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Palavras chave: 1,10-fenantrolina-5,6-diona, tiouréia, ligantes

Introdução 

Um grande número de compostos heterocíclicos 

(sintéticos ou naturais) são farmacologicamente 

ativos, possuindo utilidade clínica. Na natureza são 

poucos os exemplos de ocorrência natural do 

esqueleto fenantrolínico. Alguns alcalóides com o 

anel fenantrolínico foram encontrados em vários 

animais marinhos (Figura 1). 

 
Figura 1: Ocorrência natural do esqueleto da 1,10-fenantrolina 

 

A 1,10-fenantrolina-5,6-diona (fendiona) é 

sinteticamente bastante versátil, pois reage com 

hidrazidinos formando triazinas, que podem ser 

transformadas em piridinas pela eliminação de dois 

nitrogênios em uma reação do tipo Diels-Alder. 

Sendo assim, é importante buscar entender como a 

variação estrutural de diferentes anéis heterocíclicos 

podem influenciar diferentes características 

químicas, físicas e biológicas, livre ou coordenado a 

um centro metálico.  

 

Resultados e Discussão 

 

A síntese dos novos ligantes teve inicio com a 

síntese da 1,10-fenantrolina-5,6-diona e sua reação 

com a tiouréia (1), metil-tiouréia (2) e fenil-tiouréia (3) 

conforme esquema apresentado na figura 2. Tanto a 

síntese da fendiona, como a sua reação com a 

família da tioureia foram acompanhadas por 

espectroscopia na região do IV e  {
1
H}RMN. 
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Figura 2: Esquema reacional utilizado para obtenção dos novos 

ligantes.  

O espectro no IV da fendiona apresenta uma 

banda νC=O em 1685 cm
-1 

que indica
 
a formação da 

fendiona. O espectro de RMN corrobora com esse 

indício apresentando apenas 3 sinais no seu 

espectro na forma de duplos dubletos em 8,99 

(J=4,6; 1,8 Hz), 7,68 (J=7,8; 4,7 Hz) e 8,39 (J=7,8; 

1,8 Hz). Através dos espectros no IV dos compostos 

1-3 foi possível aferir a reação entre os grupos 

carbonílicos pelo desaparecimento da banda νC=O. 

Foi possível também verificar a presença do grupo 

C=S com o surgimento da banda em 

750 cm
-1
 atribuída à vibração νC=S (figura 3).  
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Figura 3: Espectros na região do IV dos compostos 1-3. 
 

No espectro de RMN de 
1
H do composto 1 (Fig. 

4) foi observado sinais característicos dos grupos OH 

em 9,46 e 6,84 ppm, três duplos dubletos atribuídos 

aos H aromáticos em 8,70, 8,22 e 7,52 ppm e um 

sinal largo referente ao grupo NH em 7,03 ppm. 

 
Figura 4: Espectro de RMN do composto 1. 

Conclusão 

 

Neste trabalho foram obtidos 3 compostos 

inéditos com estruturas interessantes para diversas 

aplicações na química de coordenação. Estudos de 

difração de raios X, análise elementar e 

espectrometria de massas estão sendo efetuados 

para melhor conhecimento de sua estrutura. Testes 

biológicos também estão sendo executados para 

verificar sua atividade contra fungos e bactérias. 


