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Introdução 

Diversos fatores devem ser considerados na 

escolha de um método analítico para a quantificação 

de uma determinada substância. Além da precisão e 

da acurácia do resultado e do custo da análise, a 

toxicidade do resíduo gerado também é um fator 

importante que deve ser considerado na escolha do 

método. Peróxido de hidrogênio pode ser 

quantificado por diversos métodos analíticos, dentre 

eles métodos volumétricos como a 

permanganimetria, a iodometria e a cerimetria. 

Neste trabalho são apresentados os resultados 

obtidos na avaliação da toxicidade dos resíduos 

gerados na quantificação volumétrica de H2O2 em 

antissépticos bucais empregando os três métodos 

citados anteriormente. Os testes de toxicidade foram 

realizados empregando sementes de Lactuca sativa. 

Resultados e Discussão 

O teste de toxicidade com semente de 
Lactuca sativa foi realizado de acordo com 
procedimentos descritos na literatura

1,2
. Os resíduos 

tiveram seus valores de pH ajustados em 7 e em 
seguida foram diluídos com água destilada de forma 
a resultar nas seguintes diluições 0,5%, 1,0%, 2,5%, 
5,0%, 7,5% e 10%, as quais foram submetidas ao 
teste de toxicidade. Um teste controle foi realizado 
com a água destilada. Todos os experimentos foram 
realizados em duplicata. Após 5 dias, determinou-se 
o número de sementes germinadas, assim como o 
comprimento do hipocótilo e da raiz destas 
sementes, utilizando papel milimetrado. O 
comprimento da plântula foi calculado considerando 
a soma dos comprimentos da raiz e do hipocótilo. 
Na Tabela 1 são apresentados os percentuais de 
sementes germinadas em algumas soluções 
preparadas a partir dos resíduos. Esse percentual 
foi calculado considerando o número de sementes 
germinadas no controle. De acordo com os 
resultados apresentados nesta tabela, observa-se 
que o número de sementes germinadas foi maior 
nas soluções preparadas a partir do resíduo da 
permanganimetria e menor nas soluções 
preparadas a partir do resíduo da cerimetria, 
indicando que o primeiro resíduo é o menos tóxico e 
o último, o mais tóxico para a germinação das 
sementes de Lactuca sativa. 

Tabela 1: Germinação relativa média de sementes de 
Lactuca sativa nas soluções preparadas a partir dos 
resíduos de quantificação volumétrica de peróxido de 
hidrogênio  

Método 
Diluição / % 

5,0% 7,5% 10,0% 

Permanganimetria 106 100 89 
Iodometria 94 50 0 
Cerimetria 42 11 0 

As soluções preparadas a partir do resíduo da 
permanganimetria, também promoveram maiores 
crescimentos de raiz, hipocótilo e plântula nas 
sementes germinadas, confirmando que o resíduo 
proveniente deste método de quantificação de H2O2 
é o menos tóxico dos três avaliados. Com relação 
aos resíduos gerados na iodometria e cerimetria, 
conclui-se que, embora o primeiro resulte em um 
número maior de sementes germinadas, o 
crescimento do hipocótilo, da raiz e, portanto, da 
plântula, foi menor do que nas sementes geminadas 
nas soluções preparadas a partir do resíduo da 
cerimetria. Este comportamento pode ser observado 
na Figura 1. 

 
Figura 1: Crescimento relativo médio da plântula, do 
hipocótilo e da raiz nas soluções preparadas a partir dos 
resíduos de: (A) iodometria e (B) cerimetria. 

Conclusões 

O resíduo resultante da permanganimetria foi o 

menos tóxico para a germinação e crescimento da 

plântula de sementes de Lactuca sativa do que os 

resíduos resultantes da iodometria e cerimetria. Por 

isso, recomenda-se o uso da permanganimetria 

para a quantificação de H2O2 em antissépticos 

bucais. 
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