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RESUMO 
 

Devido à sua baixa solubilidade em água, os pirrolidinoditiocarbamatos 
poderiam produzir eletrodos livres do problema de lixiviação do modificador, os 
quais poderiam ser usados como detectores amperométricos, em análises em 
fluxo e outros procedimentos hidrodinâmicos. O complexo poderia agir como um 
intermediário de transferência de elétrons entre o analito e a superfície eletródica, 
aumentando a sensibilidade da resposta analítica do sensor. Desta forma, 
eletrodos de pasta de carbono modificados (EPCM) com complexos de 
pirrolidinoditiocarbamatos anidros de diversos metais foram preparados e testados 
quanto à sua aplicação em técnicas voltamétricas. Os complexos de manganês(II), 
[MnPyr2] e cobalto(II), [CoPyr2], foram os que apresentaram os melhores 
resultados em termos de estabilidade e reprodutibilidade de resposta, escolhendo-
se o EPCM-[MnPyr2], para uso neste trabalho. O desempenho do eletrodo foi 
avaliado usando voltametria cíclica, cronoamperometria e análise em fluxo, com 
detecção amperométrica de peróxido de hidrogênio apresentando regiões lineares 
de 1,25-14,8; 0,5-41; 1,0-75 x 10-4 mol L-1 e limites de detecção de 11,2; 2,98;  
5,40 x 10-5 mol L-1 respectivamente para cada técnica. Na determinação de 
peróxido de hidrogênio em amostra de alvejante comercial observou-se 
concordância nos resultados obtidos em voltametria cíclica e análise em fluxo, 
usando o eletrodo proposto em comparação com a permanganometria clássica, 
com 95 % de intervalo de confiança. Estes resultados foram obtidos após 
otimização de parâmetros como velocidade de varredura, pH, eletrólito suporte, 
entre outros. A oxidação ocorre por meio de um processo eletrocatalítico. O 
desempenho do pirrolidinoditiocarbamato de vanadila hidratado também foi 
avaliado como alternativa aos ditiocarbamatos anidros, na preparação de 
eletrodos modificados com esta classe de complexos, considerando que os 
complexos hidratados seriam mais fáceis de preparar. Entretanto uma baixa 
estabilidade e reprodutibilidade de resposta foi observada. O [MnPyr2] mostrou 
comportamento no qual ocorre oxidação, concordando com a proposta de 
Schrauzer para ligantes do tipo ímpar, apesar de que a oxidação só ocorreu na 
presença de oxidantes fortes, como o peróxido de hidrogênio. 
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ABSTRACT 
 

Considering their low solubility in water, the dithiocarbamate complexes 
should produce electrodes without problems of modifier leaching. Such electrodes 
could be used as amperometric detectors in flow injection analysis and 
hydrodynamic methods. The complex should act as an electron transfer mediator 
between the analyte and the electrode surface, improving the response sensitivity 
of the sensor. Considering these statements carbon paste electrodes modified 
(EPCM) with anhydrous pyrrolidinedithiocarbamates of several metals were 
prepared and evaluated in relation to their possible application in voltammetric 
techniques. Best results regarding response stability and reproducibility were 
obtained with manganese(II), [MnPyr2] and cobalt(II), [CoPyr2] complexes. The first 
one was chosen to develop the present work. The electrode performance was 
evaluated in cyclic voltammetry, chrono amperometric and flow injection analysis 
with amperometric detection. Linear dynamic ranges of 1,25-14,8; 0,5-41;  
1,0-75 x 10-4 mol L-1 and limits of detection of 11,2; 2,98; 5,40 x 10-5 mol L-1 were 
found respectively for each technique in the determination of hydrogen peroxyde. 
The methods were used for the determination of H2O2 in bleaching formulation and 
presented agreement with the classical titration with potassium permanganate 
within 95% confidence level. Such results have been obtained after optimization of 
experimental parameters such as scan rate, pH, supporting electrolyte, and others. 
The oxidation occurred by an electrocatalytic process. Finally the performance of a 
carbon paste electrode modified with a hydrated vanadyl 
pyrrolidinedithiocarbamate complex was evaluated as an alternative to the 
anhydrous complex in the preparation of the modified electrode, since the hydrated 
complexes are easier to prepare. However a low response stability and 
reproducibility have been observed. The [MnPyr2] presented an oxidation behavior 
in agreement with Schrauzer’s predictions, although the oxidation of the metal 
center occurred only in the presence of strong oxidative agents as the hydrogen 
peroxide. 
 
 
 

 


