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CONCLUSÃO 

 

Dos diversos complexos anidros de pirrolidinoditiocarbamatos avaliados 

como potenciais modificadores de eletrodos de pasta de carbono, o complexo 

[MnPyr2] foi o que apresentou melhor desempenho dentre toda a série da 1ª linha 

de transição e foi usado no desenvolvimento dos estudos descritos neste trabalho. 

Já o [CoPyr2] também apresentou desempenho satisfatório e poderá ser estudado 

futuramente. 

Uma pasta contendo 25 % (m/m) do modificador mostrou-se adequada para 

estudos voltamétricos e uma solução de KCl 0,10 mol L-1 e pH 5,0 foi usada como 

eletrólito-suporte. 

O EPCM-[MnPyr2] mostrou-se útil na determinação de peróxido de 

hidrogênio tanto como detector voltamétrico, como detector amperométrico em 

sistemas em fluxo ou hidrodinâmicos. A baixa solubilidade do complexo facilitou 

seu uso como modificador, permitindo a confecção de um eletrodo durável, 

robusto e de resposta rápida. 

A aplicação do sensor em uma amostra comercial de alvejante contendo 

peróxido apresentou resultados concordantes com o método comparativo clássico 

envolvendo permanganometria, com as vantagens de reduzir o tempo de análise e 

contornando os problemas de padronização freqüente de soluções. Os estudos 

efetuados mostraram que o EPCM-[MnPyr2] pode ser usado na determinação de 

peróxido de hidrogênio em uma amostra de alvejante comercial, na presença de 

corante, tensoativo e aromatizante, que são concomitantes da formulação, sem 
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tratamento prévio da amostra. Isto sugere a possibilidade de aplicação em outros 

tipos de amostras de diferentes origens, inclusive ambientais, sem interferências. 

Entretanto, o eletrodo mostrou-se restrito à determinação de oxidantes 

fortes, o que pode ser relacionado com a forte interação dos átomos de enxofre do 

ligante com o centro metálico, o que leva a uma estrutura eletrônica rígida. 

Em adição, o complexo mostrou-se capaz de se envolver em reações de 

óxido-redução, conforme previsto pela classificação de Schrauzer, segundo o qual 

os ligantes com número ímpar de orbitais π apresentam tais reações, entretanto 

limitadas a oxidantes fortes como citado acima. 

Já o complexo hidratado de vanadila, [VOPyr2]·2H2O, não mostrou-se 

adequado como modificador, apesar da facilidade de preparação. Isto pode ser 

devido a interferências das moléculas de água de hidratação no sistema eletrônico 

do centro metálico, ou à labilidade do complexo que poderia sofrer solubilização 

em extremos de potencial, alterando continuamente a composição da superfície 

eletródica e/ou da interface eletrodo-solução. 

Como propostas futuras sugere-se a preparação do complexo [VOPyr2] 

anidro, para avaliar sua potencialidade como modificador eletródico e a exploração 

do complexo [CoPyr2], que apresentou potencialidades positivas neste trabalho. 

 


