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Introdução 

  O ácido kójico (AK), quimicamente denominado de 

5-hidroxi-2-hidroximetil-γ-piranona, é um ácido 

orgânico produzido naturalmente por algumas 

espécies de fungos a partir de processos 

fermentativos
1
. Este ácido tem sido alvo de estudos 

devido principalmente as suas propriedades 

biológicas e as diferentes possibilidades de 

modificações em sua estrutura
2
. Esta substância é 

particularmente interessante para a química de 

coordenação por apresentar átomos de oxigênio 

propícios à interação com centros metálicos. 

  Este trabalho tem como objetivo sintetizar novos 

complexos heterolépticos de Fe e Ru, apresentando 

os íons kójico (koj) e cianeto como ligantes. 

 

 

 
 
 

Figura 1. Estrutura Química do ácido kójico. 

Resultados e Discussão 

  Os espectros de IV dos complexos sintetizados, 

K2[M(koj)2(CN)2], onde M = Fe(II) e Ru(II), 

apresentaram bandas referentes aos estiramentos 

C=C e C=O (complexo de Fe(II): 1514,1470 cm
-1

; 

1613,1562 cm
-1

) deslocadas para menores valores, 

comparativamente ao ligante livre (1581,1472 cm
-1

; 

1659, 1610 cm
-1

). Tal variação é atribuída ao efeito 

da coordenação ao metal. Adicionalmente, os CN 

observados em 2046 e 2056 cm
-1 

para os 

complexos de Fe e Ru, respectivamente, indicam a 

coordenação do íon cianeto aos centros metálicos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectros de IV do AK (verde), e 

complexos trans-K2[Fe(koj)2(CN)2] (vermelho) e 

trans-K2[Ru(koj)2(CN)2] (preto). 

  

  A presença de apenas uma banda ativa no IV 

referente ao CN indica que os ligantes ciano estão 

coordenados em posição trans (D2h). 

  O espectro Uv-Vis, do AK aquoso possui bandas 

em 215 e 269 nm (  *). Já o íon CN
-
 apresenta 

bandas na região de 209-248 nm (n  σ*) com 

baixa absortividade, as quais são frequentemente 

sobrepostas pelas bandas de transferência de carga 

quando da coordenação
3
. O espectro do complexo 

trans-K2[Fe(koj)2(CN)2] em água, apresentou quatro 

bandas, duas no Uv, 222 e 269 nm, correspondendo 

à sobreposição das bandas intraligantes do AK e 

MLCT do ciano, e duas na região do visível, 390 e 

445 nm, referente à transições MLCT do íon kójico 

(dFe
2+
*koj

-
). E o complexo de Ru(II) aquoso 

observou-se três bandas, 204, 280 e 394 nm, sendo 

as duas primeiras atribuídas ao íon koj e MLCT do 

ligante CN
-
 e a última pertinente a MLCT do kójico.  

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Estrutura proposta para os complexos 

sintetizados de ferro e rutênio. 
   
  O voltamograma cíclico do complexo de Fe(II) em 

NaTFA 0,1M apresentou um processo irreversível 

com Ered = 14,7 mV vs Ag/Cl, enquanto que o 

complexo de Ru(II) apresentou um processo 

reversível com E1/2 = 742,8 mV.
 

Conclusões 

  As técnicas espectroscópicas e eletroquímicas 

empregadas comprovaram que os complexos 

sintetizados apresentam os íons kójico e cianeto 

coordenados aos centros metálicos ferro e rutênio, e 

que os novos complexos heterolépticos obtidos, 

K2[M(koj)2(CN)2] apresentam isomeria trans. 
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