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Introdução 

  A química dos complexos de rutênio tem 

atraído muita atenção devido à grande variedade de 

estruturas e reatividades apresentadas pelos 

compostos desse metal. Esses complexos podem 

ser utilizados para gerar filmes em superfície de 

eletrodos visando aplicação eletrocatalítica. O 

objetivo desse trabalho é estudar as características 

do complexo [RuCl(dppb)(bipy)(4-vpy)]Cl, sendo o 

(Ru), agente agregador entre o eletrodo de carbono 

vítreo (ECV) e a nanopartículas de ouro (AuNPs), 

onde através de interações eletrostática obtem-se o 

eletrodo modificado ECV – Ru – AuNPs
1
.  

Resultados e Discussão 

A síntese do complexo [RuCl(dppb)(bipy)(4- 

vpy)](PF6) {dppb = 1,4-bis(difenilfosfina)butano; bipy 

= 2,2’-bipiridina; 4-vpy = 4-vinilpiridina}, foi realizada 

utilizando 0,071 mmol do cis-[RuCl2(dppb)bipy], 

0,355 mmol da 4-vpy em diclorometano (20 mL) 

como solvente mantendo em  refluxo por 24 horas. 

Após esse período KPF6 (0,071 mmol) foi 

adicionado á solução esta foi evaporada até 

aproximadamente 1mL e éter etílico (10 mL) foi 

adicionado para produzir um precipitado de 

coloração laranja, rendimento de 74%
2
. As AuNPs 

foram utilizadas como suspensão coloidal, obtida 

pelo método descrito por Frens
3
. 

Para o complexo de rutênio, espectro de Uv-
Vis apresentou bandas características de 
transferência de carga intraligante e metal ligante: 

CH2Cl2, 6,44.10
-6 

mol.L
-1

, /nm (/mol.L
-1

.cm
-1

) 247 
(3,044.10

4
), 303 (1,002.10

4
), 338 (6,052.10

3
), 426 

(1,123.10
3
). O espectro de infravermelho apresentou 

estiramentos característicos dos ligantes 
coordenados ao centro de rutênio: ʋ(C-H) 3069 cm

-1
, 

ʋ(C=N) 1555 cm
-1

, ʋ(C=C) 1408 cm
-1

, ʋ(C-P) 1021 cm
-1

, 
δ(C-H) 853, 766, 701, 484 cm

-1
. O espectro de 

31
P{

1
H} 

apresentou um singleto em  37 ppm mostrando a 
coordenação da 4-vpy trans à dppb, com a 
equivalência magnética dos átomos de fósforo. 

Para obtenção do eletrodo modificado, 
foram realizadas medidas de voltametria cíclica 
entre -2,5 e 2,0 V para [RuCl(dppb)(bipy)(4-vpy)]

+
, 

ou cis-[RuCl2(dppb)bipy] na presença de 5 
equivalente de 4-vpy, em solução de 
hexafluorfosfato de tetrabutilamônio                

(HTBA, 0,1 mol L
-1

) em CH2Cl2. Utilizou-se carbono 
vítreo como eletrodo de trabalho, Pt como eletrodo 
auxiliar e Ag/AgCl como eletrodo de referência. 
Observou-se ondas características do par redox 
Ru

III
← Ru

II 
contendo 4-vpy (Eox = 1,05 V), da 

redução do grupo vinil em -1,5 e -2,45 V e ondas de 
adsorção em -0,8 V para formação deum filme de 
[RuCl(dppb)(bipy)(4-vpy)]

+
 na superfície do ECV 

4
.  

Após 5 ciclos, o eletrodo de trabalho foi lavado com 
água e mergulhado em uma solução de AuNPs 
(0,05 mmol.L

-1
) por 10 minutos para interação 

eletrostática do complexo catiônico de rutênio com a 
superfície aniônica da AuNPs 

1
. O eletrodo ECV – 

Ru – AuNPs foi utilizado para detecção de uma 
solução de paracetamol (1,0 mmol L

-1
),. utilizando 

CH3COONa como eletrólito de suporte, observando 
um aumento significativo da corrente de pico devido 
o aumento da superfície de contato (figura 1). 
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Figura 1. Comparação entre os eletrodos ECV – Ru 
(linha ---) e ECV – Ru – AuNPs (linha sólida) para a 
oxidação de uma solução de paracetamol (1 mmol 
L

-1
) em CH3COONa (0,1 mol L

-1
),  100 mV.s

-1
. Eox = 

1,05V referente ao par redox Ru
II
 → Ru

III
. 

Conclusões 

O complexo [RuCl(dppb)(bipy)(4-vpy)]
+
 imobilizado 

na superfície de carbono vítreo mostrou ser agente 

favorável para agregação de AuNPs
-
 por interação 

eletrostáticas. Na voltametria cíclica, observou-se o 

aumento da sensibilidade na determinação de 

paracetamol utilizando e eletrodo modificado com 

AuNPs. 
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