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Introdução 
Atualmente, os metais e seus derivados 

são muito utilizados como fármacos em diversas 
áreas da Medicina. Em muitos casos, a atividade 
biológica do fármaco se deve, principalmente, à 
presença do íon metálico como o Zn(II). A 
estrutura orgânica do fármaco que contém o íon 
metálico tem grande importância, pois pode dar 
direcionamento e estabilidades termodinâmica e 
cinética ao íon metálico até o sítio ativo 
desejado

[1]
. Por outro lado, íons como Cd(II) e 

Hg(II) podem ser altamente tóxicos
[2]

. Os íons 
Zn(II), Cd(II) e Hg(II) podem ser complexados por 
moléculas orgânicas reconhecidas por suas 
propriedades biológicas, como os 
benzimidazois

[3]
 originando-se novos compostos, 

que possivelmente, terão elevada atividade 
biológica, ou, formarem compostos estáveis com 
metais pesados, podendo ser utilizados como 
antídotos. 

O objetivo deste trabalho é a síntese, 
caracterização e atividade biológica de complexos 
dos íons Zn(II), Cd(II) e Hg(II) com o derivado da 
classse dos benzimidazois – 1-benzil-2-fenil-1-
benzimidazol, descrito apenas como BFB (Figura 
1). 

 
Figura 1: Estrutura proposta do ligante – BFB 

Resultados e Discussão 
O ligante BFB foi obtido através da reação 

de condensação do 1-2-diaminobenzeno e do 
benzaldeído na proporção 1:2, em meio etanólico e 
ligeiramente ácido. Inicialmente, forma-se uma 
base de Schiff, que, in situ, ocorre a reação de 
ciclização e formação do ligante BFB, um 
representante da classe dos benzimidazóis. 

Os complexos foram obtidos através da 
reação direta de soluções metanólica de haletos de 
Zn(II), Cd(II) ou Hg(II) e BFB, em proporção de 1:2 
metal-ligante. Inicialmente, o BFB foi dissolvido em 
metanol. O sal metálico também foi dissolvido em 
metanol e um pouco de água destilada. A solução 
contendo o íon metálico foi adicionada, lentamente 

e sob forte agitação, à solução de BFB. Depois de 
45 minutos, um precipitado foi formado. O 
complexo no estado sólido foi separado da solução 
através de filtração em papel de filtro. Os resultados 
de análise elementar para os compostos BFB, 
ZnBFB, CdBFB e HgBFB estão descritos na Tabela 
1. 
Tabela 1: Resultados de CHN para os 4 compostos. 

 %C Cal/Exp %H Cal/Exp %N Cal/Exp 

BFB 
C20H16N2 

284 gmol
-1

 
84,5 84,4 5,63 5,55 9,86 9,89 

ZnBFB 
ZnC40H32N4Cl2 

704,4 gmol
-1

 
68,2 67,9 4,57 4,30 7,95 7,87 

CdBFB 
CdC40H32N4Cl2 

752,0 gmol
-1

 
63,9 64,0 4,29 3,59 7,45 7,40 

HgBFB 
HgC40H32N4Cl2 

839,6 gmol
-1

 
57,2 57,1 3,81 3,81 6,67 6,66 

Através da espectroscopia Raman foi 
constatado um pequeno deslocamento (4 cm

-1
)
 
na 

freqüência C=N do BFB livre para o ZnBFB, CdBFB 
e HgBFB

[4]
. A análise comparativa dos espectros de 

RMN de 
1
H e de 

13
C do ligante e do complexo 

apresenta pequenos deslocamentos no sinal do 
13

C 
e do 

1
H do grupo imínico. Através dos espectros de 

15
N (HMBC – 

1
H-

15
N) pode-se evidenciar que a 

coordenação do ligante aos íons não ocorre pelo 
nitrogênio terciário. Os complexos envolvendo os 
íons Cd

2+
 e Hg

2+
 tiveram suas estruturas refinadas 

através da difração de raios X – método de 
monocristais. Os complexos se apresentam como 
monômeros em sistema cristalino triclínico e grupo 
espacial P-1. 

Conclusões 
Este trabalho descreveu a síntese de 

complexos de Zn(II), Cd(II) e Hg(II) com o 
benzimidazol (BFB). Dados de análise elementar 
corroboram para a proporção M:L 1:2 para os 3 
complexos. Através das espectroscopias Raman e 
RMN e raios X, pode-se afirmar que a coordenação 
do ligante BFB aos íons ocorre pelo átomo de 
nitrogênio imínico. 
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