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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Síntese e Caracterização dos Complexos [MnPyr2] Anidro e [VOPyr2] 

  

 Apesar de sua reconhecida instabilidade referente à rápida oxidação do 

centro metálico a Mn(III) em meio aquoso, o complexo [MnPyr2] pode ser obtido na 

forma anidra, se tomados os cuidados descritos na parte experimental. Já o 

complexo de vanadila [VOPyr2] 2H2O pode ser obtido sem maiores dificuldades.  

 A Tabela 1 apresenta os resultados de caracterização dos dois complexos, 

efetuados por análise elementar (AE), espectroscopia na região do infravermelho 

(IV) e espectrometria de massa. Esta última realizada apenas para o [MnPyr2]. 

Todos os resultados mostram que os compostos desejados foram obtidos.  

Os picos do espectro de massa coincidem com o mecanismo de 

fragmentação proposto por Dias et al. [67] e representado pela Equação 12: 
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Tabela 1. Principais resultados da caracterização dos compostos [MnPyr2] e 

[VOPyr2] 2H2O 

 

Técnica Variável [MnPyr2] [VOPyr2] 2H2O 

 C 34,1 (34,6) 34,24 (33,4) 

Análise Elementar  N 8,1 (8,1) 7,83 (7,80) 

exp. (calc.) / % H 4,8 (4,7) 4,51 (4,50) 

 Metal 15,8 (15,8) ____ 

    

Infravermelho ν (C-N) 14781450 (a) 1478 (b) 1495 (1495) 

exp. (ref.) / cm-1 ν (C-S) 998 980 (a) 992 

 ν (M-S) 322 385 (a) 320 (b) 357 (340-410) 

    

Massas / m/z Íon molecular 347,5 (347,5) ____ 

Pico (calc.)  203 (203) ____ 

  114 (114) ____ 

(a) ref. 65, (b) ref. 68 
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3.2. Estudos Voltamétricos Preliminares com Eletrodos de Pasta de Carbono 

Modificados (EPCM) com Complexos Anidros 

 

 Devido à disponibilidade dos complexos anidros de Fe(III), Cu(II), Co(II), 

Mn(II), Zn(III), Ni(II) e Cr(III), todos foram utilizados na preparação de eletrodos de 

pasta de carbono modificados, de composições 25% (m/m) de [MePyr], 50% (m/m) 

de pó de grafite e 25% (m/m) de óleo mineral e tais eletrodos submetidos a testes 

em voltametria cíclica (CV) usando KCl 0,10 mol L-1 como eletrólito-suporte, 

velocidade de varredura 50 mV s-1, pH 5,0 em intervalos de potenciais variáveis, 

dependendo do modificador. 

 De todos estes complexos, os que apresentaram as melhores respostas 

voltamétricas foram os EPCM com os complexos de Co(II), Mn(II) e Fe(III), 

podendo seus voltamogramas serem observados na Figura 6. O desenvolvimento 

de estudos de aproveitamento analítico de todos estes complexos não seria 

possível neste trabalho de mestrado. Assim escolheu-se o EPCM-[MnPyr2 por 

apresentar resposta mais estável. 

 O EPCM-[FePyr3] não apresentou resposta plenamente estável, mesmo 

após submetê-lo a vários ciclos sucessivos de potenciais antes da estabilização. 

O pirrolidinoditiocarbamato de cobalto(II) anidro apresentou resultados 

promissores quanto ao seu uso como modificador de eletrodo e deverá ser 

estudado futuramente. Neste trabalho foi estudado o comportamento do 

pirrolidinoditiocarbamato de vanadila hidratado, como modificador, devido à sua 

síntese mais simples, que a dos ditiocarbamatos anidros. 
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Figura 6. Voltamogramas cíclicos obtidos usando os eletrodos modificados com a) 

[CoPyr2]; b) [FePyr3] e c) [MnPyr2] em meio de 0,10 mol L-1 de KCl; ν= 

50 mV s-1 e pH 5. Intervalos de potenciais variáveis.  
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3.3. Aproveitamento Analítico do Complexo [MnPyr2] na Preparação de 

EPCMs 

 

 Para otimizar o uso destes eletrodos foi necessário realizar estudos para 

definição do eletrólito-suporte, pH e parâmetros referentes às técnicas utilizadas, 

tais como, intervalo de potenciais, velocidade de varredura, etc. 

 Os resultados referentes a estes estudos são descritos a seguir. 

