltametria de onda quadrada, determinaram 4-nitrofenol em águas [99]. O limite de 

detecção alcançado foi de 0,12 µmol L-1, com uma recuperação de 96,5 %. 

 RIBEIRO et al. determinaram o fungicida carbenzadim em águas de rio 

utilizando um eletrodo GC-MWCNTs [100]. O método desenvolvido mostrou-se 

altamente sensível e confiável, com limites de detecção de 10,5 ppb e uma 

recuperação de 93 ± 3%. 

 A escassez de trabalhos na literatura que abordam a determinação de fipronil 

utilizando técnicas eletroanalíticas como a voltametria foram premissas decisivas 

desse trabalho. As justificativas para o uso de técnicas eletroanalíticas como 

alternativa às cromatográficas, que são as mais utilizadas, deve-se a sua rapidez, 

seu menor custo e a possibilidade de análise de amostras sem pré-tratamentos, a 



51 
 

boa sensibilidade e seletividade, bem como a simplicidade dos procedimentos, não 

necessitando muitas vezes de purificações e extrações trabalhosas, como é usual 

nas técnicas cromatográficas, além de menos geração de resíduos e baixos volumes 

de solução durante a análise.  
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2 OBJETIVO 

 

 O objetivo principal deste trabalho de doutorado foi aliar as vantagens do 

emprego da voltametria de onda quadrada (SWV) com as vantagens obtidas pela 

utilização do eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (GC-MWCNTs) que são: intensificação na intensidade da corrente, 

pequena sensibilidade à queda ôhmica e elevada relação corrente 

faradaica/corrente capacitiva e de desenvolver novas metodologias de trabalho para 

a análise de resíduos do inseticida fipronil em amostra de águas.  
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo são apresentados, a instrumentação, os materiais e os 

reagentes utilizados nos testes de eletroatividade e no desenvolvimento de 

metodologia de análise para o pesticida fipronil. Também são apresentados 

aspectos gerais acerca da construção e caracterização dos eletrodos GPU e GC-

MWCNTs utilizados e as metodologias de trabalho empregadas. 

 

 

3.1 Materiais e métodos 

3.1.2 Células eletroquímicas 

 Os experimentos de voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada foram 

realizados em uma célula eletroquímica de vidro Pirex, com capacidade para 30 mL 

de solução, semelhante à mostrada na Figura 5. A tampa foi fabricada em Teflon 

contendo orifícios para o posicionamento dos eletrodos de trabalho, referência e 

auxiliar. 

   

Figura 5: Célula eletroquímica utilizada nos experimentos onde: A) eletrodo auxiliar, B) eletrodo de 

trabalho e C) eletrodo de referência. 
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 Nos experimentos de eletrólise a potencial controlado, foi utilizada uma célula 

eletroquímica como mostrada na Figura 6, com dois compartimentos de capacidade 

de 40 mL, sendo um deles para o posicionamento do eletrodo auxiliar e no outro 

contendo os eletrodos de trabalho e referência. Os dois compartimentos são 

separados por placas de vidro sinterizado de porosidade média. 

 

 

Figura 6: Célula eletroquímica utilizada na eletrólise onde: A) eletrodo auxiliar, B) eletrodo de 

trabalho e C) eletrodo de referência. 

 

 

3.2 Reagentes e Soluções 

3.2.1- Reagentes 

 O fipronil utilizado nos experimentos foi obtido pela purificação do pesticida 

comercial Regent 800 WG (80%) da Bayer. Para isso foi adicionado acetona ao 

fipronil comercial e agitado por 5 minutos, em seguida filtrado e evaporado o 

solvente. 

 Os demais reagentes empregados nos experimentos são de pureza analítica 

(PA) e foram usados sem purificação prévia. Na Tabela 4, são apresentadas suas 

procedências.  
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Tabela 4- Procedência e pureza dos reagentes utilizados nos experimentos 

    Reagente Procedência Pureza % 

Ácido Acético  Merck 99,9 

Ácido Bórico 

Ácido Clorídrico 

Synth 

J. T. Baker 

99,5 

- 

Ácido Fosfórico 

Ácido Nítrico 

Ácido Sulfúrico   

Dimetilformamida  

Synth 

Qhemis 

Mallinckrodt 

J. T. Baker 

- 

- 

99,0 

99,9 

Hidróxido de Sódio 

Álcool Etílico 

MWCNT  

Nitrato de Prata 

Mallinckrodt 

J. T. Baker 

Aldrich 

Merck 

98,0 

99,9 

95,0 

99,8 

 

 

3.2.2 Soluções 

 A água utilizada para a preparação das soluções foi purificada em sistema 

Milli-Q da Millipore® (resistividade 18,1 MΩcm). 

3.2.2.1 Solução estoque do inseticida fipronil 

 Devido à baixa solubilidade do fipronil em água, a solução estoque foi 

preparada em álcool etílico, numa concentração de 1,0 x 10-3 mol L-1. Para 

realização das análises as amostras foram diluídas a partir da solução estoque. 
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3.2.2.2 Eletrólito suporte 

 Foram utilizados como eletrólito suporte uma solução de NaOH 0,1 mol L-1 

preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v), e Britton-Robinson (BR) 

preparada  a partir de 0,1 mol L-1 em perclorato de sódio, e 0,04 mol L-1 dos ácidos 

acético, bórico e fosfórico. Uma solução de NaOH 1,0 mol L-1 foi preparada para 

ajustar os valores de pH das soluções utilizadas no decorrer dos experimentos. 

3.2.2.3 Amostras de águas naturais 

 As amostras de águas naturais foram coletadas no córrego Monjolinho, na 

cidade de São Carlos – SP. As amostras foram coletadas em frascos de polietileno 

de 500 mL e foram armazenadas em refrigerador até a realização dos experimentos. 

3.2.2.4 Solução para limpeza do eletrodo de carbono vítreo 

 No polimento dos eletrodos de carbono vítreo (GC) utilizou-se suspensão de 

alumina 1 µm, 0,3 µm e 0,05 µm. Medidas de voltametria cíclica (CV) para assegurar 

a limpeza da superfície dos eletrodos de GC foram feitas em solução de H2SO4 0,1 

mol L-1. Para recobrimento dos eletrodos de GC utilizou-se uma suspensão de 1 mg 

de MWCNTs tratados em 1mL de dimetilformamida (DMF). 

 

 

3.3 Eletrodos 

3.3.1 Eletrodos de trabalho 

 Os eletrodos de trabalho utilizados para o estudo eletroquímico do fipronil 

foram os eletrodos de compósito grafite-poliuretana 60% e carbono vítreo modificado 

com nanotubos de carbono de parede múltiplas. 
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3.3.1.1 Eletrodo de compósito de grafite-poliuretana (GPU) 

 No eletrodo GPU 60% (m/m), o compósito foi preparado seguindo o 

procedimento de MENDES [79] e os tarugos do compósito foram cedidos 

gentilmente pelo professor Éder T. G. Cavalheiro do Laboratório de Análise Térmica, 

Eletroanalítica e Química de Soluções do Instituto de Química de São Carlos da 

Universidade de São Paulo. Os tarugos apresentaram uma altura de 2,0 cm e 

diâmetro de 4,0 mm (área geométrica de 0,13 cm2). 

3.3.1.2 Eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (GC- MWCNTs) 

 Tratamento para purificação, “quebra” e funcionalização dos MWCNTs  

 Os MWCNTs (diâmetro = 110-170 nm e comprimento = 5-9 µm) utilizados 

para a modificação dos eletrodos foram tratados e funcionalizados de acordo com 

procedimentos dos trabalhos de YANG et al. [101] e Liu e Lin [102] e caracterizados 

por RAZZINO [103] em seu trabalho de mestrado no nosso grupo de pesquisa.  

Em um cadinho de porcelana adicionou-se 100 mg de MWCNTs. Os 

MWCNTs foram oxidados, em forno sob fluxo de O2, a 400 ºC por 30 min para 

remover partículas de carbono amorfo. 

Em temperatura ambiente, em um béquer de 200 mL, os MWCNTs oxidados 

foram dispersos em 60 mL de HCl 6,0 mol L-1 e submetidos à agitação ultrasônica 

por 4 horas para eliminar óxidos dos catalisadores do processo de síntese. Em 

seguida, foram filtrados em membrana de 45 µm e enxaguados com água ultrapura 

até o pH da solução se tornar neutro. 

