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Palavras Chave: ouro(III), diamina N-alquilada. 

Introdução 

Complexos metálicos têm mostrado interessantes 

resultados pré-clínicos e clínicos como drogas 

antitumorais, sendo que os compostos de platina 

estão bem estabelecidos na quimioterapia. No 

entanto, o tratamento do câncer com compostos a 

base de platina é maciçamente dificultado por 

graves efeitos colaterais e desenvolvimento de 

resistência celular. Por conseguinte, o 

desenvolvimento de novas metalodrogas com um 

perfil farmacológico diferente ao das drogas de 

platina está no foco da química medicinal moderna
1
. 

Ouro(III), por ser um metal isoeletrônico e 
isoestrutural à platina(II), gera a expectativa de 
formar complexos com atividade antitumoral

2
. 

Compostos de ouro(I) têm uma longa e importante 
tradição na medicina tendo sido utilizados 
principalmente em tratamentos de artrite 
reumatoide. A aplicação médica dos compostos de 
ouro é limitada em decorrência de sua toxicidade e 
baixa estabilidade química

3
. O aumento de 

estabilidade dos complexos de ouro(III) vem sendo 
pesquisado e a utilização de ligantes multidentados 
é uma das estratégias utilizadas

4
. 

Este trabalho tem como objetivo descrever a síntese 
de 3 novos complexos de ouro(III) cujo ligante forma 
com o metal um quelato através da 1,2-
etilenodiamina N-alquilada.  

Resultados e Discussão 

 
 
 
Os complexos sintetizados foram caracterizados por 
infravermelho, RMN 

1
H, RMN 

13
C e análise 

elementar. Como os resultados apresentaram-se 
semelhantes para os complexos da série, foi 
escolhido apenas o de cadeia contendo 8 carbonos 
para descrever os resultados. 
O espectro de infravermelho do complexo 

apresentou banda em 3466 cm
-1

 referente ao 

estiramento NH, 2926 cm
-1

 referente ao estiramento 

CH2 alifático, uma banda em 482 cm
-1

 referente ao 

estiramento Au-N e uma banda em 347 cm
-1

 

referente ao estiramento Au-Cl evidenciando assim 

a formação do complexo de ouro. 

No RMN de 
1
H observa-se um tripleto em  0,82 

referente ao CH3, singleto em  1,25 referente aos 

hidrogênios do grupo CH2 da cadeia alifática, 

singleto em  1,67 referente aos hidrogênios do NH2. 

Entre  2,87 e  3,15 observam-se sinais 

correspondentes aos hidrogênios de carbonos 

vizinhos ao nitrogênio podendo-se notar um 

deslocamento para região de maior deslocamento 

químico quando comparado ao ligante ( 2,38 – 

2,71). O espectro de RMN de 
13

C apresentou sinal 

em  13,09 referente ao carbono terminal CH3, entre 

 21,19 e  46,06 sinais referentes aos carbonos da 

cadeia alifática. Foram observados ainda sinais 

entre  52,68 e  56,43 referentes a carbonos 

vizinhos a nitrogênio de NH2 e NH presenciando-se 

também um deslocamento quando comparado ao 

ligante ( 52,36 – 52,95). Os espectros de RMN 

foram realizados em DMSO-d6. 

Tabela 1. Análise elementar do complexo 

% C %H %N 

24,61 (24,45) 5,26 (5,15) 5,61 (5,64) 

* Valores experimentais entre parêntesis 

Conclusões 

Realizou-se a síntese de três novos complexos de 
ouro(III) com ligantes quelantes derivados da 1,2-
etilenodiamina N-alquilada. 
A formação dos complexos de ouro pode ser 
observada através das caracterizações realizadas. 
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Figura 1. Esquema de síntese dos complexos. 
 