 

3.3.1. Composição do Eletrodo de Pasta de Carbono Modificada (EPCM) com 

[MnPyr2] 

 

 Estudos anteriores demonstraram que resultados satisfatórios podem ser 

obtidos com uma composição da pasta de carbono de 25% (m/m) de [MnPyr2], 50% 

(m/m) de pó de grafite e 25% (m/m) de óleo mineral. Para composições da pasta de 

carbono com teor de modificador acima de 25% os perfis voltamétricos 

apresentam um aspecto resistivo causado pela diminuição do teor de grafite na 

pasta, tornando-se menos interessantes para fins analíticos [69,70]. Já para teores 

menores, nem sempre se obtém o efeito de aumento máximo de corrente, 

causado pela presença do modificador. 
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3.3.2. Comportamento eletroquímico do EPCM na Ausência de Analito 

 

Voltamogramas cíclicos foram obtidos em soluções 0,10 mol L-1 de KCl, 

brometo de tetrabutilamina ([But4N]Br) e tampão acetato, no intervalo de 

potenciais de 1,0 a -0,7 e 0,5 a -0,7V usando o EPCM-[MnPyr2]. Na Figura 7 pode 

ser observado o comportamento do EPCM nos 3 eletrólitos-suporte. Verificou-se 

que em KCl o EPCM apresenta os picos de oxidação e redução do manganês 

mais nítidos e comportamento mais bem definido. Sendo assim, este eletrólito foi o 

escolhido. 

 Nestes voltamogramas foram observados picos em torno de 

 –0,15 e +0,20V referentes aos processos reversíveis de oxidação/redução do 

centro metálico pelos pares MnII/MnIII e MnIII/MnIV, segundo Bond e Martin [42]. 

 Em tampão acetato, apesar de que picos bem definidos foram observados 

para o par redox MnII/MnIII, este evento ocorre em potenciais mais elevados; 

+0,15V para a oxidação e –0,10V para a redução. Já o par MnIII/MnIV se apresenta 

acima de 0,2V. Os potenciais mais elevados não sugerem um bom desempenho 

em amperometria e detecção em fluxo, podendo ser alvo de interferentes. A 

separação dos picos do primeiro par redox, ∆EP ∼ 0,25V também sugere uma 

baixa atividade do eletrodo neste meio. 
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Figura 7. Comportamento voltamétrico do EPCM-[MnPyr2] frente a diferentes 

eletrólitos com intervalo de potenciais de 1,0 a -0,7V e 0,5 a -0,7V; 

velocidade de varredura, v = 20 mV s-1. Registrou-se o 3º ciclo para 

cada eletrólito. 
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3.3.3. Comportamento do EPCM na presença de Peróxido de Hidrogênio 

 

3.3.3.1. Comportamento Voltamétrico do H2O2 no EPCM- [MnPyr2]  

 

A Figura 8 apresenta os voltamogramas cíclicos obtidos com o EPC na 

presença e na ausência do modificador, além do comportamento do eletrodo 

modificado no eletrólito-suporte, sem analito e na presença de 1,23 x 10-3 

mol L-1 de H2O2 . 

Utilizando um EPC não modificado observa-se um pico de redução em  

-0,53 V, enquanto também é observado um processo de oxidação em 

aproximadamente +0.30 V (vs. ECS) em solução 0,10 mol L-1 de H2O2 em 0,10 

mol L-1 de solução de KCl em velocidade de varredura de potenciais de 20 mV s-1 

(Figura 8 a). Estes picos foram referentes aos processos redox do peróxido de 

hidrogênio. 

Um voltamograma típico do EPCM-[MnPyr2] em solução de KCl 0,10 mol L-1 

é ilustrado na Figura 8 b. Nesta curva são observados picos não tão bem definidos 

em torno 0,22 V e –0.18 V (vs. ECS), a 20 mV s-1. Como já foi discutido, este 

comportamento eletroquímico é relacionado aos pares redox presentes na 

superfície do eletrodo [Mn(III)Pyr2]/[Mn(IV)Pyr2] e [Mn(II)Pyr2]/[Mn(III)Pyr2] [42,71]. 

Bond e Martin [42] discutiram em detalhes a habilidade dos ditiocarbamatos 

(DTCs) em estabilizar diferentes estados de oxidação de metais complexados, em 

concordância com o comportamento redox aqui observado para o eletrodo 
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contendo [MnPyr2]. Em potenciais maiores que 0,5 V ocorre a oxidação do ligante 

envolvendo a formação de uma ligação S-S e gerando o pirrolidinotiuramdissulfeto 

[46,47].  

A possibilidade de se usar um EPCM-[MnPyr2] para detectar peróxido de 

hidrogênio também foi investigada (Figura 8 c). Para o EPCM-[MnPyr2], a redução 

eletrocatalítica do peróxido de hidrogênio ocorreu por volta de -0,44 V. Observa-se 

também que o potencial de redução do peróxido de hidrogênio se desloca cerca 

de 90 mV quando comparado com o potencial observado no EPC não modificado. 

