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Introdução 

Dentre as diversas classes de compostos estudadas 

para fins terapêuticos se encontram os compostos 

pirazolínicos, os quais são eficazes no controle da 

dor, uma vez que possuem atividade 

antiinflamatória, analgésica e antipirética
1
. Os 

pirazóis são ligantes doadores que podem interagir 

de diferentes modos com metais, uma vez que sua 

estrutura confere uma grande versatilidade quanto 

aos seus modos de coordenação
1
.  Esta 

propriedade tem permitido a formação de 

complexos pirazólicos, os quais têm demonstrado 

destaque na atividade antimicrobiana, antitumoral, 

entre outras
2
. O presente trabalho tem como 

objetivo a síntese, caracterização e teste da 

atividade antibacteriana frente Staphylococcus 

aureus de um composto de coordenação de Pd(II) 

utilizando a 5-fenil-3-(E-estir-1-il)-4,5-diidro-1H-

pirazol-1-carboxamidina (Figura 1) como ligante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura do Ligante Utilizado 

Resultados e Discussão 

Tanto a síntese do ligante 5-fenil-3-(E-estir-1-il)-4,5-

diidro-1H-pirazol-1-carboxamidina (PIRZ) quanto a 

confirmação da sua estrutura via espectroscopia no 

infravermelho e ponto de fusão foram realizadas de 

acordo com a literatura
3
.  O complexo de fórmula 

molecular [PdCl2PIRZ] foi sintetizado em acetonitrila 

numa proporção molar de 1:1 entre PdCl2 e PIRZ, 

sob agitação magnética e refluxo por duas horas. O 

material foi separado da solução por precipitação 

com hexano e filtração. 

Ao contrário do ligante que tem ponto de fusão igual 

a 217 °C, o complexo de paládio decompõe-se em 

temperaturas acima de 210°C. 

Análise do espectro de IV do complexo mostrou que 

a banda atribuída ao estiramento da ligação C-N do 

anel pirazolínico sofreu um deslocamento de 1597 

para 1553 cm
-1

 sugerindo complexação com o 

mesmo. Observa-se também um deslocamento da 

banda atribuída ao estiramento da ligação C=N do 

grupo carboxamidínico de 1627 para 1618 cm
-1

 

indicando que também há uma interação do átomo 

de paládio com este grupo, embora mais fraca. A 

análise por ESI-MS no modo negativo apresentou 

um sinal em m/z = 465 o qual apresenta padrão 

isotópico que indica a presença de um átomo de 

paládio e dois átomos de cloro conforme esperado 

pela estequiometria da reação.  

Ambos os compostos tiveram sua atividade 

antibacteriana testada contra S. aureus. O ligante 

apresentou concentração inibitória mínima (CIM) de 

3,12 g/mL. Já o complexo com paládio apresentou 

CIM igual a 6,25 g/mL, indicando que a 

coordenação afeta a ação do pirazol contra a 

bactéria testada. Entretanto, os valores são 

inferiores a CIM encontrada para a tetraciclina, 

substância utilizada como controle positivo para 

testes antibacterianos
4
.  

Conclusões 

Os resultados das análises de IV e ESI-MS indicam 

a formação de um complexo entre o Pd e a 5-fenil-

3-(E-estir-1-il)-4,5-diidro-1H-pirazol-1-carboxamidina 

via nitrogênio do anel pirazolínico e 

carboxamidínico. Tanto o complexo quanto o ligante 

se mostraram mais ativos contra S. aureus que o 

controle positivo. Outras análises ainda estão sendo 

realizadas para uma melhor caracterização do 

complexo.   
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