Em temperatura ambiente, em um béquer de 200 mL, os MWCNTs 

purificados foram dispersos em uma mistura de 10 mL de HNO3 concentrado e 

30 mL de H2SO4 concentrado e submetidos à agitação ultrasônica por 6 horas para 
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serem “cortados” e funcionalizados. Em seguida, foram filtrados em membrana de  

45 µm e enxaguados com água ultrapura até o pH da solução se tornar neutro. Os 

MWCNTs foram guardados em dessecador por 12 horas. 

 Preparação da suspensão de MWCNTs 

Em um microtubo safe-lock Eppendorf® de 2 mL contendo 1 mg de MWCNTs 

tratados foi adicionado 1 mL de DMF. Esta mistura foi submetida à agitação 

ultrasônica para se obter uma suspensão. 

 Limpeza, condicionamento e recobrimento do eletrodo de GC 

 O eletrodo de GC, diâmetro  = 4,5 mm, foi polido em politriz com alumina 

1µm, 0,3 µm e 0,05 µm. Em seguida, para remover partículas de alumina, foi 

submetido à agitação ultrasônica por 5 minutos em água purificada, 5 minutos em 

etanol e mais 5 minutos em água purificada. Para assegurar a limpeza da superfície 

do eletrodo, o eletrodo foi submetido à aplicação de -2 V por 30 s, ciclado 10 vezes 

entre 0 e 1 V a 1 V s-1 e 2 vezes a 50 mV s-1 em H2SO4 0,1 mol L-1. Como o perfil 

voltamétrico apresentou-se satisfatório, sem a presença de impurezas, o eletrodo foi 

ciclado 10 vezes entre os potenciais de -300 e 800 mV a 50 mV s-1 em tampão 

fosfato 0,1 mol L-1, pH = 8,0 [104]. O eletrodo foi seco com jato de nitrogênio e em 

seguida aplicou-se 15 µL da suspensão de MWCNTs (15 µg de MWCNTS). 

3.3.2 Eletrodo de referência 

 O eletrodo de referência utilizado foi o de Ag/AgCl em uma solução de  

KCl 3 mol L-1. Um fio de prata foi anodizado em uma solução de ácido clorídrico  

0,3 mol L-1. O fio de prata contendo o filme de cloreto de prata foi colocado em um 

tubo de vidro contendo solução de KCl 3 mol L-1 e 5,0 mg de nitrato de prata. 
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3.3.3 Eletrodo auxiliar 

 Para as determinações analíticas o eletrodo auxiliar foi um fio de platina, e 

para os experimentos de eletrólise foi uma placa de platina de 20,0 x 12,0 mm. 

3.3.4- Eletrodo para experimento de eletrólise a potencial controlado 

 Para o experimento de eletrólise a potencial controlado, foi utilizado como 

eletrodo de trabalho um disco de carbono poroso de 20,0 mm de diâmetro, e 

espessura de 3,7 mm. O eletrodo de referência foi o de Ag/AgCl em uma solução de 

KCl 3,0 mol L-1, descrito no item 3.3.2.  

 

 

3.4 Metodologias de trabalho 

 A instrumentação empregada para a realização dos experimentos 

eletroquímicos consistiu de um potenciostato/galvanostato PGSTAT 30 da Autolab® 

acoplado a um microcomputador que contem o software GPES-4.9. 

 Um espectrofotômetro da Jasco modelo V-630 foi utilizado nas medidas de 

espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta.  

 Um medidor de pH da Qualxtrom, modelo 8010 foi utilizado para o ajuste dos 

valores de pH das soluções.  

3.4.1 Espectrofotometria na região do ultravioleta 

 A técnica de espectrofotometria de absorção no UV-Vis foi empregada para a 

verificação do tempo de degradação do inseticida fipronil em meio alcalino. Os 

espectros de absorção óptica foram registrados no intervalo de 200 a 800 nm e as 

cubetas de quartzo utilizadas nos experimentos possuíam caminho ótico igual a 1,0 

cm. 
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3.4.2 Voltametria cíclica 

 A voltametria cíclica (CV) é uma técnica mais comumente utilizada para 

adquirir informações qualitativas sobre os processos eletroquímicos. A eficiência 

desta técnica resulta na sua habilidade em fornecer rapidamente informações sobre 

a termodinâmica do processo redox, da cinética de reações heterogêneas de 

transferência de elétrons e sobre reações químicas acopladas a processos 

adsortivos. Esta técnica é frequentemente o primeiro experimento utilizado em um 

estudo eletroquímico, pois oferece rapidamente a localização do potencial redox da 

espécie eletroativa e avaliação conveniente do efeito do meio no processo redox. 

 Estudos de voltametria cíclica foram realizados em uma solução de 6,0 x 10-5 

mol L-1 de fipronil em solução de NaOH/EtOH com o intuito de observar o seu 

comportamento eletroquímico utilizando o eletrodo de GPU, e em uma solução de 4 

x 10-5 mol L-1 para o eletrodo de GC-MWCNTs. A velocidade de varredura aplicada 

foi de 100 mV s-1 e o intervalo de potencial estudado foi de -0,2 a 1,0 V para o 

eletrodo de GPU e 0,2 a 1,0 V para o GC-MWCNTs. O efeito do pH foi estudado 

com o intuido de avaliar o número de prótons envolvidos no processo eletródico. 

Estudo em diferentes velocidades de varredura também foram relizados para 

analisar o tipo de controle no transporte de massa.  

3.4.3 Voltametria de onda quadrada 

 A voltametria de onda quadrada (SWV) foi utilizada para os estudos das 

reações de oxidação do fipronil, bem como o desenvolvimento de metodologia 

analítica para a determinação deste inseticida em amostras de águas naturais. Os 

experimentos foram realizados com os eletrodos GPU e GC-MWCNTs, e 

caracterizaram-se pelo estudo da variação dos parâmetros da técnica, dentre eles, a 
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frequência de aplicação dos pulsos de potencial (f), amplitude do pulso (a) e 

incremento de varredura (Es).  

 Para determinação analítica do composto, curvas analíticas foram construídas 

em intervalos de concentração estabelecidos de acordo com o interesse analítico. A 

sensibilidade da metodologia foi avaliada pelos cálculos dos limites de detecção e de 

quantificação e, experimentos de recuperação foram realizados.  

3.4.4 Aplicação da metodologia para a determinação do inseticida fipronil em águas 

naturais 

 A metodologia desenvolvida foi aplicada para amostras de águas naturais. 

Estas amostras foram coletadas do córrego Monjolinho, que fica no município de 

São Carlos – SP. 

 As amostras de águas naturais foram coletadas e armazenadas em geladeira, 

sem nenhuma etapa de tratamento. Para as análises eletroquímicas, estas amostras 

foram utilizadas para preparação das soluções de eletrólito suporte, sendo 

posteriormente utilizadas para a construção de curvas de trabalho e curvas de 

recuperação para o inseticida fipronil. As medidas foram realizadas em triplicata. 

3.4.5 Eletrólise a potencial controlado 

 A eletrólise a potencial controlado foi utilizada para a determinação do número 

de elétrons envolvidos na reação de oxidação do fipronil. 

 As eletrólises foram realizadas adicionando-se à célula eletroquímica 40,0 mL 

de uma solução de fipronil 1,0x10-4 mol L-1 em meio de BR 0,1 mol L-1 (10% etanol) 

pH = 8,0, que foi agitada constantemente. A seguir um potencial constante de 1,2 V 

foi aplicado ao sistema por aproximadamente 2 horas. 
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 Antes e após cada eletrólise, foram realizadas medidas de voltametria de 

onda quadrada para o acompanhamento do decaimento da corrente de pico em 

função do tempo utilizando-se o eletrodo de GC-MWCNTs, e a carga resultante foi 

calculada integrando-se as curvas obtidas. A partir destes resultados foi, então, 

determinado o número de elétrons envolvidos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para o comportamento 

eletroquímico do fipronil, utilizando os eletrodos compósitos 60 % grafite-poliuretana 

(GPU) e um eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (GC-MWCNTs). São mostradas as metodologias desenvolvidas 

para a determinação do inseticida fipronil, para cada eletrodo citado, utilizando a 

voltametria de onda quadrada (SWV).  

