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CAPÍTULO 2 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. Reagentes e Soluções 

 

Todas as soluções foram preparadas com água desionizada utilizando 

reagentes de grau analítico (PA). 

Os reagentes utilizados como eletrólito suporte foram: cloreto de potássio 

(Mallinckrodt), brometo de tetrabutilamina (Aldrich), acetato de sódio (Mallinkrodt), 

perclorato de sódio (Mallinkrodt), e cloreto de sódio (Mallinkrodt), todos em 

concentração 0,10 mol L-1. Peróxido de hidrogênio (Synth), de concentrações 0,10 

e 1,0 x 10-2 mol L-1, preparado em meio de KCl 0,10 mol L-1 foi usado como 

solução estoque. 

 

2.2. Soluções da Amostra Analisada 

 

Foi utilizada uma amostra de alvejante comercial (Vanish – Reckitt & 

Colman) para a determinação de H2O2, tanto em técnica voltamétrica quanto para 

a análise por injeção em fluxo. Soluções 1,0 x 10-2 e 1,0 x 10-3 mol L-1 da amostra 

foram diluídas em solução de KCl 0,10 mol L-1 (pH 5,0). 
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2.3. Instrumentação 

 

2.3.1. Voltametria Cíclica e Determinações Amperométricas 

 

As medidas foram realizadas utilizando-se um Potenciostato/Galvanostato 

AUTOLAB PGSTAT-30 (Ecochemie), interfaceado com um microcomputador e 

controlado pelo software GPES-2 versão 4.8, e uma célula eletroquímica 

convencional, com capacidade para 25 mL, na qual foram conectados um eletrodo 

de pasta de carbono modificado com pirrolidinoditiocarbamato de manganês ou 

vanadila, como eletrodo de trabalho (φi = 0,8 cm), um eletrodo de calomelano 

saturado como eletrodo de referência e um fio de platina como eletrodo auxiliar.  

Testes com o eletrodo modificado com [VOPyr2] foram feitos em voltametria 

cíclica. Outros complexos foram testados, porém os resultados não foram 

satisfatórios e não serão apresentados. 

Todos os potenciais citados no texto se referem ao eletrodo de calomelano 

saturado (ECS) e à temperatura de 25°C. 
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2.3.2. Análise por Injeção em Fluxo 

 

Para as análises por injeção em fluxo foi utilizada uma bomba peristáltica, 

modelo 7618-40, da Ismatec e um injetor / comutador manual em Perspex®, com 

duas barras laterais fixas e uma barra central móvel [61]. Utilizou-se um 

Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB PGSTAT-30 (Ecochemie), interfaceado 

com um microcomputador e controlado pelo software GPES-2 versão 4.8 como 

controlador de potencial e para monitorar a corrente. Uma célula eletroquímica 

para fluxo, com capacidade para 77µL e composta por 3 eletrodos foi construída 

em poliuretana de origem vegetal, na configuração de monobloco, que funcionou 

sem vazamentos. O eletrodo de pasta de carbono modificado com 

pirrolidinoditiocarbamato de manganês foi utilizado como eletrodo de trabalho 

(φi = 0,6 cm), um eletrodo prata/cloreto de prata como eletrodo de referência e um 

eletrodo de platina como auxiliar, Tal célula é apresentada na Figura 2.  

O sistema de análise por injeção em fluxo utilizado nos experimentos foi um 

sistema com configuração de linha única, como o representado na Figura 3. 

Nas medidas em fluxo foi usado um eletrodo de referência de Ag/AgCl, ao 

qual se referem os potenciais citados no texto. 
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Figura 2. Diagrama esquemático da célula eletroquímica em fluxo usada nas 

medidas amperométricas do sistema de injeção de análise em fluxo. 

A: 1 – bloco de resina poliuretana; 2 – eletrodo de referência 

(Ag/AgCl); 3 – eletrodo de platina; 4 – eletrodo de pasta de carbono;  

5 – tubo de polietileno (φi = 0,6 cm). B: esquema do corpo do eletrodo 

de pasta de carbono. 
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Figura 3. Diagrama esquemático do sistema em fluxo usado para a avaliação do 

eletrodo de pasta de carbono e na determinação de peróxido de 

hidrogênio. P – bomba peristáltica; I – injetor manual; S – soluções de 

referência ou amostra; L – volume de amostragem; C – solução 

carregadora; EFC – célula eletroquímica em fluxo; R - potenciostato; W - 

descarte. 
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2.4. Procedimento Experimental 

 

2.4.1. Preparação dos Complexos de Ditiocarbamatos 

 

2.4.1.1. Preparação do Pirrolidinoditiocarbamato de Manganês(II) Anidro 

[MnPyr2] 

 

O ligante NH4Pyr foi preparado de acordo com o procedimento descrito na 

literatura [27,28]. Inicialmente foi necessário desidratar o MnCl2.2H2O (cloreto de 

manganês (II) tetrahidratado (Synth) de acordo com o procedimento descrito por 

Pray [62] usando cloreto de tionila (SOCl2) (Merck) e representado pela reação: 

 
                  MCln.xH2O + xSOCl2 → MCln + xSO2 + 2xHCl                                   (10) 

 
Após eliminação do excesso de SOCl2, o complexo metálico foi obtido pela reação 

direta do MnCl2 anidro e NH4Pyr em isopropanol seco (Merck) e purificado de 

acordo com Perrin [63]. A reação foi realizada em “glove-bag” sob atmosfera de 

nitrogênio. O precipitado amarelo-claro resultante foi filtrado, lavado com 

isopropanol no “glove-bag” e seco em estufa a vácuo à 40ºC, por 12 horas.  

