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Introdução 
Hidrazonas e seus derivados são compostos 

que apresentam aplicações como agentes 
antimicrobianos, anticonvulsivantes, analgésicos, 
antitumorais, dentre outros1. As bis(hidrazonas) são 
moléculas versáteis frente a diferentes íons 
metálicos e possuem grande capacidade quelante2. 
Complexos de estanho(IV) são conhecidos por suas 
diversas aplicações como antimicrobianos e 
biocidas.3  

Diante das propriedades antimicrobianas das 
hidrazonas e das bioatividades de compostos de 
estanho, neste trabalho foram preparados 
complexos de 2,6-diacetilpiridina 
bis(fenilhidrazona)(H2AcPh) e de seus derivados 
bis(para-clorofenilhidrazona)(H2AcpClPh) e bis(para-
nitrofenilhidrazona) (H2AcpNO2Ph), com tetracloreto 
de estanho(IV) e tricloreto de  n-butil estanho(IV), 
com o objetivo de avaliar sua atividade 
antimicrobiana. 

Resultados e Discussão 
Os complexos obtidos foram caracterizados 

a partir de análise elementar, temperaturas de 
fusão, medidas de condutividade molar e por meio 
de seus espectros de RMN de 1H e 13C e 
infravermelho.  Os resultados sugerem a formação 
de [(n-Bu)Sn(AcPh)Cl] (1), [(n-Bu)Sn(AcpClPh)Cl] 
(2) e [(n-Bu)Sn(AcpNO2Ph)Cl] (3) e de [Sn(AcPh)Cl2] 
(4), [Sn(AcpClPh)Cl2] (5) e [Sn(AcpNO2Ph)Cl2] (6). 
Monocristais de 5 foram obtidos e a estrutura 
determinada por difração de raios-X (Fig.1). 

 
 

 
 
 
 
Figura 1.  
Diagrama Ortep 
da estrutura 
cristalina do 
complexo 5. 

 
Nos espectros de infravermelho dos 

complexos, as bandas atribuídas aos estiramentos 
ν(C=N), ν(C=O) e ρ(py) sofrem deslocamentos com 
relação às suas posições nas bases livres, 
indicando a coordenação do metal através do  
sistema Npy-N-O. Os sinais de RMN de 1H e de 13C 
dos complexos sofrem alterações em relação às 

suas posições nas bis(fenilhidrazonas) livres. O 
desaparecimento do sinal de N-H nos espectros dos 
complexos sugere a coordenação das 
bis(fenilhidrazonas) em sua forma aniônica.  Além 
disso, o surgimento dos sinais atribuídos ao grupo n-
butil dos compostos 1, 2 e 3 confirma a 
coordenação do grupo n-butil ao metal. 

A atividade antimicrobiana foi testada para 
os ligantes e os compostos 1, 2 e 3 frente a cepas 
de bactérias gram-positivas (Staphylococus aureus) 
e gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa) (ver 
Tabela 1). O ligante H2AcPh mostrou-se ativo frente 
às duas cepas de bactérias, mas o mesmo não foi 
observado para H2AcpClPh e H2AcpNO2Ph A 
coordenação a estanho(IV) fez aumentar a ação 
antimicrobiana do complexo 2, sendo este mais 
ativo que a tetraciclina contra S. aureus e P. 
aeruginosa. O efeito antimicrobiano de 4-6 será 
testado. 

Tabela 1.  Concentração inibitória mínima (CIM, 
µmol L-1) de 2,6-diacetilpiridina bis(fenilhidrazonas) e 
seus complexos de estanho(IV) 

Composto  S.aureus  
ATCC: 6538  

P.aeruginosa  
ATCC:9027  

H2AcPh  14,9  74,9  
[(n-Bu)Sn(AcPh)Cl ] (1) >160,9  >160,9  
H2AcpClPh  >209,0  >209,0  

[(n-Bu)Sn(AcpClPh)Cl ] (2) 1,1  1,1  
H2AcpNO2Ph  >200,2  >200,2  

[(n-Bu)Sn(AcpNO2Ph)Cl ] (3) >143,1  >143,1  
n-BuSnCl3 >441,6  >577.66  
Tetraciclina  31,9  14,5  

Conclusões 

A coordenação ao estanho(IV) mostrou-se 
uma estratégia eficaz para o aumento da atividade 
antimicrobiana das bis(fenilhidrazonas), 
principalmente no caso do complexo 2 frente às  
duas cepas de bactérias estudadas. 
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