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54-2. DEGRADAÇÃO ELETROQUiMICA DE 4-CLOROFENOL: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE APOS AS
ELETROUSES
Adalgisa Rodrigues de Andrade (FFCLRP/USP), Roberta Duarte Coteiro (FFCLRPIUSP), Elisangela
Aparecida Aragão (FFCLRPIUSP), Richard John Ward (FFCLRP/USP)
Neste trabalho, a degradação eletroquimica de 4-clorofenol foi investigada, em meio ácido, sobre eletrodos de
óxidos contendo Ru02, Ti02 e Sn02 preparados por: método tradicional, que emprega isopropanol na
dissolução dos precursores (MT/ISO), e método dos precursores poliméricos (MPP). Testes bacteriológicos
foram realizados com a Escherichia coli para avaliar a toxicidade das soluções contendo 4-clorofeno/ após as
eletrólises. Os resultados mostram que os eletrodos binários preparados por MT/ISO são mais apropriados
para reduzir a toxicidade das soluções após a degradação.

r\
'~eterminação eletroanalitica do pesticida 2,4-0 sobre eletrodo compósito de grafite-poliuretana
utilizando voltametria de onda quadrada.
Fernanda Ramos de Andrade (Universidade de São Paulo), Renata Alves de Toledo (Empresa Brasileira de
Aqrcpecuárta), Carlos Mancel Pedro Vaz (Empresa Brasileira de AgropeaJaria)
Uma nova metodologia e/etroanalitica para detenninação do pesticida 2,4-0 foi desenvolvida pela aplicação do
eletrodo compósilo de grafite-poliurelana (GPU) e da técnica de vol/ametria de onda quadrada (SWV). Após a
otimização dos parãmetros experimentais (pH 2,O, f = 50 s-', a = 50 mVeDEI = 3 mV), curvas analiticas foram
construidas no intervalo de 1,5 x 1(}6 a 11,9 x 1(}6moi L:', Os limites de detecção e de quantificação foram
iguais a 7,6 xl(}8 moi l:' (16,7 mg L") e 2,5 xl(}7 moi i:' (55,7 mg L·t), respectivamente.
Palavras-chaves: 2,4-0, eletrodo compósito, determinação eletroanalilica.

121-2. COMBUSTÃO ELETROQUiMICA DE BENZENO SOBRE ELETRODOS DE DIAMANTE DOPADO
COM BORO
Robson Tadeu Soares de Oliveira Jr (IQSC-USP), Giancarfo R. Salazar-Banda (IQSC-USP), Mauro Coelho
dos Santos (UFABC), Marcelo l. Calegaro (IQSC-USP), Douglas W. Miwa (IQSC-USP), Sergio Antônio
Spinola Machado (IQSC-USP), Luis Alberto Avaca (IQSC-USP)
Este trabalho apresenta a um estudo da oxidação eletroquimica de benzeno sobre eletrodos de diamante
dopado com boro (DOB). Adicionalmente os subprodutos das eletrolises foram identificados por cromatografia
liquida de alta eficiência. Estudos por voltarnetria ciclica indicam que o benzeno é irreversivelmente oxidado
sobre o eletrodo de OOB a 2,OV vs. Ag/AgCI em meio ácido em um processo controlado por difusão. Por outro
lado, os principais produtos formados durante as eletrólises foram bidroquinona, resorcinol, p-benzoquinona,
catecol e fenol. Entretanto a oombustão completa do benzeno e seus subprodutos de oxidação foi atingida
apos 5 h de eletrolises. a 2,5 V vs. Ag/AgCI, mostrando que este método é altamente vlável para a eliminação
de benzeno (altamente estável quimicamente) de áquas contaminadas.

123-1. DECOMPOSiÇÃO DE FENOL COM ELETRODO NANOCRISTALlNO DE Ti02 POR FOTOCATÁLlSE
HETEROGÊNEA ELETROASSISTIDA
Haroldo Gregorio de Oliveira (Unicamp), Daiane C. Nery (Unicamp), Matheus P. Paschoalino (Unicamp),
Claudia Longo (Unicamp)
RESUMO: Os elelrodos de Ti02 nanocristalino têm sido utilizados em folocalálise heterogênea (FH) e em
células solares, aplicações de grande inleresse tecno/ógico e ambienlal. A ação folocalalitica que ocorre sob
irradiação UV é atribuida à fonnação de radicais hidroxila (OH) na superficie do Ti02, capaz de oxidar diversos
poluentes. Para aplicação em células solares, os eletrodos são sensibilizados com um corante que absorve luz
visivel e injeta elélrons no semicondulor, convertendo a luz em eletricidade. Nesle trabalho, estas aplicações
foram aliadas para invesligar a degradação de fenol em solução aquosa por fotocatálise helerogênea
elelroassistida (FHE), utilizando elelrodo de Ti02 nanocn'stalino coneclado a uma célula solar. Os experimentos
realizados em banco óptico e sob irradiação solar direla revelaram que a energia gerada pela célula solar lorna
o sistema FHE muilo mais eficaz que o sistema FH para a oxidação de fenol.
Palavras-Chaves: folocatálise, e/elrodo nanocrislalino, Ti02, fenol, processos oxidalivos avançados
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