A síntese deve ser feita com muito cuidado para controle das condições e 

foi feita primeiramente por Couto [48] em seu trabalho de mestrado. O mesmo 

procedimento foi usado para a síntese de outros DTCs anidros testados como 

modificadores de eletrodo. 
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2.4.1.2. Preparação do Pirrolidinoditiocarbamato de Vanadila [VOPyr2]  

 

Este composto foi preparado misturando-se soluções em etanol água 1:1 

(v/v) de 4 mmol de VOSO4.2H2O e 8,1 mmol do ligante NaPyr [64]. O complexo 

verde formado foi seco em estufa a vácuo por 8 horas à 30 °C e caracterizado 

como descrito abaixo. 

A fórmula estrutural dos complexos é apresentada na Figura 4. 
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Figura 4. Estrutura dos complexos de pirrolidinoditiocarbamatos usados na 

modificação dos eletrodos. Men+ = Mn2+ ou VO2+; x = 0 ou 2. 
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2.4.2. Caracterização dos Compostos 

 

A caracterização dos compostos foi efetuada por diferentes técnicas como 

análise elementar (determinação de C, H e N), espectrofotometria de absorção na 

região do infravermelho (IV) e espectrometria de massa. Dados de IV e de massa 

podem ser bastante úteis no entendimento da estrutura dos complexos de DTCs. 

A literatura apresenta alguns estudos de IV para complexos de ditiocarbamatos, 

discutindo características e detalhes das bandas características dos DTCs [65]. 

 

2.4.2.1. Espectrofotometria de Absorção na Região do Infravermelho (IV) 

 

As amostras foram misturadas com KBr, na proporção de 1:100 e estas 

prensadas na forma de pastilhas e os espectros registrados na região de 4000-

200 cm-1, utilizando um Espectrofotômetro BOMEN MB-102-FTIR [48]. 

 

2.4.2.2. Espectrometria de Massa 

 

Para estas medidas foram dissolvidas aproximadamente 0,5 mg da amostra 

em 10 mL de metanol seco, imediatamente antes da determinação, para prevenir 

decomposição do ligante. Utilizou-se para estas determinações um Espectrômetro 

QuattroLC-Micromas Ionização: Electrospray fragmentação: CAD-Argônio [48]. 
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2.4.3. Preparação dos Eletrodos  

 

Os eletrodos de pasta de carbono foram preparados pela mistura mecânica 

de um aglutinante (óleo mineral; Aldrich), grafite em pó (Aldrich; diâmetro de 

partícula de 1-2 µm) e o [MePyr2] em um almofariz, por 20 minutos [2]. Foram 

preparados diferentes composições dos EPCMs. A pasta de carbono modificada 

com [MePyr2] foi inserida em uma das extremidades de um tubo de plástico  

(φi = 0,6 e 0,8 cm) e então compactada com uma haste de aço inoxidável 

formando o contato elétrico. A superfície do eletrodo foi uniformizada pelo 

polimento em papel de filtro ou sulfite. 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema do eletrodo de pasta de carbono. 
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2.4.4. Avaliação Eletroquímica e Aplicação dos Eletrodos 

 

Os eletrodos cujas composições apresentaram melhor desempenho foram 

submetidos a uma otimização de resposta frente a parâmetros como intervalo útil 

de potenciais, pH (2-10), velocidade de varredura (2,5-100 mV s-1), eletrólito- 

suporte, entre outros.  

Otimizadas as condições de trabalho, foram investigadas as respostas do 

EPCM-[MnPyr2] e EPCM-[VOPyr2] em relação à concentração do analito H2O2, 

obtendo-se curvas analíticas.  

Avaliou-se também a possibilidade de aplicar o EPCM-[MnPyr2] na 

determinação de H2O2 em métodos de análise por injeção em fluxo. Para tais 

aplicações foram desenvolvidos estudos do comportamento do eletrodo como 

sensor amperométrico. Diversos parâmetros foram estudados como: potencial de 

trabalho (-0,55 a +0,30 V), alça de amostragem (81,7 a 817,1 µL), vazão da 

solução carregadora (1,0 a 8,5 mL min-1), repetibilidade e freqüência analítica 

(número de determinações/hora). Os parâmetros otimizados foram usados para 

obter uma curva analítica e efetuar a análise da amostra. 

Parâmetros analíticos tais como limites de detecção, quantificação, limites 

de confiança e intervalos de resposta linear foram determinados em cada caso, 

para verificação da utilidade dos métodos desenvolvidos frente ao proposto na 

literatura [66]. 
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2.4.5. Estudos Comparativos  

 

Os resultados obtidos na análise da amostra foram comparados com um 

método clássico de análise [66]. Para isso realizou-se uma titulação 

permanganométrica para a determinação de H2O2 em uma amostra comercial de 

alvejante. 

 

2.4.5.1. Análise do Peróxido de Hidrogênio 

 

Ao adicionar permanganato de potássio (KMnO4) previamente padronizado 

com 0,3 g de oxalato de potássio à solução de peróxido de hidrogênio acidificada 

por ácido sulfúrico diluído, ocorre a seguinte reação: 

 

                  2 MnO4
- + 5 H2O2 + 6 H+ 2 Mn2+ + 5 O2 + 8 H2O                     (11) 

 

Transferiu-se 25 mL da solução 6% de H2O2, mediante uma bureta, para 

um balão volumétrico de 500 mL e diluiu com H2O até completar o volume. Agitou-

se cuidadosamente. Pipetou-se uma alíquota de 25 mL desta solução, diluiu-se 

com 200 mL de H2O, adicionou-se 20 mL de ácido sulfúrico diluído (1:5) e titulou-

se com KMnO4 padrão 0,02 mol L-1 até que se tenha a primeira cor rosa pálida 

permanente. Estas titulações foram realizadas em triplicata [66]. 

 

 