Além disso, a corrente do processo catódico em torno de 0,30V, do peróxido de 

hidrogênio, é aproximadamente 3 vezes maior com o EPCM-[MnPyr2] que no EPC 

não modificado. A corrente catódica é diretamente proporcional à raiz quadrada da 

velocidade de varredura, no intervalo entre 5 e 100 mV s-1, indicando uma cinética 

rápida de transferência de elétrons e que o processo é controlado apenas pela 

difusão de espécies em solução. O mecanismo de funcionamento do eletrodo 

poderia ser representado pelas Equações 13 e 14: 

 

Mn(II)Pyr2 (superfície) + 1/2 H2O2 (aq) + H+ →   [Mn(III)Pyr2]+(superfície) + H2O(l)                (13) 

                 [Mn(III)Pyr2]+(superfície) + 1e    →   Mn(II)Pyr2 (superfície)                                (14) 

 

 Assim, o [Mn(II)Pyr2] gerado pelo processo de redução é convertido, em 

parte a [Mn(III)Pyr2]+ pelo peróxido, e na varredura catódica, a corrente de pico de 
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redução [Mn(III)Pyr2]+→[Mn(II)Pyr2]  é aumentada proporcionalmente à concentração 

de peróxido.  

Os outros picos observados na Figura 8 c foram referentes aos processos 

redox do peróxido e são também fortemente afetados pela reação eletrocatalítica 

na presença de H2O2. 

 O potencial do pico de oxidação do H2O2 também é afetado pelo 

modificador. O potencial do pico muda para uma posição mais negativa, devido à 

reação entre [MnPyr2] e o peróxido. O pico apresenta-se pouco definido não sendo 

útil para fins analíticos. 
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Figura 8. Voltamogramas cíclicos obtidos com (a) eletrodo de pasta de carbono 

não modificado na presença de H2O2, com [H2O2] = 1,23 x 10-3 mol L-1; 

(b) eletrodo de pasta de carbono modificado na ausência de H2O2 e (c) 

eletrodo de pasta de carbono modificado na presença de H2O2; ν = 20 

mV s-1. 
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3.3.3.2. Estudo da Velocidade de Varredura 

 

Foram realizados experimentos de voltametria cíclica em diferentes 

velocidades de varredura de potenciais a 2,5; 5,0; 10; 20; 50 e 100 mV s-1 com o 

EPCM com 25% (m/m) de [MnPyr2], em solução 0,10 mol L-1 de KCl na presença e 

na ausência de 1,23 x 10-3 mol L-1 de peróxido de hidrogênio. 

De acordo com os voltamogramas obtidos, apresentados na Figura 9, 

observa-se que ocorre um aumento na corrente e um deslocamento dos picos 

catódicos para potenciais mais negativos, com o aumento da velocidade de 

varredura de potenciais. Definiu-se a velocidade de varredura de 20 mV s-1 por 

apresentar uma corrente residual relativamente baixa, com perfil relativamente 

bem definido e proporcionar freqüência analítica mais alta que à velocidades 

menores. Para velocidades de varredura de potenciais acima de  

50 mV s-1 os perfis dos voltamogramas são distorcidos e observa-se elevada 

corrente residual. O potencial de leitura desses voltamogramas foi -0,3V. 
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Figura 9. Efeito da velocidade de varredura de potenciais sobre a resposta 

voltamétrica do EPCM-[MnPyr2] em 0,10 mol L-1 de KCl, na presença 

de 1,23 x 10-3 mol L-1de H2O2, com intervalo de potenciais de 0,5 a 

–0,7V. 
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A análise da dependência das correntes catódicas no potencial -0,3V com a 

raiz quadrada da velocidade de varredura de potencial está ilustrada na Figura 10. 

A linearidade obtida nas curvas indica que o processo voltamétrico do EPCM-

[MnPyr2] é controlado por difusão. 

Estas correntes podem estar relacionadas com o complexo metálico 

presente na interface eletrodo-solução em função da pequena solubilidade do 

complexo [MnPyr2] [31]. Observa-se que, na presença de H2O2, as correntes são 

sistematicamente maiores, o que foi atribuído ao processo eletrocatalítico 

discutido anteriormente. 