 As metodologias desenvolvidas para o inseticida fipronil utilizando os 

eletrodos GPU e GC-MWCNTs foram aplicadas na determinação deste composto 

em amostras de águas naturais. 

 

 

4.1 Medidas espectrofotométricas do fipronil 

 O tempo de degradação do inseticida fipronil foi estudado por meio da técnica 

de espectrofotometria de absorção no UV-Vis. 

 Foram realizados experimentos no eletrólito suporte (NaOH), com o propósito 

de verificar o tempo de degradação deste pesticida nesta solução. 

 As medidas ocorreram variando-se o tempo em função da absorbância, onde 

se pôde medir o tempo de degradação do fipronil na solução de NaOH. A 

concentração de fipronil utilizada foi de 2,0 x 10-5 mol L-1 em 3,0 mL de eletrólito 

suporte. 

 

4.1.1 Medidas espectrofotométricas para o fipronil utilizando NaOH 

 O espectro de absorção óptica do fipronil em solução de NaOH, caracterizou-

se por bandas em 337 nm e 280 nm. O sinal monitorado foi o pico em 337 nm, uma 
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vez que este apresentou decaimento com o tempo. A Figura 7 representa os 

espectros de absorção para o fipronil e suas respectivas bandas. 
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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. 

 

 A Figura 8 mostra o gráfico da variação da absorbância com o tempo. 

Verificou-se que a banda em 337 nm sofreu uma diminuição progressiva com o 

tempo, e após 20 minutos o sinal medido diminuiu pela metade. 

 Esta diminuição na absorbância medida indica uma degradação do fipronil em 

solução de NaOH. Esta degradação pode ocorrer tanto por hidrólise como por 

fotólise e a sua origem deve ser motivo para futuras investigações. 
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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). 

 

 Assim, a solução estoque foi preparada em etanol, e diluída no eletrólito de 

interesse apenas momentos antes do experimento eletroquímico. Este procedimento 

minimizou a possibilidade de degradação do pesticida durante os experimentos 

voltamétricos. 

 

4.2 Estudo do comportamento voltamétrico do inseticida fipronil sobre o 

eletrodo de compósito 60 % grafite-poliuretana (GPU) 

 Foram realizados experimentos de voltametria cíclica (CV) e de voltametria de 

onda quadrada (SWV) com o eletrodo de GPU para a determinação do fipronil. As 

condições experimentais foram otimizadas visando-se desenvolver uma metodologia 

para a determinação do fipronil em amostras reais.  

 Inicialmente, foram realizados testes de eletrólito suporte e de pH, utilizando a 

CV, para escolher o meio em que se obtinha uma melhor resposta eletroanalítica. 

Também foram obtidas informações úteis sobre o processo de oxidação. 
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Posteriormente, foi realizado todo um estudo detalhado utilizando a SWV, para a 

otimização do sitema, e assim, definir um método eletroanalitico para a 

determinação do fipronil.  

 

4.2.1 Voltametria Cíclica (CV) 

4.2.1.1 Perfil voltamétrico do fipronil 

 Os estudos realizados por CV utilizando o eletrodo de GPU mostraram que o 

fipronil apresenta um pico de oxidação no potencial de 0,70 V (vs. EAg/AgCl).  A Figura 

9 apresenta os voltamogramas cíclicos para o eletrodo GPU na ausência e na 

presença de fipronil na concentração de 6,0 x 10-5 mol L-1. O eletrólito suporte foi 

uma solução de NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v) 

(NaOH/EtOH). 
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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

. 
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 Pode-se observar que o fipronil apresenta um único pico de oxidação com 

características de processo irreversível, ou seja, não apresenta pico de redução no 

sentido inverso.  

4.2.1.2 Estudo do efeito da Velocidade de Varredura 

 O experimento de variação da velocidade de varredura foi realizado no 

intervalo de 25 a 300 mV s-1, com o objetivo de avaliar o grau de reversibilidade e a 

natureza do transporte do material eletroativo para a superfície do eletrodo.  

 Os voltamogramas cíclicos do fipronil em função da velocidade de varredura 

podem se observados na Figura 10, e a Tabela 5 contém os valores das correntes e 

dos potenciais de pico para a oxidação do fipronil. Com o objetivo de evitar a 

passivação do eletrodo pela adsorção de produtos de reação, os voltamogramas 

cíclicos para diferentes velocidades de varredura foram obtidos efetuando-se o 

polimento em feltro umedecido com água a cada medida.  
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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. 
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 Observou-se que o fipronil apresentou um pico de oxidação com característica 

de processo irreversível, pois não há presença de picos reversos. 

 

Tabela 5- Valores de corrente de pico (Ip) e dos potenciais de pico (Ep) para a oxidação do fipronil 

ʋ / mV s-1 Ep / Mv Ip / µA 

25 694 4,5 

50 

75 

720 

726 

8,2 

9,4 

100 730 10,2 

150 734 13,2 

200 

250 

300 

742 

760 

761 

15,1 

19,6 

23,4 

  

 

 Com o aumento da velocidade de varredura há um deslocamento do potencial 

de pico para regiões mais positivas, sendo este fato característico de processos 

irreversíveis [105].  

 A corrente de pico varia linearmente com a velocidade de varredura no 

intervalo de 25 a 300 mV s-1, indicando que a velocidade do processo é controlada 

por transferência eletrônica, como mostra a Figura 11. Este comportamento é um 

indicativo que o processo é controlado pela adsorção e não pela difusão das 

espécies á superfície eletródica. 

 O gráfico de logaritmo da intensidade da corrente de pico em função do 

logaritmo da velocidade de varredura, Figura 12, apresentou comportamento linear 

com inclinação de 0,62, confirmando a natureza do transporte de massa, que 
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segundo a literatura é igual a 0,50 para processos difusionais e aproxima-se de 1,0 

para processos controlados por adsorção [106]. 

 
Figura 11: Dependência da corrente de pico vs. velocidade de varredura para o fipronil sobre o 

eletrodo de GPU (r = 0,995). 

   

 
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). 
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 Portanto, o processo de oxidação do fipronil apresenta comportamento de um 

sistema irreversível e controlado por adsorção das moléculas na superfície do 

eletrodo.  

4.2.1.3 Efeito do pH no comportamento do fipronil 

 Um estudo do efeito do pH do meio na resposta voltamétrica do fipronil, foi 

realizado em tampão Britton-Robinson (BR) 0,1 mol L-1 no intervalo de 4,0 a 11,0, 

com o objetivo de avaliar o número de prótons envolvidos na reação de oxidação do 

fipronil.  

 A Figura 13 apresenta os voltamogramas cíclicos e a Tabela 6 os valores de 

corrente de pico e potencial de pico em função do pH para a oxidação do fipronil.  

  

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

. 
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 Pela Figura 13 pode-se observar que os voltamogramas do fipronil com 

valores abaixo de pH 7,0 apresentam perfis assimétricos e próximos da reação de 

desprendimento de oxigênio, o que os torna pouco adequados para fins analíticos. 

 Verifica-se pela Tabela 6 que os potenciais de pico deslocaram-se para 

valores menos positivos com o aumento do pH, indicando que a transferência 

eletrônica é dependente do pH. 

 

Tabela 6- Valores de corrente (Ip) e potencial de pico (Ep) para a oxidação do fipronil em função do 

pH do meio 

pH Ip / µA  Ep / V 

4 22,5 1,39 

5 17,5 1,32 

6 17,4 1,21 

7 21,0 1,13 

8 

9 

11 

18,5 

19,8 

32,0 

1,02 

0,950 

0,782 

  

 

 A Figura 14 apresenta um gráfico construído a partir dos valores de corrente 

de pico e potencial de pico em função do pH para a  oxidação do fipronil.  

 Observou-se pela Figura 14 que em meio mais básico, pH mais elevado, se 

obteve uma resposta com maior intensidade de corrente de pico.  

Foi observado também uma relação linear entre o potencial de pico e o pH (r = 0,999 

e b = 0,082 V). 
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Figura 14: Gráficos de (─) corrente de pico e (─) potencial de pico em função do pH obtidos da 

Tabela 6. 

