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Introdução 

Neste trabalho apresenta-se a síntese do complexo 

{VO-TPyP[RuCl3(dppb)]4, (dppb = 1,4-

bis(difenilfosfina)butano)), a qual foi aplicado na 

modificação da superfície de eletrodo de carbono 

vítreo, GCE, por eletropolimerização, quando 

submetido a sucessivos ciclos voltamétricos. 

O GCE modificado foi aplicado como sensor 

voltamétrico para a determinação de catecol (CC) e 

hidroquinona (HQ) em soluções aquosas, justificada 

pela necessidade de desenvolvimento de 

metodologias de baixo custo para determinação dos 

dihidroxibenzenos, pois são compostos tóxicos ao 

meio ambiente e considerados poluentes ambientais 

pela European Union e US Environmental Protection 

Agency e Conama, e que são empregados em vários 

processos industriais.
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Resultados e Discussão 

A síntese do complexo {VO-TPyP[RuCl3(dppb)]4 foi 

realizada através da adaptação dos procedimentos 

descritos na literatura,
2
 porém utilizando o sal de 

vanádio para a metalação da porfirina base livre, 

TPyP. A caracterização do complexo foi realizada por 

espectroscopia de absorção no UV/Visível e no 

infravermelho. 

A eletropolimerização do complexo na superfície do 

GCE ocorreu por voltametria cíclica na faixa de 

potencial -0,4 à 1,0 V à 100 mV s
-1

, por quatro ciclos 

voltamétricos na solução 10 mmol L
-1 

de  

{VO-TPyP[RuCl3(dppb)]4 em diclorometano, formando 

o filme polimérico {VOTPy[Ru(dppb)]4(µCl3)2}2n
4n2+

 na 

superfície do eletrodo.
2 

O GCE modificado foi empregado como sensor 

voltamétrico para a detecção de HQ e CC em 

soluções aquosas 0,1 mol L
-1

 de acetato (pH 6,5), o 

qual possibilitou aumento nas reversibilidades dos 

processos redox dos analitos e um aumento de  

13 vezes das correntes de picos quando comparadas 

com o GCE não modificado.  
Os analitos CC e HQ foram quantificados 

simultâneos por voltametria de pulso diferencial (DVP) 
existindo uma separação de picos de 126 mV,  
Figuras 02 e 03. A faixa linear de detecção do CC foi 
de 1 - 115 μmol L

-1
 (r = 0,992) e para a HQ de  

1- 147 μmol L
-1

 (r = 0,992), os limites de detecções 
para ambos analitos foram de 0,1 μmol L

-1
. A 

sensibilidade do VP-GCE para o CC e HQ foram de 

0,045 μA μM
-1

 e 0,025 μA μM
-1

, respectivamente. A 
reprodutibilidade do eletrodo modificado foi testada 
por 10 medidas consecutivas apresentando RSD de 
1,15% (CC) e 0,44% (HQ). 

 
Figura 01 - DPVs em diferentes [CC], contendo 
49,8 μmol L

-1
 de HQ em 0,1 mol L

-1 
de acetato   

(pH 6,5). Vel. 10 mV s
−1

 e amplitude de pulso 50 mV.  

 
Figura 02 - DPVs em diferentes [CC], contendo  
49,8 μmol L

-1
 de HQ em 0,1 mol L

-1 
de acetato  

(pH 6,5). Vel. 10 mV s
−1

 e amplitude de pulso 50 mV.  

Conclusões 

O sensor voltamétrico desenvolvido para a 

determinação simultânea de hidroquinona e catecol 

apresentou melhor desempenho que o GCE, 

aumentando a corrente de pico e a diminuição das 

diferenças de potenciais dos analitos, proporcionadas 

pelas atividades eletrocatalíticas do filme polimérico 

{VOTPy[Ru(dppb)]4(µCl3)2}2n
4n2+

 . O GCE modificado 

apresenta baixos limites de detecção, amplas faixas 

de linearidade e alta reprodutibilidade. O método 

proposto tem a perceptiva futura de ser aplicado para 

analises em controle ambiental.  
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