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Introdução 

O material SiO2/Al2O3/Sb2O5 [1] mostrou-se 

promissor no desenvolvimento de eletrodos 

quimicamente modificados (EQM). Foram estudadas 

duas proporções da fase de interesse, sendo estas 

60/10/30 (a) e 60/20/20 (b) de SiO2/Al2O3/Sb2O5 

respectivamente, percentuais em massa. 

Os materiais foram modificados imobilizando-

se corante violeta genciana. Os EQMs foram então 

submetidos a análises eletroquímicas de desempenho 

frente a hidroquinona [2]. Os eletrodos estudados 

receberam o nome de SiAlSb-A/VG (a) e SiAlSb-

B/VG. 

Resultados e Discussão 

O estudo do pH de trabalho mostrou que para 

ambos ocorre um aumento da densidade de corrente 

anódica com o aumento do pH, chegando a um 

máximo em pH igual a 9,00. Este então foi escolhido 

como pH de trabalho. 

 
Figura 1. Dependência do pH da solução versus 
potencial de pico anódico, Epa (■) e densidade de 
corrente anódica, jpa (■) para os eletrodos SiAlSb-

A/VG (a), SiAlSb-B/VG. Medidas em KCl 0,5 mol L
-1

 e 
v = 20 mV s

-1
 a 25 °C. [HQ]meio = 2,4 x 10

-5
 mol L

-1
. 

 

Para os experimentos envolvendo 

cronoamperometria, estudou-se a dependência da 

densidade de corrente anódica em relação ao 

potencial aplicado (Eapl).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Dependência da ja em relação ao Eapl. 

SiAlSb-A/VG (a) e SiAlSb-B (b). Medidas em KCl 0,5 
mol L

-1
 a 25 °C. [HQ]meio = 8 x 10

-6 
mol L

-1
 e pH 9. 

 

O Eapl foi escolhido pelas medidas da 

intensidade da jpa. A Figura 2 mostra que as maiores 

intensidades de jpa foram obtidas em 300 e 340 mV vs 

ECS, para os eletrodos SiAlSb-A/VG e SiAlSb-B/VG 

respectivamente. 

 

As curvas analíticas foram obtidas utilizando 

cronoamperometria e voltametria de onda quadrada. 

Os resultados encontram-se na tabela a seguir. 
 

 Tabela 1. Resultados obtidos para os eletrodos.  

Cronoamperometria 

Eletrodo 
Sensibilidade 
/ μA L mol

-1
 

LD 
/ μmol L

-1
 

LQ 
/ μmol L

-1
 

R²  
Faixa Linear 

/ μmol L
-1

 

SiAlSb-
A/VG 

5.5 169 506 0.989 234 a 1260 

SiAlSb-
B/VG 

5.6 85 256 0.998 119 a 1260 

Voltametria de Onda Quadrada 

Eletrodo 
Sensibilidade 
/ μA L mol

-1
 

LD 
/ μmol L

-1
 

LQ 
/ μmol L

-1
 

R²  
Faixa Linear 

/ μmol L
-1

 

SiAlSb-
A/VG 

148.0 45 134 0.993 79 a 384 

SiAlSb-
B/VG 

287.2 50 150 0.991 79 a 384 

Conclusões 

 Os testes mostraram que o eletrodo 

apresenta melhor eficiência em pH alcalino devido as 

características da hidroquinona. 

As análises eletroquímicas mostraram que 

ambos os eletrodos apresentam boa faixa linear e 

limites de detecção e de quantificação, mostrando que 

os materiais podem ser utilizados como eletrodos 

identificadores de hidroquinona. 

 Outras análises eletroquímicas serão 

realizadas para aplicação de tratamento estatístico 

nos resultados obtidos nas curvas analíticas. 
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