  

 O número de prótons envolvidos (P) na oxidação do fipronil podê ser 

calculado pela equação: 

 

    

   
  

    

  
                                                                              (1) 

  

 Substituindo-se o valor do coeficiente angular da relação de Ep vs. pH, pôde-

se estimar o número de prótons envolvidos no processo de oxidação do fipronil. 

Para isto, utilizou-se o valor de αn (1,06), o qual foi calculado por meio do coeficiente 

angular da relação de Ep vs. log f que será apresentado na seção 4.2.2.2, obtém-se 

que o número de prótons envolvidos na reação é de aproximadamente igual a 1. 

 Para fins analíticos optou-se em trabalhar em meio mais básico, pois os 

voltamogramas apresentaram picos de oxidação simétricos e maior intensidade de 

corrente de pico. A Figura 15 apresenta um gráfico da variação dos eletrólitos 

suporte. 
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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
. 

  

 Desta forma, para o desenvolvimento de uma nova metodologia 

eletroanalítica foi escolhido como eletrólito suporte uma solução de NaOH  

0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v), onde apresentou uma 

melhor resposta de oxidação do fipronil com pico melhor definido e intensidade de 

corrente maior. 

 

4.2.2 Voltametria de Onda Quadrada (SWV) 

4.2.2.1 Separação das componentes das correntes 

 A corrente, em voltametria de onda quadrada, é uma resultante (∆I) entre as 

correntes de varredura no sentido direto (Id) e as correntes de varredura, no sentido 

inverso (Ir):  

 

∆I = Id  - Ir                                                                                                                      (2) 
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 A separação das correntes é uma ferramenta utilizada para o diagnóstico do 

tipo de reação do sistema. Assim, o critério para analisar o grau de reversibilidade é 

a separação da corrente resultante em suas três componentes.  

 Na Figura 16 está apresentado um voltamograma de onda quadrada com as 

diferentes correntes medidas. Observa-se que a corrente resultante coincide com a 

corrente direta e que a corrente reversa nao apresenta pico. Este comportamento é 

o esperado para um sistema totalmente irreversível. 

 Os voltamogramas de onda quadrada obtidos para o fipronil, apresentaram 

um comportamento semelhante aqueles obtidos por voltametria cíclica, com 

somente um pico de oxidação irreversível em torno de 0,70 V (vs. EAg/AgCl). 
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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. 

 

 Um passo importante no desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica 

é a otimização dos parâmetros que normalmente influenciam na resposta 

voltamétrica. Para isto, foi realizado um estudo dos parâmetros da SWV, como 



75 
 

frequência (f), amplitude do pulso (a) e incremento de varredura (Es), buscando, 

desta forma, o melhor sinal analítico.  

4.2.2.2 Variação da frequência de aplicação de pulsos de potencial (f) 

 A frequência é uma das variáveis mais importantes na SWV, pois é ela quem 

determina a intensidade dos sinais, e consequentemente, a sensibilidade que se 

deseja obter em uma análise. A variação da frequência de aplicação de pulsos de 

potencial permite obter informações importantes a respeito do grau de 

reversibilidade, do número de elétrons envolvidos (no caso de sistemas reversíveis) 

e do valor de n (sistemas irreversíveis).  

 Desta forma, um estudo da variação da frequência (f) de uma solução de 

fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH/EtOH foi realizado no intervalo de 10 a 100 s-1, 

utilizando amplitude de pulso (a) de 50 mV e um incremento (Es) de 2 mV. 

 A Figura 17 mostra os voltamogramas de onda quadrada obtidos para o 

fipronil utilizando o eletrodo de GPU em função da variação da frequência e, na 

Tabela 7, são apresentados os valores de correntes e potenciais de pico para o 

processo.  

 Pode-se verificar pela Figura 17, que o aumento da frequência (f) provocou 

um aumento na intensidade da corrente de pico (Ip). Portanto a frequência de 

trabalho escolhida foi a de 100 s-1 onde obtêm-se um voltamograma bem definido, 

com maior corrente de pico. 
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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. 

  

 Com os resultados da Tabela 7, foi possivel traçar os gráfico de corrente de 

pico em função do aumento da frequência. 

 

Tabela 7- Variação do potencial de pico (Ep) e corrente de pico (Ip) com a frequência (f) para o pico 

de oxidação da solução de fipronil, referente à Figura 17 

f / s-1 Ep / mV Ip / µA 

10 700 0,79 

20 717 1,38 

40 727 2,02 

60 732 3,02 

80 734 4,26 

100 738 4,98 
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 A Figura 18 mostra o comportamento da corrente de pico de oxidação do 

fipronil em função da frequência da onda quadrada para o fipronil.  
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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). 

 

 De acordo com a teoria da voltametria de onda quadrada, para sistemas 

totalmente irreversíveis com processos controlados pela adsorção das espécies, a 

intensidade da corrente varia linearmente com a frequência de aplicação dos pulsos 

de potencial [108]. Podemos observar pela Figura 18 que a intensidade da corrente 

de pico varia linearmente com a frequência da onda quadrada, mostrando que o 

processo de oxidação do fipronil, sobre o eletrodo GPU, é irreversível e controlado 

por adsorção. 

 Para sistemas totalmente irreversíveis, nos quais não ocorre adsorção e a 

corrente é controlada por difusão, existirá uma relação linear entre a corrente de pico 

e a raiz quadrada da frequência. A Figura 19 mostra a não linearidade entre a 

corrente de pico de oxidação do fipronil e a raiz quadrada da frequência, 
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confirmando a irreversibilidade da reação, bem como a adsorção de reagentes na 

superfície do eletrodo. 
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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. 

 

 Sabendo-se que a espécie é adsorvida na superfície do eletrodo e utilizando-

se os critérios de diagnósticos para a técnica de voltametria de onda quadrada, foi 

possível determinar o valor de αn para o sistema. De acordo com os critérios de 

diagnósticos da voltametria de onda quadrada à dependência dos potenciais de pico 

(Ep) com o logaritmo da frequência (log f) para reações totalmente irreversíveis com 

reagentes e/ou produtos adsorvidos é linear e apresenta uma inclinação de [109]:  

 

    

     
  

      

   
                                                            (3) 

 

onde: Ep é o potencial de pico,  log f é o logaritmo da frequência, α é o coeficiente de 

transferência de elétrons e n o número de elétrons envolvidos na reação eletródica.  
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 A Figura 20 mostra o comportamento do potencial de pico (Ep) em função do 

logaritmo da frequência (log f) para o fipronil.  
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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). 

  

 Observa-se um comportamento linear com inclinação de 55,6 mV. Aplicando-

se a equação 3 tem-se que αn é igual a 1,06. Estes resultados sugerem que a 

oxidação do fipronil na superfície do eletrodo de GPU envolve um elétron e um 

próton com adsorção de espécies.  

4.2.2.3 Variação da amplitude de pulso (a) 

 A amplitude de pulso é um dos parâmetros da SWV a serem otimizados, pois 

para sistemas totalmente irreversíveis, a sensibilidade analítica é influenciada pela 

variação da amplitude.  

 A Figura 21 mostra o efeito da variação deste parâmetro para valores entre 10 

e 50 mV.  
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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. 

 

 Ao variar a amplitude no intervalo de 10 a 50 mV, observa-se um aumento 

linear na intensidade da corrente de pico, Figura 22, e assim optou-se por utilizar 

uma amplitude de 50 mV nos experimentos com fipronil. Para amplitudes maiores 

causaram uma deformação dos picos observados. 
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Figura 22: Variação linear da corrente de pico de oxidação do fipronil em função da amplitude de 

pulso. 
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4.2.2.4 Variação do incremento de varredura (Es) 

 A velocidade efetiva na voltametria de onda quadrada é o resultado do 

produto da frequência pelo incremento de varredura. Deste modo, um incremento de 

varredura maior pode aumentar o sinal obtido e, portanto melhorar a sensibilidade 

do método. No entanto, para incrementos maiores podem ocorrer alargamentos nos 

picos obtidos, e assim a resolução do voltamograma pode ser comprometida. 

 Na Figura 23 são apresentados os voltamogramas de onda quadrada para 

uma solução de fipronil 6,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH/EtOH ao variar o incremento de 

varredura de 2 a 10 mV.  
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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. 

