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Introdução

A  síntese  de  compostos  de  coordenação 
empregando  ligantes  redox  ativos  (ligantes  não-
inocentes)  tem sido  considerada  de interesse  em 
várias  áreas  da  química  inorgânica,  tais  como: 
química  de  coordenação,  catálise,  bioinorgânica.1 

Exemplos  de  tais  ligantes  são  α-diiminas,  terc-
butilfenol e porfirinas.2 
Neste  trabalho  relatamos  o  comportamento  redox 
de  dois  complexos  de  ferro(III)  (Figura  1)  cujo 
estudo eletroquímico revelou que no composto (2) o 
ligante  pode  ser  oxidado,  gerando  uma  espécie 
radicalar,  enquanto  que  no  composto  (1),  tal 
fenômeno não ocorreu. 

Resultados e Discussão

O complexo (2) já foi caracterizado3 e o complexo 
(1)  apresenta  análise  elementar  (C,H,N), 
condutividade  elétrica,  espectros  de  UV-Vis  e  IV 
coerentes com a proposta estrutural. 
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Fig. 1. Fórmula estrutural dos complexos (1) e (2).

Os voltamogramas cíclicos dos complexos (1) e (2) 
apresentam um processo em -449 e -905 mV  vs 
Fc/Fc+ referente  ao  par  redox  FeIII/FeII, 
respectivamente. O complexo (2) ainda apresentou 
dois processos redox, em 746 e 1013 mV vs Fc/Fc+, 
que são atribuídas a oxidação da unidade bis-diterc-
butilfenolato  do  ligante.  O  acompanhamento  das 
alterações no espectro eletrônico durante a análise 
coulométrica  do  composto  (2)  (Figura  2)  mostrou 
que a banda de TCLM fenolatoFe3+ observada em 
550 nm diminui de intensidade e uma nova banda 
em cerca de 420 nm surgiu no espectro, a qual é 
típica  do  radical  fenoxila.2 A  confirmação  da 
formação da espécie radicalar foi feita por RPE. Nos 
espectros  originais,  os  compostos  (1)  e  (2) 
apresentam sinais de sítios de Fe3+ com sítios de 
alta  (g=2)  e  baixa  simetria  (g=4,  6  e  9).  Após  a 
análise coulométrica do composto (2), uma alíquota 
da solução foi congelada (100 K) e o seu espectro 
de RPE revelou o aparecimento de um sinal intenso 
com g = 2,0045, com largura 1,3 mT, característico 

do radical fenoxila.4 O composto (1), na presença do 
eletrólito  (TBAClO4),  apresentou  espectro  idêntico 
ao  Fe(ClO4)3 (g=2  e  g=4),  indicando  a 
decomposição  do  complexo.  O  espectro  após  a 
eletrólise não se modificou e, portanto, indica a não 
formação do radical fenoxila.
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Fig. 2. UV-Vis do complexo (2) durante a eletrólise.
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Fig. 3. Espectro de RPE do complexo (2) antes e 
após a eletrólise.

Conclusões
A partir  das  técnicas  utilizadas  foi  possível  a 
confirmação da formação por via eletroquímica do 
radical fenoxila para o complexo (2) e a confirmação 
da decomposição do complexo (1).
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