 

3.3.3.3. Efeito do pH  

 

O efeito do pH sobre a resposta voltamétrica do EPCM com 25% (m/m) de 

[MnPyr2], foi determinado em 0,10 mol L-1 de KCl na presença e na ausência de 

1,23 x 10-3  mol L-1 de H2O2 em solução 

O efeito do pH na corrente catalítica de 1,23 x 10-3 mol L-1 H2O2 é 

apresentada na Figura 11. A resposta da corrente foi praticamente constante para 

valores de pH acima de 5,0. Em valores de pH menores que 5,0 a resposta das 

correntes diminui, provavelmente devido ao fato de que em meio mais ácido 

ocorre a decomposição do ligante [42, 60, 72]. Entretanto, nenhuma mudança nos 

potenciais é observada como uma função do pH. Logo, uma solução 0,10 mol L-1 

de KCl em pH 5,0 foi usada em todos os outros estudos. 
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Figura 10. Dependência da corrente catódica com a raiz quadrada da velocidade 

de varredura de potenciais para um (1) EPCM com [MnPyr2] na 

presença de H2O2 e (2) na ausência de H2O2. 

Potencial de leitura = -0,3V. 
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Figura 11. Efeito do pH sobre a resposta voltamétrica do EPCM-[MnPyr2] em 

solução de KCl 0,10 mol L-1 contendo peróxido de hidrogênio;  

v = 20 mV s-1, [H2O2] = 1,23 x 10-3 mol L-1. 
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3.3.3.4. Aplicação do EPCM em Determinação Voltamétrica de Peróxido de 

Hidrogênio 

 

3.3.3.4.1. Curva Analítica para H2O2 no EPCM 

 

Após otimizar as melhores condições de trabalho do eletrodo de pasta de 

carbono como sendo: 25% (m/m) de [MnPyr2], pH 5,0 e velocidade de varredura de 

20 mV s-1, foram realizadas medidas voltamétricas no intervalo de potenciais entre 

0,5 e -0,7V (vs. ECS), em solução de KCl 0,10 mol L-1 contendo diferentes 

concentrações de peróxido de hidrogênio, a fim de obter a curva analítica usando 

o eletrodo desenvolvido.  

A Figura 12 mostra a variação da corrente de pico com a concentração de 

H2O2 entre 1,25 x 10-4 e 1,11 x 10-2 mol L-1. A porção linear da curva analítica 

obedece à equação Ipc (µA) = 53,6 + 3,8 x 10-4 [H2O2] (mol L-1) e corresponde ao 

intervalo de 1,25 x 10-4 mol L-1 a 1,48 x 10-3 mol L-1, com limite de detecção de  

1,12 x 10-4 mol L-1 e limite de quantificação de 3,74 x 10-4 mol L-1. Estes valores 

foram calculados considerando as Equações 15 e 16 [73]. 

                LD= 3 SD / coeficiente angular da curva analítica                     (15) 

                LQ= 10 SD / coeficiente angular da curva analítica                   (16) 

na qual, LD – limite de deteção; LQ – limite de quantificação; SD – desvio padrão 

do intercepto da curva analítica. 
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Figura 12. Curva analítica do EPCM-[MnPyr2] em solução de KCl 0,10 mol L-1 

para diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio; 

v = 20 mV s-1. 
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3.3.3.4.2. Determinação Voltamétrica de Peróxido de Hidrogênio em Amostra 

Comercial de Alvejante 

 

O eletrodo desenvolvido foi aplicado na determinação de peróxido de 

hidrogênio em uma formulação de alvejante comercial. Este alvejante difere dos 

mais comuns pois contém peróxido de hidrogênio, ao invés de cloro, em sua 

formulação ativa. O método utilizado para a determinação de peróxido de 

hidrogênio foi o de adições sucessivas de padrão. Este método tem por finalidade 

minimizar o efeito da matriz, já que esta amostra continha tensoativo não iônico e 

corante, possíveis interferentes. Foram utilizadas 5 réplicatas para determinação 

da média. 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos determinados pelo método 

proposto voltamétrico, por adição sucessiva de padrão em comparação àquele 

obtido por titulação permanganométrica, método comparativo [66]. Os resultados 

da determinação de peróxido de hidrogênio obtidos por voltametria cíclica estão 

em concordância com aqueles obtidos por titulação permanganométrica com 95% 

de intervalo de confiança e com um erro relativo aceitável. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 59 

Tabela 2. Resultados da determinação voltamétrica de peróxido de hidrogênio em 

formulação de alvejante usando EPCM-[MnPyr2], comparado com a 

titulação clássica com permanganato de potássio 

 

% H2O2
a (m/m) 

Valor rotulado Método proposto 
(Voltamétrico) 

Titulação 
Permanganométrica 

Erro relativob / % 

2,50 – 5,80 5,09 ± 0,134 5,15 ± 0,012 3,90 

 

a- média de 5 determinações 

b- [(Titulação permanganométrica – Método proposto (Voltamétrico))/ Titulação 

permanganométrica] x 100 

 

3.3.3.5. Desempenho do EPCM-[MnPyr2] em Técnica Cronoamperométrica 

 

3.3.3.5.1. Determinação Cronoamperométrica de Peróxido de Hidrogênio 

 

Um outro estudo realizado para o EPCM-[MnPyr2] de composição 25% (m/m) 

de [MnPyr2], pH 5,0 e velocidade de varredura de 20 mV s-1 foi a 

cronoamperometria, estudo da variação da corrente com o tempo sob controle 

potenciostático.  

