
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Preparação e caracterização estrutural de novos complexos 

organoestânicos derivados do ácido valpróico. 

Bárbara P. de Morais
1*

 (PG), Letícia C. Rodrigues
1
 (IC), Isabella P. Ferreira

1
 (PG), Carlos B. Pinheiro

2
 

(PQ), Daniele C. Menezes
3
 (PQ), Geraldo M. de Lima

1
 (PQ). barbarapmorais@yahoo.com.br 

1
Laboratório de Química Inorgânica Básica e Tecnológica, Departamento de Química, ICEx,UFMG.  

2
Laboratório de Cristalografia, Departamento de Física, ICEx, UFMG.

 

3
Laboratório de Química Inorgânica Medicinal, Departamento de Química, CCE, UFV. 

 

Palavras Chave: organoestânicos, ácido valpróico, estrutura cristalográfica. 

Introdução 

Compostos organoestânicos despertam grande 

interesse por sua ampla diversidade estrutural e 

também por suas aplicações em diversos campos. 

Dentre elas destaca-se a atividade biológica destes 

frente a diversos microorganismos (principalmente 

fungos) e mais recentemente compostos de estanho 

(IV) foram testados in vitro como antitumorais, 

sendo, em alguns casos, mais efetivos que a cis-

platina.
1 

O ácido valpróico (HVPA), Figura 1,  é um 

fármaco conhecido para o tratamento de epilepsia. 

Contudo, estudos recentes mostraram que este 

ácido possui atividade antitumoral frente a várias 

linhagens de células cancerígenas.
2
 Portanto, o 

presente trabalho tem por objetivo a obtenção de 

novos complexos organoestânicos derivados do 

ácido valpróico para posterior avaliação da atividade 

biológica dos mesmos. 

 

 

 

Figura 1. Representação estrutural de HVPA. 

Resultados e Discussão 

Foram obtidos seis novos complexos com as 

seguintes fórmulas moleculares propostas: 

[{Me2SnVPA}2O]2 (1); [{Bu2SnVPA}2O]2 (2); 

{PhSn(O)VPA]6 (3); Me3SnVPA (4); Bu3SnVPA (5); 

Ph3SnVPA (6).Todos os compostos apresentaram 

estreita faixa de fusão, exceto para o complexo 3 

que sofreu decomposição. Os dados de CHN 

obtidos para os derivados de 1 – 6 são compatíveis 

com as fórmulas propostas.  

A caracterização dos referidos compostos foi feita 

através de espectroscopias de IV, RMN de 
1
H, 

13
C, 

119
Sn, Mössbauer de 

119
Sn e difração de raios X em 

monocristal. Os espectros de infravermelho 

mostraram que a diferença entre o ass(COO
-
) e 

s(COO
-
) foi menor que 200 cm

-1
 para todos os 

compostos, exceto para o derivado 6, o que indica o 

grupo carboxilato está ligado de maneira bidentada. 

Nos espectros de RMN de 
119

Sn para os compostos 

1 e 2 foram observados dois sinais na região de Sn 

pentacoordenado, sugerindo a formação de 

estruturas diestanoxânicas. Para os demais 

compostos foi encontrado um único sinal típico de 

Sn hexacoordenado para 3, tetracoordenado para 4 

e 5 e pentacoordenado para 6. Os parâmetros 

Mössbauer dos compostos 1 – 6 mostraram para os 

compostos 1 e 2 um único sitio de Sn, para o 

derivado 3 foi encontrado um valor de desvio 

isomérico muito menor que para os demais 

compostos, o que era esperado devido ao maior 

número de coordenação do mesmo. Para os 

complexos 4 e 5 os parâmetros corroboram com a 

existência de uma estrutura polimérica, no estado 

sólido, e finalmente para o derivado 6 os parâmetros 

sugerem a formação de uma estrutura monomérica.  

A Figura 2 apresenta as estruturas obtidas através 

de difração de raios X para os compostos 1, 3 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desenho ORTEP para 1, 3 e 6. 

Conclusões 

Seis novos complexos de estanho(IV) derivados do 

ácido valpróico foram sintetizados e caracterizados. 

Houve a formação de uma estrutura diestanoxânica 

para os compostos 1 e 2, hexamérica para o 

complexo 3, polimérica com o ligante atuando de 

forma bidentada em ponte para os complexos 4 e 5 

e monomérica para o derivado 6, mostrando a 

grande diversidade de estruturas de compostos 

contendo Sn(IV). 
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