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Introdução 

Os líquidos iônicos (LI) são utilizados em 
diversos seguimentos da química analítica e áreas 
afins. Entre essas utilizações, destaca-se a 
modificação de eletrodos de pasta de carbono 
(EPC) [1, 2]. Essa modificação tem proporcionado 
resultados eletroanalíticos satisfatórios, os quais, 
dependendo das características do LI, aumentam 
consideravelmente a intensidade da corrente de 
pico, possibilitando o desenvolvimento de 
dispositivos com resposta adequada para vários 
propósitos e aplicações [1, 2]. Portanto, neste 
trabalho foi avaliado o desempenho eletroanalítico 
de EPC modificado com LI visando sua utilização na 
determinação do antioxidante propil galato (PG).   

Resultados e Discussão 

Os estudos iniciais foram concentrados na 
otimização das condições experimentais, tais como: 
composição e componentes da pasta com e sem 
modificação, tipo do tampão e seus componentes, 
pH do eletrólito suporte, bem como a técnica 
voltamétrica. O desempenho analítico dos EPCM-LI 
foi avaliado mediante observação do perfil 
voltamétrico, durante eletroanálise do antioxidante 
PG, empregando as técnicas de voltametria de onda 
quadrada (VOQ) e voltametria de varredura linear 
(VVL). A melhor proporção para a construção do 
EPC foi de 75% de grafite e 25% de óleo mineral e 
para o EPCM-LI foi de 75% de grafite, 20% de óleo 
mineral e 5,0% do modificador (LI). A técnica de 
VOQ, operando em frequência (f) = 10 Hz, 
amplitude (Esw) = 25 mV e incremento de potencial 

(Es) = 10 mV, bem como o uso do tampão fosfato 
(pH 7,0) como eletrólito suporte foram as condições 
ideais para eletroanálise do antioxidante PG.  

Na Figura 1, são apresentados os 
voltamogramas (VOQ), registrados sobre a 
superfície do eletrodo de pasta de carbono sem 
modificação (EPC) e eletrodo de pasta de carbono 
modificada com o LI (EPCM-LI), visando comparar o 
desempenho analítico de cada eletrodo e testar a 
viabilidade de utilização do EPCM-LI como eletrodo 
de trabalho em eletroanálises. De acordo com a Fig. 
2A, o voltamograma registrado sobre a superfície do 
EPCM-LI apresenta uma maior intensidade de 
corrente de pico, sendo este resultado concordante 
com o esperado para os propósitos deste trabalho. 

A curva analítica obtida empregando a melhor 
condição de trabalho apresentou resposta linear, 
para detecção do PG, em um intervalo de 
concentração de 2,00×10

-6
 a 4,76×10

-5
 mol L

-1
  

(Fig. 1, inserção), com equação de regressão:  
Ip (µA) = -0,51 + 3,44×10

5
 × C (mol L

-1
), r = 0,9994 (n 

= 10). Os limites de detecção e quantificação foram 
estimados em 7,40×10

-7
 mol L

-1
 e 2,48×10

-6
 mol L

-1
, 

respectivamente, indicando que o método apresenta 
desempenho analítico satisfatório se considerados 
os propósitos do trabalho.  
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Figura 1. Voltamogramas de onda quadrada registrados 
para: (A) Branco, tampão fosfato pH 7,0; (B) oxidação de 
4,0x10

-5
 mol L

-1
 de PG sobre EPC e (C) oxidação de 

4,0x10
-5

 mol L
-1

 de PG sobre EPCM-LI. Inserção: 
Variação da corrente de pico de oxidação do PG em 
função da concentração. Parâmetros da técnica:  

f = 10 Hz, Esw = 25 mV e Es = 10 mV.  

Conclusões 

Estudos complementares serão realizados para 
validar a metodologia visando aplicação na 
determinação de PG em amostras de biodiesel. 
Entretanto, os resultados obtidos com o EPCM-LI 
foram promissores, tendo em vista a comparação 
com outros eletrodos já consagrados e publicados 
anteriormente.  
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