O potencial fixo de trabalho foi de -0,49 V, potencial este já definido pelos 

estudos voltamétricos. Foram realizadas 8 adições de peróxido de hidrogênio, que 

resultaram em concentração de trabalho, variando de 0,05 a 4,09 mmol L-1, sendo 
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que a concentração estoque de peróxido foi de 1,0 x 10-2 mol L-1 em solução 0,10 

mol L-1 de KCl. A Figura 13 mostra os resultados do estudo cronoamperométrico 

realizado com o EPCM-[MnPyr2] usando diferentes concentrações de analito, num 

intervalo de tempo de 16 minutos, sob agitação magnética constante. 
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Figura 13. Resposta do EPCM-[MnPyr2] para diferentes concentrações de H2O2. 

Potencial fixo = -0.49 V (vs. ECS). 
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3.3.3.5.2. Curva Analítica Cronoamperométrica para Peróxido de Hidrogênio 

 

Como foi realizado com a técnica voltamétrica, traçou-se também uma 

curva analítica para o estudo cronoamperométrico nas melhores condições de 

trabalho para o eletrodo de pasta de carbono 25% (m/m) de [MnPyr2], em solução 

de KCl 0,10 mol L-1 e pH 5,0 contendo diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogênio (0,05 a 4,09 mmol L-1). A Figura 14 mostra a curva analítica obtida para 

o EPCM na presença de H2O2. Como o estudo amperométrico é um processo 

hidrodinâmico com transporte de massa predominantemente convectivo, observa-

se um ganho de corrente, melhorando a sensibilidade analítica em relação à 

voltametria cíclica. Neste caso, a curva analítica obedece a equação  

Ipc (µA) = 3,74 + 4,79 x 10-4 [H2O2] (mol L-1) para o intervalo de concentrações de 

H2O2 entre 4,97 x 10-5 e 1,21 x 10-2 mol L-1, com linearidade de 4,97 x 10-5 a  

4,10 x 10-3 mol L-1. O limite de detecção de peróxido de hidrogênio foi de 2,98 x 

10-5 mol L-1 e o limite de quantificação foi de 9,83 x 10-5 mol L-1, valores calculados 

considerando as Equações 15 e 16 respectivamente [73]. Pode-se observar um 

limite de detecção mais baixo, se comparado com a curva analítica em relação à 

voltametria cíclica, além de uma maior sensibilidade e região linear mais ampla. 
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Figura 14. Curva analítica para o EPCM-[MnPyr2] na determinação de H2O2. No 

detalhe, a resposta do EPCM-[MnPyr2] para diferentes concentrações 

de H2O2. Potencial fixo = -0.49 V (vs. ECS). 
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3.3.3.6. Análise por Injeção em Fluxo (FIA) 

 

Estudos como efeito da alça de amostragem, vazão e repetibilidade foram 

realizados com o EPCM-[MnPyr2] em sistemas de análises por injeção em fluxo 

para determinações de peróxido de hidrogênio, usando o eletrodo desenvolvido 

como detector amperométrico [74]. As análises foram realizadas em sistemas de 

fluxo de linha única e acompanhados através dos sinais transientes obtidos pelas 

injeções sucessivas de solução 1,0 x 10-2 mol L-1 de peróxido de hidrogênio em 

soluções 0,10 mol L-1 de KCl, em pH 5,0.  

 

3.3.3.6.1. Efeito do Volume da Alça de Amostragem 

 

 O estudo do efeito do volume da alça de amostragem variando de 81,7 a 

817,1 µL foi avaliado por injeções de solução de 1,0 x 10-2 mol L-1 de peróxido de 

hidrogênio em 0,10 mol L-1 de solução de KCl (pH 5,0), usada como carregador. O 

potencial de trabalho também foi avaliado de -0,55 a +0,30 V (vs. Ag/AgCl), 

observando um melhor resultado no potencial -0,49 V, no qual o pico de redução 

do peróxido de hidrogênio pode ser observado, como já dito anteriormente, na 

Figura 8 c.  

A Figura 15 representa a dependência da corrente de redução em -0,49 V 

como função do volume de amostragem. Neste caso é possível observar um 

aumento de corrente mesmo acima de 408,6 µL. Para volumes de amostragem 
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maiores que 408,6 µL, o comportamento da curva sugere que a corrente tende 

para um valor constante. Entretanto, o uso de volumes maiores que 400 µL implica 

em baixa freqüência analítica, para lavagem do sistema, com maior consumo de 

reagentes.  