  

 Pela análise da Figura 23, verifica-se que, ao variar o incremento de 

varredura, há um aumento da resposta de corrente, porém observa-se um 

alargamento dos picos, o qual esta relaiconado com a perda na seletividade. Desta 
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forma foi escolhido um incremento de 2 mV por ser considerado como melhor valor 

de incremento de varredura. 

 A Tabela 8 apresenta um resumo da otimização dos parâmetros da 

voltametria de onda quadrada: frequência de pulsos, amplitude de pulsos e 

incremento de varredura, o intervalo de valores estudados e os valores escolhidos. 

 

 
Tabela 8- Parâmetros da voltametria de onda avaliados, intervalos de estudo e valores escolhidos 

Parâmetro Intervalo de estudo Valor escolhido 

Frequência 10-100 s-1 100 s-1 

Amplitude 10-50 mV 50 mV 

Incremento 2-10 mV 2 mV 

 

4.2.3 Construção da curva analítica 

 Depois de estabelecidas as melhores condições experimentais para a 

determinação do inseticida fipronil foram obtidos três voltamogramas variando-se a 

concentração de fipronil no intervalo de 2,0 x 10-5 mol L-1 a 14,0 x 10–5 mol L-1. Na 

Figura 24, são mostrados os voltamogramas de onda quadrada registrados neste 

intervalo de concentração e a Tabela 9, são apresentados os valores da média das 

correntes de pico para cada concentração. 
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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

. 

 

 Pode–se observar que a corrente de pico aumenta proporcionalmente com o 

aumento da concentração de fipronil e que ocorre um pequeno deslocamento dos 

potenciais de pico. 

 

Tabela 9- Valores da concentração de fipronil adicionada e a média das correntes de pico referentes 

à curva analítica 

Cfipronil / 10-5 mol L-1 Ip média / µA 

2,0  0,50 

4,0  0,83 

6,0  

8,0  

10,0  

12,0  

14,0  

1,20 

1,65 

2,00 

2,43 

2,48 
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 A Figura 25 corresponde à curva analítica, onde foi observado um aumento 

linear da corrente de pico com a concentração no intervalo de 2,0 x 10-5 molL-1 a  

12,0 x 10-5 mol L-1.  

A equação da reta para a curva analítica é dada pela equação 

Ip (µA) = 3,9 x 10-8 + 0,02 x Cfipronil (10-5 mol L-1) com coeficiente de correlação linear 

(r) igual a 0,998.  
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Figura 25: Dependência da corrente de pico com a concentração para o fipronil, sobre eletrodo de 

GPU (r = 0,998). 

   

 

 Para concentrações a cima de 12,0 x 10-5 mol L-1, a corrente de pico torna-se 

praticamente constante. Isto é provavelmente devido à saturação da superfície 

eletródica pelas espécies adsorvidas. 

4.2.3.1 Cálculos dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

 Para a determinação do limite de detecção (LD), que é a menor concentração 

de um analito detectada, mas não quantificada, utilizou-se desvio padrão da média 
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aritmética de dez voltamogramas do branco respectivo a cada amostra, e a relação 

[110]:                      

b

S
LD b3


 

 

onde Sb é o desvio padrão da média aritmética da correntes do voltamogramas do 

branco, no potencial equivalente ao do pico do fipronil e b o valor do coeficiente 

angular da curva analítica. 

 Além do limite de detecção, o limite de quantificação (LQ) foi também 

avaliado. O LQ mostra o desempenho ou a sensibilidade do instrumento utilizado 

para análise. O valor de LQ é definido como sendo o menor valor determinado para 

a metodologia proposta onde se considera que o limite do equipamento ainda não foi 

atingido, mas a confiabilidade atingida é de 99%. Considerando-se a metodologia 

proposta o valor de LQ é dado pela relação [110]: 

 

b

S
LQ b10


 

 

 Assim os valores de LD e LQ obtidos para o fipronil foram:  

3,2 x 10-7 mol L-1 ou 139 g L-1 (ppb) e 1,1 x 10-6 mol L-1 ou 480 g L-1 (ppb), 

respectivamente. 

 Os valores de limite de detecção e quantificação obtidos com o eletrodo de 

GPU estão abaixo do limite máximo de fipronil permitido pela Environmental 

Protection Agency (EPA) [111]. 

(4) 

   (5) 
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 As medidas de repetibilidade (intra-day) foram realizadas em uma série de 5 

medidas (n = 5) numa mesma solução, na concentração de 6,0 x 10-5 mol L-1 de 

fipronil, sendo o coeficiente de variação de 1,30 %. Para os testes de 

reprodutibilidade (inter-day) do método foram efetuadas 5 medidas (n = 5) em 

soluções diferentes, com  concentração de 6,0 x 10-5 mol L-1 de fipronil, onde o 

coeficiente de variação foi de 3,30 %. Para cada situação obteve-se os valores de 

corrente de pico (Ip), calculou-se a média e o desvio padrão, o qual está indicado 

pelos coeficientes de variação em porcentagem. 

4.2.4 Determinação do fipronil em águas naturais 

 Após a construção da curva analítica do fipronil sobre o eletrodo de GPU em 

água pura, foram realizados os estudos utilizando-se as águas coletadas no córrego 

Monjolinho, em São Carlos - SP.  

 Como não foi realizado um teste de interferentes, a quantidade de fipronil 

recuperada não pode ser obtida direto da curva analítica. Deste modo, as amostras 

foram dopadas com uma quantidade conhecida de fipronil e utilizando o método de 

adição de padrão para determinar experimentalmente a quantidade de fipronil 

adicionada. 

 Foram feitas três determinações. Essa quantidade foi calculada pela 

extrapolação, no eixo x, da reta do gráfico de Ip média em função da concentração 

do padrão adicionado.  

 A Figura 26 apresenta os voltamogramas de recuperação da amostra de água 

do córrego analisada pela metodologia eletroanalítica desenvolvida. Os valores de 

recuperação para o fipronil estão apresentados na Tabela 10. 
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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).  

 

 O valor de recuperação obtido foi de (96,0 ± 2,0) %, com R. S. D. de 1,95 % 

para n = 3. 

 

Tabela 10- Resultados das curvas de recuperação para o fipronil, obtidos em amostras de águas 

naturais. Média dos experimentos realizados em triplicata 

Quantidade 
Adicionada 

Quantidade 
Recuperada 

% de Recuperação 

 
5,0 x 10-5 mol L-1 

 
4,78 x 10-5 mol L-1 

 
96,0 ± 2,0 

   

Para n = 3 
 

 A metodologia proposta apresentou sensibilidade, rapidez e eficiência na 

análise do inseticida fipronil em amostras de água com resultados satisfatórios. O 

efeito de matriz foi mínimo, o que resultou em bons resultados de recuperação.  
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4.3 Eletrodo GC-MWCNTs 

 A investigação da reação de oxidação eletroquímica do fipronil foi iniciada por 

meio do estudo voltamétrico sobre o eletrodo GC-MWCNTs. Foram realizados 

experimentos de voltametria cíclica e de onda quadrada para a determinação do 

fipronil. As condições experimentais foram otimizadas visando-se desenvolver uma 

metodologia para a quantificação do inseticida em águas naturais. 

 Por meio da análise dos parâmetros eletroquímicos foi possível conhecer o 

grau de reversibilidade da reação e o número de prótons consumidos nas etapas de 

oxidação da molécula estudada.  

4.3.1 Efeito eletrocatalítico do eletrodo de GC-MWCNTs 

 A Figura 27 mostra a imagem do eletrodo de carbono vítreo modificado com 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas. 

  

 
Figura 27: Imagem de microscopia eletrônica de varredura – FEG do eletrodo de carbono vítreo 
modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas. 

  

 A Figura 28 mostra os voltamogramas de onda quadrada do eletrodo de 

carbono vítreo (GC) e do eletrodo de GC-MWCNTs para uma solução de fipronil  
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6,0 x 10-5 mol L-1 em NaOH 0,1 mol L-1  preparada em solução aquosa de etanol 

20% (v/v). 

 
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. 

  

 Pode-se observar pela Figura 28 que o eletrodo de GC-MWCNTs apresentou 

maior intensidade de corrente e um deslocamento de potencial para valores menos 

positivos.  

