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Introdução 

    Compostos inorgânicos contendo gálio têm sido 
relatados na literatura, os quais têm apresentado 
interessantes atividades biológicas como 
antineoplásica, antibacteriana e antioxidante.
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    Buscando correlacionar os dados já existentes 
da atividade biológica exibida por compostos de 
coordenação contendo Co(III), Cu(II), Fe(III) e Pt(II), 
obtidos com os ligantes HL1 (2-hidroxibenzil)(2-
piridilmetil)amina) e H2L2 (1-{2-hidroxibenzil(2-
piridilmetil) amino} - 3 - (1 - naftiloxi) - 2 - propanol), 
relatamos neste trabalho a síntese e caracterização 
físico-química de dois compostos mononucleares de 
coordenação de gálio(III).  

Resultados e Discussão 

      O complexo [Ga(L1)NO3]
+
.C24H20B

-
.5H2O (1) foi 

obtido através da reação equimolar entre o ligante 
HL1, [Ga(NO3)3] e tetrafenilborato de sódio, em 
etanol. Rendimento: 17%. O complexo 
[Ga(L2)]

+
.NO3

-
.4,5H2O (2)  foi obtido através da 

reação equimolar entre o ligante H2L2 e [Ga(NO3)3], 
em metanol. Rendimento: 15% (Figura 1). 
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Figura 1. Proposta de estrutura para os complexos 
(1) e (2). 
 
        Os resultados de análise elementar (C,H,N) 
para os compostos concordam com as estruturas 

propostas para os mesmos: CHN %Exp (Cal)        
C= 58,94 (58,92), H= 5,37 (5,75), N= 5,31 (5,57) 
para (1) e C= 58,94 (58,92), H= 5,37 (5,75), N= 5,31 
(5,57) para o composto (2). Os espectros na região 
do infravermelho apresentam as bandas típicas dos 
ligantes, indicando que a coordenação do íon 
metálico aos respectivos ligantes foi efetiva.           
IV (cm

-1
): 3055-2999 (CH aromático), 2926 (CH2 

alifático), 1483-1385 (C=C e C=N), 762 (CH anel), 
706-735 cm

-1
 (BPh4

-
) para (1) e 3057 (CH 

aromático), 1483-1384 (C=C e C=N), 762 (CH anel), 
764 cm

-1
 (NO3

-
) para (2). A medida de condutividade 

em DMF (1x10
-3 

mol.L
-1 

a 25
o
C) revelou a obtenção 

de eletrólitos 1:1 (26,6 µS/cm para (1) e 64,0 µS/cm 
para (2)), o que indica a presença de contra-íons e a 
formação de compostos catiônicos em solução.
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 Os 

espectros de massas com ionização por 
electrospray (ESI(+)-MS e ESI(+)-MS/MS) indicam 
que espécies mononucleares e binucleares estão 
presentes em solução água/metanol (1:1): 
[Ga(L1)(NO3)(MeOH)]

+
 (m/z 373), 

[Ga(L1)(NO3)(MeOH)(H2O)]
+
 (m/z 393), 

[Ga(L1)(NO3)(MeOH)(H2O)4(C24H20B)]
+
 (m/z 767) 

para (1) e Ga(HL3)]
+2

 (m/z 481), [Ga(L3)(H2O)]
+
 (m/z 

499), [Ga2(L3)2(OH)]
+
 (m/z 981) para (2).  

Conclusões 

      As caracterizações realizadas revelam a 

coordenação do íon metálico com os ligantes L1 e 

L2, resultando em complexos mononucleares de 

Ga(III) tetracoordenados, o que pode resultar em 

compostos com potenciais atividades biológicas. 
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