
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Superando o Efeito Quelato: Complexos de Co(III) com etilenodiamina 

monodentada – Estudos Preliminares 

Thiago A. Grigolo (IC), Elvio A. de Campos* (PQ), Rafael Davis (PG), Sílvia D. de Campos (PQ) 

*elvioantonio@uol.com.br, elvio.campos@unioeste.br 

Centro de Engenharias e Ciências Exatas – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste 

Rua da Faculdade, 645 – Jardim Santa Maria – Toledo/PR – CEP 85903 000 

 

Palavras Chave: Efeito quelato, Cobalto(III), Etilenodiamina 

Introdução 

Geralmente ligantes amínicos polidentados, quando 

coordenados a íons de metais de transição utilizam 

todos os átomos de nitrogênio disponíveis como 

doadores. Esta observação é mais frequentemente 

racionalizada em termos do aumento da entropia 

que ocorre quando da substituição de ligantes 

monodentados de um complexo metálico por 

átomos doadores de ligantes polidentados, 

consequentemente, tornando a formação de anéis 

quelatos termodinamicamente favorável.
1  

A etilenodiamina (en) geralmente coordena-se ao 

Co(III) formando quelatos, porém, estudos da 

Cambridge Structural  Database
2
 revelam que um 

pequeno número de complexos foram caracteriza-

dos com este ligante atuando como  monodentado. 

House e Steel
2
 relatam estruturas de Co(III) com 

uma (en) monodentada atuando como ponte.  

Childers e colaboradores
3
 também citam a síntese 

de um complexo de Cu(II) ligado à uma (en) 

monodentada. O objetivo deste trabalho foi explorar 

a possível síntese de um complexo de Co(III) 

coordenado a seis ligantes (en) monodentados. 

Resultados e Discussão 

A etilenodiamina apresenta dois valores de pKb 

(10,08 e 6,99). Na Fig.1A encontra-se a curva de 

titulação da mesma com HCl, sendo que a síntese 

dos complexos, foi feita em valores de pH de 9, 7 e 

5. Como pKb = pH – log[(enH
+
Cl

-
)/(en)], tem-se em 

pH 9 a (en) com apenas um dos nitrogênios protona-

dos e uma pequena proporção diprotonada. Em pH 

7 cerca de 50% do ligante possui todos os nitrogê-

nios protonados e o restante com um nitrogênio 

protonado. Em pH 5, cerca de 99% está totalmente 

protonado, restando pouco mais de 1% da (en) com 

apenas um dos nitrogênios protonados. As sínteses 

foram feitas em meio aquoso usando sais de Co(II) 

e soluções do ligante, em excesso, nos pHs, 

seguido de oxidação com H2O2. Os espectros 

eletrônicos dos sólidos obtidos estão na Figura 1B. 

Em todos os espectros observam-se duas bandas 

que correspondem à transição 
1
A1g→

1
T2g  e  

1
A1g→

1
T2g, comprovando a presença de Co(III) em 

campo Oh forte. Os espectros visível e infravermelho 
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Figura 1. Curva de titulação de etilenodiamina com 
HCl ambos 0,1 mol L

-1
 (A). Espectros eletrônicos 

dos produtos da reação de Co(III) com 
etilenodiamina em diferentes valores de pH (B). 
 

do produto obtido em pH 9 (sólido cristalino laranja 

intenso) são idênticos ao do complexo [Co(en)3]
3+

, 

onde o quelato é formado. O obtido em pH 5 

(cristais rosa pálidos e translúcidos), apresenta a 

primeira transição acima de 500 nm, o que não 

corresponde ao esperado para 6 nitrogênios 

coordenados ao Co(III). A reação em pH 7 conduziu 

à formação e dois produtos: um, cujos espectros 

(eletrônico e vibracional), foram idênticos ao do 

produto obtido em pH 9 e um precipitado amarelo 

pálido translúcido, cujo desdobramento de campo 

possui energia superior à dos demais compostos. O 

espectro IV deste apresenta bandas coincidentes 

com as da etilenodiamina diprotonada, além da 

banda de -NH2 coordenado (duplete entre 1590-

1560 cm
-1

). Este composto apresentou teor de 

nitrogênio de 21,9% (22,5% teórico) o que 

corresponde provavelmente à um complexo de 

Co(III) com seis etilenodiaminas atuando como 

ligantes monodentados. 

Conclusões 

Há informações concisas de que um complexo de 

Co(III) coordenado a 6 moléculas de etilenodiamina 

monodentadas foi sintetizado e isolado em meio 

aquoso usando excesso de etilenodiamina em pH 7. 
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