 

 

4.3.2 Voltametria Cíclica (CV) 

4.3.2.1 Perfil Voltamétrico do fipronil 

 Estudos realizados previamente utilizando a CV mostraram que no 

voltamograma para uma solução 4,1 x 10-5 mol L-1 de fipronil sobre o eletrodo  

GC-MWCNTs foi observado somente um pico de oxidação em torno de 0,5 V (vs. 

EAg/AgCl).  
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 A Figura 29 apresenta os voltamogramas cíclicos para o eletrodo GC-

MWCNTs na ausência e na presença de fipronil na concentração de 4,1 x 10-5 

 mol L-1. O eletrólito suporte foi uma solução de NaOH 0,1 mol L-1 preparada em 

solução aquosa de etanol 20% (v/v) (NaOH/EtOH). 
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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

. 

 

 

4.3.1.2 Variação da velocidade de varredura 

 Um estudo da variação da velocidade de varredura sobre o potencial de pico 

(Ep) e corrente de pico (Ip), de uma solução de fipronil 4,1 x 10-5 mo L-1 em  NaOH 

0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v) foi realizado, 

utilizando-se a voltametria cíclica em eletrodo de GC-MWCNTs.  

 O experimento da velocidade de varredura foi realizado no intervalo de 10 a 

 250 mv s-1, com o objetivo de avaliar o grau de reversibilidade e a natureza do 

transporte do material eletroativo para a superfície do eletrodo.   
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 Os voltamogramas cíclicos do fipronil em função da velocidade de varredura 

podem ser observados na Figura 30. A Tabela 11 contém os valores das correntes 

de pico e dos potenciais de pico para a oxidação do fipronil.  
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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. 

 

  

 Observou-se que o fipronil apresentou um pico de oxidação com 

características de processo irreversível, pois não há presença de pico reverso.  

 Com o aumento da velocidade de varredura há um deslocamento dos 

potenciais de pico para regiões mais positivas. Sendo este fato característico de 

processos irreversíveis. 
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Tabela 11- Valores da corrente de pico (Ip) e dos potencias de pico (Ep) para a oxidação do fipronil 

ν (mV s-1) Ip (µA) Ep (mV) 

10 2,46 470 

20 2,50 490 

30 5,64 500 

50 8,50 520 

75 9,90 530 

100 14,3 540 

150 18,3 550 

200 21,1 560 

250 21,1 560 

  

 A natureza do transporte de massa que governa o processo de oxidação 

estudado pode ser conhecida pela relação existente entre Ip vs. ν, a qual é mostrada 

na Figura 31. 
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Figura 31: Dependência da corrente de pico vs. a velocidade de varredura para o fipronil sobre o 

eletrodo de GC-MWCNTs. 
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 Pode-se observar que há uma relação não linear entre a corrente de pico e a 

velocidade de varredura, isto sugere que a etapa determinante da velocidade é 

controlada pela difusão das espécies na superfície do eletrodo. 

 A linearidade da relação logaritmo da intensidade de corrente em função do 

logaritmo da velocidade de varredura para o fipronil e o valor do coeficiente angular 

(b) do gráfico log Ip vs. log ν de 0,77, mostrado na Figura 32, confirma a natureza do 

transporte de massa, que segundo a literatura é igual 0,50 para processos 

difusionais e próximos de 1 para processos controlados por adsorção. 
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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 GC-MWCNTs. (b = 0,77 e r = 0,994). 

 

 Portando, os estudos por voltametria cíclica mostraram que o fipronil 

apresenta comportamento irreversível e controlado por difusão e adsorção. 
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4.3.2 Voltametria de Onda Quadrada 

 Os voltamogramas de onda quadrada apresentaram um comportamento 

semelhante àqueles obtidos por voltametria cíclica, apresentando um pico de 

oxidação em torno de 0,5 V vs. EAg/AgCl. 

 Na Figura 33 está apresentado um voltamograma de onda quadrada para o 

fipronil em GC-MWCNTs com a separação das componentes de corrente.  
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Figura 33: Voltamograma de onda quadrada de uma solução de 4,0 x 10

-5
 mol L

-1
 de fipronil, 

mostrando as componentes de corrente (─) resultante, (─) direta e (─) reversa. Eletrodo de trabalho: 

GC-MWCNTs, f = 100 s
-1

, a = 50 mV, Es = 2 mV. 

 

  

 Nota-se pela Figura 33 que a intensidade da corrente resultante apresenta um 

valor próximo da corrente direta, portanto o fipronil apresenta um comportamento de 

um sistema irreversível sobre o eletrodo de GC-MWCNTs. 

4.3.2.1 Efeito do pH no comportamento do fipronil 

 O efeito da variação da acidez na resposta voltamétrica do fipronil no eletrodo 

de GC-MWCNTs foi estudado em tampão BR 0,1 mol L-1 no intervalo de 6 a 10, com 

o objetivo de avaliar o número de prótons envolvidos na oxidação do fipronil.  
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 A Figura 34 apresenta os voltamogramas de onda quadrada para uma 

solução de 6,0 x 10-5 mol L-1 de fipronil sobre eletrodo de GC-MWCNTs para os 

valores de pH estudados, e a Tabela 12 os valores das correntes e potenciais de 

pico para a oxidação do fipronil. 
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Figura 34: Voltamogramas de onda quadrada para uma solução de fipronil 6,0 x 10

-5
 mol L

-1
 em 

tampão BR 0,1 mol L
-1

. Valores de pH: (─) 6,0, (─) 7,0, (─) 8,0, (─) 9,0 e (─) 10,0. Eletrodo de 
trabalho: GC-MWCNTs. f = 100 s

-1
, a = 50 mV, ∆Es = 2 mV. 

 

 Verificou-se que ao aumentar o pH, os valores de potencial do pico do fipronil  

deslocaram-se para valores menos positivos, revelando que a transferência 

eletrônica é dependente do pH do meio. 
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Tabela 12- Valores de corrente de pico (Ip) e dos potenciais de pico (Ep) para a oxidação do fipronil 

pH Ip / µA  Ep / V 

6 7,86 1,02 

7 24,2 0,945 

8 5,88 0,909 

9 

10 

19,0 

26,1 

0,832 

0,770 

  

   

 Com dados da Tabela 12 construiu-se o gráfico da corrente de pico (Ip) e do 

potencial do pico (Ep) em função do pH do meio, Figura 35.  

 
Figura 35: Gráficos de (─) corrente de pico e (─) potencial de pico em função do pH obtidos da 

Tabela 12. 
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 Observou-se pela Figura 35 que em meio mais básico se obteve uma 

resposta com maior intensidade de corrente de pico. Foi observado também uma 

relação linear entre o potencial de pico e o pH (r = 0,996 e b = 0,059 V). 

 O número de prótons envolvidos na oxidação do fipronil pôde ser calculado 

pela Equação 1. Para isto, utilizou-se o valor de αn (1,3), o qual foi calculado por 

meio do coeficiente angular da relação de Ep vs. log f o qual será apresentado na 

seção 4.3.2.2. Assim, obteve-se a participação de 1 próton por molécula de fipronil.  

 Como o coeficiente angular foi igual a 59 mV para a oxidação do fipronil, 

constata-se que estão envolvidos no processo de oxidação do composto um número 

igual de prótons e elétrons.  

4.3.2.2 Efeito da variação da frequência 

 Um estudo da variação da frequência (f) de uma solução de fipronil 4,1x10-5 

mol L-1 em NaOH/EtOH foi realizado no intervalo de 20 a 100 s-1, utilizando ampitude 

de pulso (a) de 50 mV e um incremento (Es) de 2 mV.  

 A Figura 36 mostra os voltamogramas de onda quadrada obitidos para o 

fipronil em função da variação da frequência e na Tabela 13 são apresentados os 

valores de correntes e potenciais de pico para o processo.  

 Os dados mostram que aumentando-se o valor de f, há um aumento 

proporcional dos valores de corrente de pico (Ip). 
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Figura 36: Voltamogramas de SWV de uma solução de fipronil 4,1 x 10
-5

 mol L
-1

 em NaOH 0,1  
mol L

-1
 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v). Frequências: () 20, () 40, () 60, () 

80 e () 100s
-1

. Eletrodo de trabalho: GC-MWCNTs. a = 50 mV e Es = 2 mV. 

