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Introdução

Temos verificado que complexos contendo íons do 
primeiro  período  de  transição  coordenados  a 
ligantes  contendo  grupos  fenólicos  apresentam 
interessante  atividade  biológica.  Por  exemplo,  o 
complexo binuclear de ferro contendo o ligante  N-
(2-hidroxibenzil)-N-(2-piridilmetil)[(3-cloro)(2hidroxi)] 
propilamina  apresenta  atividade  de  nuclease,1 

enquanto complexos de zinco e cobalto com este 
mesmo ligante, apresentaram significativa atividade 
antibacteriana.2  Além  disso,  resultados  recentes 
obtidos no nosso grupo  revelam  que  o  composto 
mononuclear  de ferro  com  este  ligante  protege  o 
fungo S. cerevisiae do estresse oxidativo promovido 
pelo  peróxido  de  hidrogênio.  Desta  forma,  temos 
investido na síntese e caracterização de complexos 
de ferro  que contenham grupos fenólicos e  neste 
trabalho  apresentamos  os  resultados  iniciais  da 
complexação  do  ferro  com  os  ligantes  2-
hidroxibenzil-2-piridilmetilamina  (HL1)  e  2-
hidroxibenzil-2-piridilmetilimina (HL2) (Figura 1).

Resultados e Discussão

Fig 1. Esquema de síntese dos complexos de ferro.

Na  Figura  1  são  apresentados as  propostas  de 
estrutura  para  os  complexos  sintetizados  neste 
trabalho.  As propostas são baseadas nas análises 
elementares  de  CHN,  revelando  que  cada 
composto  possui  duas  moléculas  dos  seus 
respectivos  ligantes,  um  íon  perclorato  e  um  íon 
ferro(III).  A presença do íon perclorato também foi 
confirmada por espectroscopia de infravermelho. O 
infravermelho dos dois compostos diferem entre si 
basicamente pela presença da vibração C=Nimina em 
Fe(L2)2ClO4 (1616  cm-1)  e  que  esta  ausente  em 

Fe(L1)2ClO4 e  da  vibração  N-H  (3279  cm-1)  em 
Fe(L1)2ClO4  que está ausente em Fe(L2)2ClO4.   O 
espectro  eletrônico  dos  dois  composto  são 
semelhantes.  O  composto  1 apresenta  absorções 
em  543,  315  e  271  nm  com  valores  de 
absortividade  molar  de  4950,  8400  e  18600 dm3 

mol-1 cm-1,  respectivamente.  Os  bandas  do 
composto  2 foram observadas em 521, 320 e 266 
nm, com valores de absortividade molar de 4838, 
13881  e  146455  respectivamente.  As  duas 
transições de menor energia são atribuídas a TCLM 
fenolatoFe(III) e a de maior energia a TCIL.

 Embora  as  técnicas  de  espectroscopia  de 
infravermelho  e  eletrônica  tenham  apresentado 
resultados  similares  para  os  dois  complexos,  a 
análise  eletroquímica  dos  mesmos  apresentou 
resultados  bem  distintos,  O  voltamograma  cíclico 
do  composto  2 apresentou  um  processo  redox 
quasi-reversível em -745 mV vs. Fc/Fc+ atribuído ao 
par redox FeIII/FeII. Por sua vez,  o complexo  1 não 
apresentou  nenhum  processo  redox  na  faixa  de 
potencial invetigada (-1,8 a 1, 8 V em acetonitrile), 
o que sugere que a sua redução deva acontecer em 
potencial  mais  baixo  do  que  o  permitido  pela 
técnica.  Esta  observação  indica  que  a  troca  dos 
nitrogênios amínicos em 1 por imínicos em 2 altera 
significativamente  a  acidez  de  Lewis  do  centro 
metálico.

Conclusões

Observou-se que  os  ligantes  HL1 e HL2  formam 
compostos  mononucleares  com  FeIII quando  a 
reação ocorre com estequiometria  de 1:2 e que a 
substituição dos grupos amínicos por imínicos altera 
significativa  a acidez de Lewis do centro metálico, 
deixando o centro de ferro mais ácido.
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