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Introdução 

    A aplicação medicinal dos complexos de 
oxovanádio é focada na atividade insulino-mimética 
destes, onde os complexos com derivados da pirona 
maltol, em especial o composto bis-
maltolatooxovanádio(IV) (BMOV, Figura 1), formam 
os compostos mais promissores

1
. 

 
Figura 1. Estrutura molecular do complexo BMOV. 

   O maltol é utilizado como aditivo alimentar em 
muitos países, sendo um agente complexante 
interessante, no sentido de estabilizar complexos, 
sem apresentar toxicidade. As hidrazonas 
apresentam atividade conhecida na ação bactericida 
e estudos demonstram que quando coordenadas ao 
centro de vanádio exibem maior atividade anti-M. 
tuberculosis do que na forma livre

2
. Além disso, 

enquanto o estudo das propriedades insulino-
miméticas dos compostos de vanádio é amplo, a 
atividade antibacteriana desses complexos ainda é 
relativamente pouco explorada na literatura. 

Portanto, esse trabalho consiste na síntese de um 
novo complexo misto de vanádio com um ligante 
hidrazona e o maltol, buscando um composto com 
boa atividade anti-M. tuberculosis e alta seletividade.

 

Resultados e Discussão 

O ligante hidrazona (H2hz) foi preparado pela 
condensação da 2-tiofenohidrazida com 1,3-
benzoilacetona em MeOH.  

O complexo [V
V
O(hz)(mal)] foi obtido através de 

reação sob agitação de [VO(acac)2] com H2hz e 
Hmal em EtOH (Figura 2). Ao fim da reação um 
sólido foi obtido e recristalizado, gerando cristais 
castanhos do composto.    

Figura 2. Síntese do complexo [V
V
O(hz)(mal)]. 

A análise do espectro de infravermelho para o 

complexo fornece a banda característica de (V=O) 

em 972 cm
-1

, a qual ocorre em 997 cm
-1

 para o 

[VO(acac)2]. Já a banda de (C=O) oriunda do 
maltol apresenta um deslocamento batocrômico de 
30 cm

-1
 com relação a banda do ligante livre, 

indicando um enfraquecimento da ligação C=O. 
Esse enfraquecimento é condizente com a 
coordenação do oxigênio da carbonila do maltol 
trans posicionada à ligação V=O. As bandas de 

(C=O) e (C=N) referentes à hidrazona H2hz são 
observadas no complexo em 1585 e 1549 cm

-1
 

respectivamente, e em 1635 e 1610 cm
-1

 no ligante 
livre. Tal diminuição de energia pode ser associada 
a uma maior deslocalização eletrônica nos anéis 
formados a partir da coordenação da hidrazona. 

  A difração de raios X forneceu uma estrutura 
com geometria octaédrica distorcida (Figura 3). 

 
Figura 3. Estrutura do complexo [V

V
O(hz)(mal)]. 

    Comprovou-se a coordenação do oxigênio da 
carbonila do maltol (O5) de forma trans posicionada 
à ligação V=O, formando uma ligação longa com o 
centro de vanádio (2,28 Å). Os comprimentos de 
ligação do ligante hz

2-
 no complexo comprovaram a 

deslocalização eletrônica sugerida pelo 
infravermelho, com constatação de um caráter 
intermediário nas ligações que formam os anéis. 

Conclusões 

    Um novo quelato-complexo misto de oxovanádio 
(V) foi sintetizado e caracterizado, com os ligantes 
H2hz e Hmal coordenando-se ao centro metálico de 
vanádio de forma O,N,O-doadora dianiônica e O,O-
doadora monoaniônica, respectivamente. O produto 
mostra analogia com outros compostos de vanádio 
com propriedades anti-M. tuberculosis, justificando 
estudos futuros a fim de avaliar tais propriedades. 
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