  

 O crescimento contínuo da Ip com o aumento da frequência de aplicação dos 

pulsos de potencial mostrou que é muito vantajosa a escolha das frequências mais 

elevadas para este trabalho. Com isto, selecionou-se a frequência de 100 s-1 para os 

estudos realizados. 

 

Tabela 13- Variação do potencial de pico (Ep) e corrente de pico (Ip) com a frequência (f) para o pico 

de oxidação da solução de fipronil, referente à Figura 36 

f / s-1 Ep / mV Ip / µA 

20 458 3,70 

40 470 6,43 

60 478 9,66 

80 482 11,63 

100 490 14,00 
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 Com os resultados da Tabela 13, foi possivel traçar os gráfico de corrente de 

pico em função do aumento da frequência.  

 A Figura 37 mostra o comportamento da corrente de pico de oxidação do 

fipronil em função da frequência da onda quadrada para o fipronil  
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Figura 37: Variação da corrente de pico (Ip) em função da frequência da onda quadrada (f) para a 
solução de fipronil 4,1 x 10

-5
 mol L

-1
 em  NaOH-EtOH sobre GC-MWCNTs. a = 50 mV e ∆Es = 2 mV.  

(r = 0, 997). 

 

 De acordo com a teoria, para sistemas totalmente irreversíveis com processos 

controlados por adsorção, a intensidade de corrente varia linearmente com a 

frequência de aplicação dos pulsos de potencial. Observa-se que a intensidade de 

corrente de pico varia linearmente com a frequência de onda quadrada, mostrando 

que o processo de oxidação do fipronil sobre o eletrodo GC-MWCNTs é irreversível 

e controlada por adsorção. 

 Para sistemas totalmente irreversivel, onde não ocorre adsorção e a corrente 

é controlada por difusão, existirá uma relação linear entre a corrente de pico e a raiz 

quadrada da frequência.  
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 A Figura 38 revela uma relação não linear em função da raiz quadrada da 

frequência (f 1/2), o que sugere a existência do fenônemo de adsorção. 
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Figura 38: Variação da corrente de pico (Ip) em função da raiz quadrada da frequência (f 

1/2
) para a 

solução de fipronil 4,1 x 10
-5

 mol L
-1

 em  NaOH-EtOH sobre GC-MWCNTs. a = 50 mV e ∆Es = 2 mV. 

 

 Na Figura 39 está apresentado o comportamento do potencial de pico em 

função do logaritmo da frequência para o fipronil. Observou-se um comportamento 

linear com coeficiente angular de 0,040 V. Aplicando-se a Equação 3, tem-se αn 

igual a 1,1.    
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Figura 39: Dependência do potencial de pico com o logaritmo da frequência da onda quadrada sobre 

GC-MWCNTs. (r = 0,999, b = 40,0 mV). 

 

 Considerando α = 1,0, o número de elétrons para a etapa determinante da 

velocidade da reação é de aproximadamente 1. O número de elétron estimado 

deverá ser comprovado por meio de eletrólises exaustivas. 

4.3.2.3 Efeito da variação da amplitude de pulso (a) 

 A influência da variação da amplitude da onda quadrada na corrente de pico 

de oxidação do fipronil foi analisada e podem ser vistos na Figura 40. A variação de 

amplitude foi realizada no intervalo de 25 a 100 mV. Os valores de frequência e 

incremento de varredura foram fixados em 100 s-1 e 2 mV, respectivamente. 
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Figura 40: Voltamogramas de SWV de uma solução de fipronil 4,1 x 10

-5
 mol L

-1
 em NaOH 0,1  

mol L
-1

 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v). Amplitudes: () 25, () 50, () 75 e  

() 100 mV. Eletrodo de trabalho: GC-MWCNTs. f = 100 s
-1

 e Es = 2 mV. 

 

 A variação da amplitude mostrou que as correntes de pico aumentaram com o 

aumento da amplitude até 75 mV. A partir do valor de amplitude de 50 mV, há um 

deslocamento de potencial. Desta forma, o valor escolhido para aplicações analíticas 

foi a amplitude de 50 mV. 

4.3.2.4 Efeito da variação do incremento de varredura (Es) 

 Os valores de incremento de varredura foram investigados no intervalo de 2 a 

10 mV. Os valores de frequência e amplitude de pulsos foram fixados em 100 s-1 e 

50 mV, respectivamente.  

 A Figura 41 apresenta os voltamogramas de onda quadrada para o estudo da 

variação do incremento de onda. 
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Figura 41: Voltamogramas de SWV de uma solução de fipronil 4,1 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: GC-MWCNTs.  f = 100 s
-1

 e a = 50 mV. 

 

 Para fins analíticos o valor de 2 mV pode ser considerado como melhor valor 

de incremento de varredura, isto porque para valores superiores ocorreu um 

alargamento do sinal voltamétrico. 

 A Tabela 14 apresenta um resumo da otimização dos parâmetros da 

voltametria de onda quadrada: frequência de pulsos, amplitude de pulsos e 

incremento de varredura, o intervalo de valores estudados e os valores escolhidos. 

 

Tabela 14- Parâmetros da voltametria de onda avaliados, intervalos de estudo e valores escolhidos 

Parâmetro Intervalo de estudo Valor escolhido 

Frequência 10-100 s-1 100 s-1 

Amplitude 10-50 mV 50 mV 

Incremento 2-10 mV 2 mV 
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4.3.3 Construção da curva analítica 

 A partir dos parâmetros otimizados, utilizando-se o método das adições de 

padrão, foi construída uma curva analítica usando SWV, utilizando-se o eletrodo  

GC-MWCNTs e variando-se a concentração do fipronil no intervalo de 1,0 a  

7,6 x 10-5 mol L-1. 

 A Figura 42 mostra os voltamogramas obtidos para a oxidação do fipronil nas 

diferentes concentrações, em NaOH 0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de 

etanol 20% (v/v), e a Tabela 15, são apresentados os valores da média das 

correntes de pico para cada concentração. 
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Figura 42: Resposta da SWV sobre eletrodo GC-MWCNTs para diferentes concentrações de fipronil: 
(─) 0, (─) 1,0, (─) 2,0, (─) 2,7, (─) 3,4, (─) 4,1, (─) 4,8, (─) 5,5, (─) 6,2, (─) 6,9, (─) 7,6 x 10

-5
 mol L

-1
 em 

NaOH 0,1 mol L
-1

 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v). a = 50 mV, Es = 2 mV,   
f = 100 s

-1
. 

 
 

 

 

 

 



105 
 

Tabela 15- Valores da concentração de fipronil adicionada e a média das correntes de pico referentes 

à curva analítica 

Cfipronil / 10-5 mol L-1 Ip média / µA 

1,0 2,8 

2,0 5,0 

2,7 

3,4 

4,1 

4,8 

5,5 

6,2 

6,9 

7,6 

7,4 

9,4 

11,4 

13,7 

15,8 

17,4 

18,8 

20,5 

 

 

 Na Figura 43 observa-se a curva analítica referentes aos voltamogramas da 

Figura 42, onde os dados mostram um aumento linear da corrente de pico de 

oxidação do fipronil em função do aumento da sua concentração no intervalo de  

1,0 a 7,6 x 10–5 mol L-1. Esta relação é descrita pela equação de reta  

Ip (µA)= -4,4 x 10-8 + 0,27 x Cfipronil (10-5 mol L-1) com coeficiente de correlação linear 

(r) igual a 0,999. 
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Figura 43: Curva analítica por SWV, utilizando-se o eletrodo GC-MWCNTs com variação da 

concentração do fipronil no intervalo de 1,0 a 7,6 x 10
-5

 mol L
-1

. 

 

4.3.3.1 Cálculos dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

 Os valores de LD e LQ foram obtidos pelas equações 4 e 5, respectivamente. 

Os valores obtidos para o fipronil foram: 6,13 x 10-8 mol L-1 (26,0 µg L-1)  para o limite 

de detecção e de 3,36 x 10-7 mol L-1 (147,0 µg L-1) para o limite de quantificação. 

