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Introdução 

A busca por ligantes que possam ser obtidos 
através de fontes naturais vem aumentando a cada 
dia devido suas vantagens quando comparados aos 
ligantes sintéticos, tais como as diversas atividades 
biológicas e farmacológicas. O lapachol é uma 
naftoquinona que pode ser extraída do ipê roxo e 
sendo ativo biologicamente, apresenta diversas 
atividades, dentre as quais se destaca a atividade 
antitumoral. Íons metálicos de transição, como o 
ferro(II), são de grande importância nos organismos 
vivos devido sua participação em várias funções 
vitais. Desta forma, o presente trabalho visa a 
síntese de um novo complexo, utilizando o ligante 
natural lapachol e o íon metálico Fe(II). 

Resultados e Discussão 

A síntese do complexo foi realizada a partir da 
estequiometria 2:1 (lapachol/Fe(ClO4)2) em uma 
mistura CH3OH/H2O (pH 8,5), sob ultrassonificação 
por 30 minutos. Após alguns dias obteve-se um 
sólido marrom avermelhado, o qual foi isolado, seco 
e caracterizado por espectroscopias no UV-Vis e no 
infravermelho (Figuras 1a e 1b), bem como 
realizados os estudos eletroquímicos (Figuras 2a e 
2b). 
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Figura 1 – Espectros comparativos entre o lapachol 
e o complexo: (a) UV-Vis e (b) IV. 
 
Ao analisar os espectros eletrônicos do lapachol e 
do complexo, observa-se uma diferença de perfil, 
visualizando-se um deslocamento da banda em 330 
nm (complexo), bem como o aparecimento de outra 
banda em ≈500 nm que pode estar relacionada a 
uma transferência de carga ligante�metal. A 
análise no IV apresentou importantes diferenças 
entre o ligante e o complexo, dentre as quais 
salienta-se o desaparecimento da banda em  
                                                                                            

 
3352 cm-1 (referente ao estiramento O-H de fenol), 
bem como a diminuição nas bandas referentes aos 
grupamentos C=O que foram deslocados para um 
menor comprimento de onda, passando de 1639 e 
1662 cm-1 para 1628 e 1578 cm-1, respectivamente. 
Estas alterações sugerem que a coordenação possa 
ter ocorrido de maneira bidentada, via oxigênios 
fenólico e carbonílico. 
Nos voltamogramas via diferencial de pulso (DP) 
observa-se que o lapachol apresentou três 
processos de oxidação e quatro processos de 
redução, dos quais observam-se três pares redox, 
enquanto o complexo apresentou apenas três 
processos de oxidação irreversíveis. Outro fator 
observado foi a diminuição significativa dos 
potenciais de oxidação, fato decorrente da 
complexação (Epa Lapachol: 1,06, 1,37 e 1,54 V vs. 
Fc+/Fc; Epa Complexo: 0,63, 1,10 e 1,43 V vs. Fc+/Fc). 
Os potenciais foram corrigidos com o padrão interno 
ferroceno (EFc+/Fc = 0,70 V vs. Ag/Ag+). 
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Figura 2 - Voltamogramas DP em acetonitrila do (a) 
lapachol e (b) complexo (Eletrodo de trabalho: Cvítreo; 
Eletrólito suporte: TBAPF6). 

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos pode-se 
concluir que houve a coordenação do lapachol ao 
íon ferro(II), sendo que o complexo resultante 
apresenta propriedades eletroquímicas distintas, as 
quais abrem perspectivas para futuros estudos 
biológicos comparativos à quinona natural. 
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