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Introdução 
  A crescente dependência dos combustíveis 
fósseis como fonte primária de energia tem sido 
alvo de discussão econômica e ambiental em todo o 
mundo, visto que estes não são fontes de energia 
renováveis e liberam muitos gases poluentes como 
produto de combustão. Neste contexto, as pilhas a 
combustível aparecem como uma alternativa 
promissora de geração de energia elétrica limpa e 
de alta eficiência. Uma pilha a combustível é um 
dispositivo que converte eletroquimicamente a 
energia gerada em uma reação química em energia 
elétrica.  

A platina é o principal metal utilizado como 
eletrocatalisador, mas outros compostos têm sido 
descritos na literatura como possíveis substitutos, 
dentre eles compostos de coordenação contendo 
grupos nitrogenados.  

Neste trabalho um novo complexo de níquel 
foi sintetizado, caracterizado por diferentes técnicas 
e teve sua estrutura preliminar de raios X 
determinada.  

Resultados e Discussão 
Os espectros no infravermelho mostram um 

deslocamento das bandas do complexo em relação 
às do ligante livre. 
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Figura 1. Espectro no infravermelho do complexo 1 
em KBr. 
 
O espectro eletrônico em MeOH apresenta as 

bandas relativas ao ligante e uma banda em λ = 620 
nm com ε = 12 atribuída à transição d-d do Ni2+. 
Esta mesma banda pode ser observada no espectro  
em BaSO4. 
 

   
A condutividade do complexo em MeOH (S 

= 9,6uS/cm-1) , sugere um complexo neutro o que 
está de acordo com a estrutura proposta na Figura 
1. Foi observado que em 130°C começa a ocorrer 
degradação do complexo. 
 A estrutura de raios X preliminar obtida para 
o complexo 1 mostra um complexo binuclear 
contendo íons Ni2+ coordenados a um nitrogênio 
imínico, um oxigênio do grupo carboxilato, e grupos 
fenóxido como pontes endógenas. Além disso um 
grupo acetato como ponte exógena e águas 
terminais completam a esfera de coordenação do 
metal. 

 
Figura 2. Estrutura de raios X do complexo 1. 

Conclusões 
Um novo complexo de níquel contendo o 

aminoácido glicina foi sintetizado e caracterizado 
utilizando técnicas espectroscópicas e 
eletroquímicas. Os resultados obtidos pelas técnicas 
de caracterização estão de acordo com a estrutura 
preliminar obtida por difração de raios X.  

Após a caracterização do complexo, os testes 
eletrocatalíticos em meio básico estão sendo 
realizado a fim de se avaliar a reatividade do 
complexo em reações de redução de O2.  
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