 A precisão da metodologia foi checada por meio de 5 medidas sucessivas de 

uma solução de 3,0 x 10-5 mol L-1. Para a precisão intra-day (repetibilidade), a qual 

foi calculada por meio de análises sucessivas durante um dia (n = 5), o R.S.D. foi 

igual a 1,2%. A precisão inter-day (reprodutibilidade), calculada em dias diferentes (5 

dias diferentes), o R.S.D. foi igual a 2,5%. 

 

4.3.4 Determinação do fipronil em águas naturais 

 Após a construção da curva analítica do fipronil sobre o eletrodo de GC-

MWCNTs em água pura, foram realizados os estudos utilizando-se as águas 

coletadas no córrego Monjolinho.  
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 A metodologia proposta foi aplicada em águas naturais, idem ao item 4.2.4, 

realizando-se testes de recuperação pelo método de adição padrão. O valor obtido 

foi de (94,60±2,00) %, com R. S. D. de 1,47 % para n = 3. 

 Os resultados obtidos com a metodologia eletroanalítica do GC-

MWCNTs/SWV são bastante satisfatório para a determinação direta do fipronil em 

amostras de águas naturais. 

 

 

4.4 Comparação entre os eletrodos GPU e GC-MWCNTs  

 A Figura 44 mostra as curvas analíticas variando a concentração de fipronil no 

intervalo de 2,0 a 10,0 x 10-5 mol L-1 utilizando os eletrodos GPU e GC-MWCNTs. 
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Figura 44: Curva analítica variando a concentração de fipronil no intervalo de 2,0 a 10,0 x 10

-5
  

mol L
-1

 utilizando os eletrodos de GPU (■) e GC-MWCNTs (●). 

 

 A Tabela 16 faz uma comparação entre os resultados encontrados para 

eletrodo de compósito de grafite-poliuretana e para o eletrodo de carbono vítreo 

modificado com nanotubo de carbono. 
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Tabela 16- Valores de intervalo linear, coeficiente de correlação e limites de detecção (LD) e 

quantificação (LQ) obtidos para a fipronil utilizando os eletrodos de GPU e GC-MWCNTs 

Eletrodo 
Intervalo linear 

(10-5 mol L-1) 
   r 

LD= 3Sb/B 

(mol L-1) 

LQ= 10Sb/B 

(mol L-1) 

GPU 2,0 a 10,0 0,996     3,2x10-7      1,1x10-6 

GC-MWCNTs 2,0 a 10,0 0,999     6,1x10-8      3,3x10-7 

     

 

 Pode-se comprovar pelos dados obtidos pela Tabela 16 que o eletrodo de  

GC-MWCNTs mostrou-se mais sensível que o GPU, demonstrando, portanto a 

viabilidade para estudos analíticos com a metodologia proposta. 

 

 

4.5 Eletrólise a potencial controlado 

 O estudo da reação de oxidação do fipronil foi realizado utilizando-se 

eletrólises a potencial controlado em 1,2 V, após a oxidação do pico. Antes e após 

cada eletrólise realizou-se medidas por voltametria de onda quadrada, a fim de 

acompanhar o decaimento do sinal analítico. 

 As eletrólises foram realizadas em uma solução BR 0,1 mol L-1, 10 % etanol, 

em pH = 8,0, com concentração inicial de fipronil de 1,0 x 10-4 mol L-1.  

 Os resultados obtidos mostraram que, depois de aproximadamente 2 horas 

de eletrólise, houve o consumo de fipronil e a formação de possíveis produtos de 

reação, por meio de um decaimento exponencial da corrente em função do tempo 

eletrólise (Figura 45). 
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Figura 45: Cronoamperograma de uma solução de fipronil 1,0 x 10

-4
 mol L

-1
 a 1,2 V, em solução BR 

0,1 mol L
-1

 em 10% de etanol, pH = 8,0. Eletrodo de trabalho: carbono poroso. 

  

 As análises voltamétricas foram feitas no início e ao final de cada eletrólise. 

Na Figura 46 estão apresentados os voltamogramas obtidos. Observou-se um 

decaimento dos sinais do fipronil, sem o surgimento de novos picos. 
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Figura 46: Voltamogramas obtidos para a eletrólise do fipronil (BR 0,1 mol L

-1
 em 10% etanol, pH = 

8,0, E = 1,2 V) sobre GC-MWCNTs nos tempos: (─) 0 e (─) 120 minutos. 
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 Durante o experimento de eletrólise, foi observada uma mudança de 

coloração da solução de incolor para amarela clara devido à formação de um 

produto de oxidação do fipronil. Observou-se que em 120 minutos de eletrólise cerca 

de 90% da concentração inicial do fipronil foi consumida. O valor de n foi calculado 

pela utilizando a Equação de Faraday (Equação 6): 

 

Q = n ∆N F                                                                                                            (6) 

 

no qual, Q é a  carga em coulombs, n é o número de elétrons, ∆N é a variação de 

número de mols durante a eletrólise e F é a constante de Faraday.  

 O valor de ∆N foi calculado a partir da diferença entre o número de mols antes 

e após eletrólise. Este cálculo foi efetuado por meio das correntes de pico dos 

voltamogramas de onda quadrada. O valor de ∆N foi de 3,6 x 10-6 mols. O valor de 

carga foi de 0,27 C. 

 Aplicando a Equação 6, o número de elétrons envolvidos na oxidação do 

fipronil foi igual a 1. 

 Um estudo químico-quântico mostrou que o átomo de nitrogênio do grupo 

pirazol é o sítio mais provável para a oxidação da molécula do fipronil (trabalho 

enviado para publicação)1. 

 Para completar este trabalho e propor um mecanismo de oxidação 

eletroquímica do fipronil são necessários um estudo de  RMN e espectrometria de 

massa. 

 

                                            
1
 FABIANO OKUMURA, RAQUEL BONATTO DO AMARAL, EDNILSOM ORESTES, SYLVIO 

CANUTO AND LUIZ HENRIQUE MAZO. Electrochemical and chemical quantum investigations of 
the insecticide fipronil. A ser editado pela Analytical Letters, 2012. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 O comportamento eletroquímico do inseticida fipronil foi estudado em NaOH 

0,1 mol L-1 preparada em solução aquosa de etanol 20% (v/v) sobre os eletrodos de 

compósito de grafite-poliuretana 60% (GPU) e carbono vítreo modificado com 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas (GC-MWCNTs). 

  Os melhores resultados analíticos obtidos pela voltametria de onda quadrada 

foram com uma frequência da onda quadrada de 100 s-1, amplitude da onda 

quadrada de 50 mV e incremento de 2 mV. Nestas condições o fipronil apresentou 

somente um pico de oxidação em 0,70 V vs. EAg/AgCl para o eletrodo de GPU, e 0,5 V 

vs. EAg/AgCl  para o eletrodo de GC-MWCNTs, com características de processo 

irreversível e controlado por adsorção das espécies na superfície eletródica. Foi 

verificado pela eletrólise que a oxidação do fipronil envolve a perda de 1 elétron.  

 Os limites de detecção e quantificação obtidos com o eletrodo de GPU foram 

de 139 µg L-1 e 480 µg L-1, respectivamente. Para o eletrodo de GC-MWCNTs foi 

obtido um limite de detecção de 26 µg L-1 e um limite de quantificação de 147 µg L-1. 

A utilização do eletrodo de GC-MWCNTs promoveu um aumento do sinal do 

processo de oxidação eletroquímica do fipronil e uma diminuição no potencial de 

oxidação, eliminando a resposta de interferentes. O eletrodo de GC-MWCNTs 

apresentou um limite de detecção menor que o eletrodo de GPU, melhorando a 

sensibilidade e estabilidade.  

 As metodologias desenvolvidas foram aplicadas no córrego da cidade de São 

Carlos, com uma recuperação de 96,0% para o eletrodo de GPU e de 94,6% para o 

eletrodo de GC-MWCNTs.  
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 A utilização da voltametria de onda quadrada juntamente com os eletrodos de 

GPU e de GC-MWCNTs mostrou-se muito eficiente para a determinação do fipronil 

em águas naturais.    

 Desta forma, pode-se concluir que a metodologia proposta para determinação 

de fipronil em águas naturais pode ser utilizada para análise de rotina, como 

alternativa ao emprego das técnicas cromatográficas.  
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