Assim sendo, o volume de amostragem de 408,6 µL foi selecionado por 

mostrar melhor relação entre sensibilidade e frequência analítica.  
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Figura 15. Resposta hidrodinâmica para análise de peróxido de hidrogênio por 

injeção em fluxo (FIA) usando o EPCM-[MnPyr2] para diferentes 

volumes de amostragem. 
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3.3.3.6.2. Efeito da Vazão 

 

O efeito da vazão na magnitude da resposta amperométrica também foi 

investigado em um potencial de trabalho de -0,49 V e volume de amostragem de 

408,6 µL. Os resultados mostraram que a resposta da corrente é dependente da 

vazão, como pode-se observar na Figura 16. A corrente aumenta como função da 

vazão atingindo um valor máximo em 2,5 mL min-1. O aumento na vazão promove 

um aumento no componente convectivo de transporte de massa e 

consequentemente um aumento da corrente acima de 3,5 mL min-1 [75]. 

Entretanto, altas vazões levam a um decréscimo na corrente devido a uma rápida 

passagem da zona de amostragem dificultando a reação redox entre o [MnPyr2] e 

o H2O2, que poderia representar limitação do processo pela cinética de 

transferência de elétrons, em adição à dispersão da amostra. Uma vazão de  

2,5 mL min-1 foi utilizada nos experimentos seguintes, pois apresentou boa 

sensibilidade e resposta amperométrica estável. O percurso analítico (do injetor 

manual à célula eletroquímica de fluxo) foi estudado de 30 a 60 cm a partir das 

condições experimentais, como selecionado anteriormente. Os resultados obtidos 

mostraram que a resposta amperométrica do EPCM-[MnPyr2] permaneceu 

praticamente constante naquele intervalo. Portanto, um caminho analítico de 30 

cm foi selecionado, pois permite maior freqüência analítica. 
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Figura 16. Resposta hidrodinâmica para análise de peróxido de hidrogênio por 

injeção em fluxo (FIA) do EPCM-[MnPyr2] para diferentes vazões. 
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3.3.3.6.3. Curva Analítica 

 

Após otimizar as melhores condições de trabalho para o procedimento de 

análise por injeção em fluxo (FIA), foi construída uma curva analítica com os 

resultados amperométricos obtidos em solução 0,10 mol L-1 KCl (pH = 5,0) 

contendo diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio.  

A Figura 17 ilustra a resposta da corrente vs. tempo da análise por injeção 

em fluxo para diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio. O valor de 

corrente obtido mostra uma relação linear com as concentrações de peróxido de 

hidrogênio de 1,0 x 10-4 a 7,5 x 10-3 mol L-1 representada pela equação:  

Ipc (µA) = 103,2 + 2,56 x 10-4 [H2O2] (mol L-1), com o coeficiente de correlação de 

0,9999. Para concentrações mais altas que 5,0 x 10-3 mol L-1 um desvio da 

linearidade foi observado. O limite de detecção de peróxido de hidrogênio foi de 

5,4 x 10-5 mol L-1 e o limite de quantificação foi de 1,78 x 10-4 mol L-1, valores 

calculados considerando as Equações 15 e 16, respectivamente [73]. 
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Figura 17. Sinais transientes obtidos em triplicata para soluções de peróxido de 

hidrogênio: (A) 0,1; (B) 0,5; (C) 1,0; (D) 2,5; (E) 5,0 e (F) 7,5 mmol L-1. 

No detalhe a curva analítica para a determinação de peróxido de 

hidrogênio. Potencial de trabalho aplicado = -0,49 V vs. Ag/AgCl; 

volume de amostragem do peróxido de hidrogênio= 408,6 µL; 

vazão = 2,5 mL min-1. 

 

No detalhe da Figura 17 mostra-se a curva analítica para a determinação 

de peróxido de hidrogênio num potencial de trabalho aplicado em -0,49V vs. 
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Ag/AgCl, volume de amostragem do peróxido de hidrogênio de 408,6 µL e vazão 

de 2,5 mL min-1. 

 

3.3.3.6.4. Estudo da Repetibilidade 

 

Neste estudo, 17 replicatas de 1,0 x 10-2 mol L-1 de peróxido de hidrogênio 

foram analisadas para a precisão do método. O coeficiente de variação foi de 

0,9% e a freqüência analítica do método foi de 50 determinações por hora. 

 

3.3.3.6.5. Análise da amostra 

 

O método de análise por injeção em fluxo para determinação de peróxido 

de hidrogênio também foi aplicado em amostra de formulação alvejante Vanish e 

os resultados foram comparados com o método clássico proposto na literatura 

[66], a titulação com permanganato de potássio. A comparação é apresentada na 

Tabela 3 e os resultados sugerem que o eletrodo proposto pode ser uma 

alternativa para a determinação de peróxido em controle de qualidade em 

amostras comerciais em curto tempo e baixo consumo de reagentes no 

procedimento de análise por injeção em fluxo. O limite de detecção relativamente 

baixo também sugere o eletrodo como uma proposta alternativa na determinação 

de peróxidos em amostras ambientais. 
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Tabela 3. Resultados da determinação amperométrica por injeção em fluxo de 

peróxido de hidrogênio em formulação de alvejante usando EPCM-

[MnPyr2], comparado com a titulação clássica com permanganato de 

potássio 

 

% H2O2
a (m/m) 

Valor rotulado Método proposto 
(FIA) 

Titulação 
Permanganométrica 

Erro relativob / % 

2,50 – 5,80 4,53 ± 0,012 4,68 ± 0,026 3,20 

 

a- média de 3 determinações 

b- [(Titulação permanganométrica – Método proposto (FIA))/ Titulação 

permanganométrica] x 100 
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3.3.3.7. Comparação entre os Métodos Propostos para Determinação de H2O2 

 
Tabela 4. Resultados para comparação dos métodos propostos para 

determinação de H2O2 

 

 

Método 

Região Linear/ 

10-4 mol L-1 

LD/ 

10-5 mol L-1 

LQ/ 

10-5 mol L-1 

Sensibilidade/ 

µAL / 10-4 mol  

CV 1,25 – 16,8 11,2 37,4 3,8 

Cronoamperométrico 0,5 – 41,0 2,98 9,83 4,79 

FIA 1,0 – 75 5,4 17,8 2,56 

 

 A Tabela 4 apresenta um resumo comparativo dos resultados obtidos para 

determinação de H2O2 no EPCM-[MnPyr2]. 

 Esta tabela mostra que o método cronoamperométrico é o que apresenta a 

região linear mais ampla e os melhores limites de detecção e de quantificação 

observados, devido provavelmente, a uma melhor distinção entre as correntes 

capacitiva e faradaica. Também as melhores sensibilidades foram observadas nos 

sistemas amperométricos. 

 Este desempenho pode ser explicado em relação à eficiência do transporte 

de massa desses métodos em relação ao voltamétrico, e devido também, à 

otimização dos parâmetros vazão e volume de amostragem. 

Em relação aos métodos baseados em biossensores descritos na 

introdução deste trabalho, pode-se considerar que os mesmos apresentam limites 

de detecção bastante inferiores ao eletrodo aqui proposto. Entretanto, o EPCM-

 



Resultados e Discussão 72 

[MnPyr2] apresentou resultados satisfatórios, considerando-se a concentração de 

peróxido presente nas amostras e a estabilidade e longevidade, pois o mesmo 

pode ser usado repetidamente, sem renovação de superfície e ao longo de todo o 

trabalho aqui descrito, totalizando pelo menos 300 determinações em um ano de 

trabalho. Desempenho satisfatório também foi observado para o eletrodo usado 

em fluxo. 

 

3.4. Algumas Considerações sobre o EPCM-[VOPyr2] 

 

Considerando o comportamento eletroquímico favorável dos complexos de 

VO2+ com bases de Schiff [76] em aplicações como modificador de eletrodos de 

pasta de carbono, o complexo VOPyr2 foi sintetizado e testado como modificador 

de pasta de carbono. 

O uso de um complexo hidratado seria bastante interessante, pois as 

etapas de secagem e preparação de complexos anidros de 

pirrolidinoditiocarbamatos são trabalhosas e requerem cuidados especiais. 

O complexo de vanadila foi obtido com duas águas de hidratação, sem a 

preocupação de torná-lo anidro, já que o mesmo é plenamente estável e a etapa 

de secagem do metal representa uma dificuldade a mais na preparação do 

modificador. Entretanto, observou-se no presente trabalho que o EPCM-[VOPyr2] 

não apresenta estabilidade de resposta, ainda que vários parâmetros tenham sido 

usados na tentativa de estabilizar o eletrodo. Estes estudos são descritos a seguir: 
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O EPCM-[VOPyr2] apresenta o voltamograma com dois picos de potencial 

em +0,30 e -0,10V (vs. ECS) em 0,10 mol L-1 de KCl. Estes picos foram atribuídos 

ao par redox VO2
2+/VO2

3+ [76], conforme apresentado na Figura 18. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

-100

-50

0

50

100

150

I  /
 µ

A

E / V vs. ECS

 

Figura 18. Comportamento voltamétrico do EPCM-[VOPyr2] em KCl 0,10 mol L-1 

no intervalo de potenciais de -0,75 a 0,75V; pH= 4,6 e ν= 20 mV s-1. 

Registrou-se o 3º ciclo. 
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Acima de 0,6V observa-se a oxidação do ligante tiuramdissulfeto, de acordo 

com Potteau [46].  

Foi observado que há forte influência do número de ciclos na corrente 

destes picos. Isto pode estar relacionado com uma contínua modificação da 

superfície do eletrodo em virtude da formação do tiuramdissulfeto e conseqüente 

liberação de vanadila na interface eletrodo-solução. 

Isto foi observado em diferentes eletrólitos tais como 0,10 mol L-1 de 

NaClO4, KCl e NaCl, e 0,05 mol L-1 de tampão acetato em pH 4,5. Os resultados 

do estudo com estes eletrólitos são apresentados na Figura 19, com uma 

velocidade de varredura de potenciais de 20 mV s-1. Os melhores resultados em 

termos de corrente de pico e corrente residual foram observados em KCl 0,10  

mol L-1 e pH 4,5. 
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Figura 19. Comportamento voltamétrico do EPCM-[VOPyr2] frente a diferentes 

eletrólitos com intervalo de potenciais de -0,75 a +0,75V; velocidade 

de varredura, v = 20 mV s-1 e pH 4,5. Registrou-se o 3º ciclo de 

varredura em cada eletrólito. 
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Um estudo do efeito do pH sobre a resposta do eletrodo foi feito tendo-se 

observado que o pico referente ao par VO2
2+/VO2

3+ aumenta, porém mais em 

função do número de ciclos que do próprio aumento do pH. Isto foi confirmado 

pois, após um estudo em que se variou o pH entre 2 e 10, ao repetir as medidas 

intermediárias observou-se aumento de corrente, mesmo renovando-se a 

superfície por polimento em papel sulfite. 

Para um eletrodo pré-tratado eletroquimicamente a +0,75V por 20 

segundos e ciclando-se o potencial entre -0,75 a +0,75V obteve-se o perfil Ipa vs. 

pH representado na Figura 20. Neste caso observou-se que a corrente aumenta 

até pH 6, tornando-se praticamente constante, o que poderia estar relacionado 

com a decomposição do ligante em pH ácido. 
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Figura 20. Efeito do pH sobre a resposta voltamétrica do EPCM-[VOPyr2] em 

solução de KCl 0,1 mol L-1; com tratamento do eletrodo em potencial 

de condicionamento de 0,75V e tempo de tratamento de 20 s; 

 v = 20 mV s-1. 
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Ainda assim, considerando-se a baixa reprodutibilidade da resposta do 

EPCM-[VOPyr2], tentou-se obter uma curva analítica para H2O2, a qual apresentou 

o comportamento mostrado na Figura 21, usando eletrodo não condicionado, pH 5 

e velocidade de varredura de 20 mV s-1. 
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Figura 21. Curva analítica para o EPCM-[VOPyr2] na determinação de peróxido de 

hidrogênio em meio de 0,10 mol L-1 de KCl, pH 5 e ν= 20 mV s-1. 

Correntes lidas nos potenciais fixos 0,0V. 
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Nestas condições uma reposta linear foi observada para o peróxido de 

hidrogênio entre 1,25 x 10-5 e 7,44 x 10-5 mol L-1 com a corrente lida a 0,0V  

(vs. ECS) num intervalo de potenciais de -0,65 a +0,75V.  

Neste potencial a reta pode ser representada pela equação: 

Ipc (µA) = 11,23 + 3,51 x 10-6 [H2O2] (mol L-1); (n= 6,  LD= 6,60 x 10-6 molL-1)  

Entretanto, não foi possível reproduzir este resultado, o que foi atribuído à 

instabilidade da superfície eletródica, a qual não mostra estabilização para 

grandes números de ciclos.  

Nas curvas analíticas da Figura 21 foram realizadas apenas 16 ciclos, 

entretanto uma variação intensa nas correntes foi observada até 300 ciclos, 

mesmo restringindo a varredura ao intervalo de potenciais para -0,45 e +0,15V, 

buscando evitar a oxidação do ligante. Na Figura 22 observa-se o efeito do 

número de ciclos que o EPCM-[VOPyr2] foi submetido em solução de KCl 0,10  

mol L-1, pH 5, velocidade de varredura de 100 mV s-1 e a corrente de pico medida 

em potencial fixo de 0,0V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 80 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 50 100 150 200 250 300

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I /
 µ

A

ciclos

 

Figura 22. Efeito do número de ciclos a que o EPCM-[VOPyr2] foi submetido em 

solução de KCl 0,10 mol L-1 em pH 5; v = 100 mV s-1, na corrente de 

pico fixa em 0,0V. 

 


