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RESUMO 

 

 

Compostos de Ag(I) possuem grande aplicabilidade na área medicinal. Os compostos de 

prata(I) têm sido explorados devido ao seu efeito antibactericida, antimicrobiano e, mais 

recentemente, anticanceroso. Tais propriedades se devem a toxicidade dos íons Ag+ em 

microorganismos. Com o aumento do uso de medicamentos à base de penicilina e derivados, 

houve um crescimento de bactérias resistentes aos fármacos encontrados no mercado, como por 

exemplo, a Staphylococcus aureus que apresenta resistência à meticilina.[1] Por outro lado, 

ligantes azólicos formam complexos estáveis com íon Ag(I) em meio aquoso, cujo papel da 

ligação Ag-N nas atividades antimicrobiana e antifúngica tem sido estudado. Outra classe de 

compostos que são de interesse na área medicinal, são os derivados de ferroceno. Diversos 

compostos derivados de ferroceno apresentam propriedades medicinais como antitumoral, 

antialérgica e antifúngica. As propriedades desses compostos combinadas às da prata tornam 

os complexos de prata(I) potenciais candidatos a fármacos com possíveis atividades biológicas. 

Neste trabalho, apresentar-se-á a síntese de complexos de prata(I): [Ag(OBt)(HOBt)]n, 

[Ag2(bpm)2(NO3)2], [Ag(bpm)2]PF6, [Ag(Im)2]PF6, [Ag(FcCOIm)2]PF6 e 

[Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 contendo os pré-ligantes 1-hidroxibenzotriazole (HOBt), 

bispirazolilmetano (bpm), imidazole (Im), ferrocenilimidazole (FcCOIm) e ferrocenil 1H-

benzo[d][1,2,3]triazole (FcCOOBt) para posterior análise como agentes bactericidas. Os 

complexos foram caracterizados por espectroscopia de absorção no infravermelho e RMN-1H. 

Para o complexo [Ag(OBt)(HOBt)]n foi obtida sua estrutura cristalina por difração de raios X 

de monocristal, que mostrou o centro de Ag(I) em uma geometria tetraédrica distorcida, 

coordenado a dois ligantes OBt aniônicos e dois ligantes HOBt neutros em ponte pelos átomos 

de nitrogênio, formando uma estrutura polimérica. 
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ABSTRACT 

 

 

Ag(I) compounds have great applicability in the medicinal area. Silver(I) coumponds have been 

exploited for their antibacterial, antimicrobial and, more recently, anticancer effect. Such 

properties are due to the toxicity of Ag+ in microorganisms. With the increased use of penicillin-

based drugs and derivatives, there has been a growth of drug-resistant bacteria found on the 

market, such as methicillin-resistant Sthaphylococcus aureus. On the other side, azole ligands 

aqueous-stable Ag(I) ion complexes whose role of Ag-N bonding in antimicrobial and 

antifungal activities has been studied. Another class of compounds that are of interest in the 

medical field are ferrocene derivatives. Several ferrocenyl compounds have medicinal 

properties such as antitumor, antiallergic and antifungal. The properties of these compounds 

combined with those of silver make silver(I) complexes potential drug candidates with possible 

biological activities. In this work, the synthesis of silver(I) complexes will be presented:  

[Ag(OBt)(HOBt)]n, [Ag2(bpm)2(NO3)2], [Ag(bpm)2]PF6, [Ag(Im)2]PF6, [Ag(FcCOIm)2]PF6 

and [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 containing the pre-ligands 1-hydroxybenzotriazole (HOBt), 

bispyrazolylmethane (bpm), imidazole (Im), ferrocenylimidazole (FcCOIm) and ferrocenyl-

1H-benzo[d][1,2,3]triazol for further analysis as bactericidal agents. The complexes were 

characterized by infrared absorption spectroscopy and NMR-1H. For the complex 

[Ag(OBt)(HOBt)]n its crystalline structure was obtained by single crystal X-rays diffraction, 

which showed the center of Ag(I) in a distorted tetrahedral geometry, coordinated to two 

anionic OBt ligands and two bridged neutral HOBt ligands, forming a polymeric structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prata é um metal de transição do grupo 11 da tabela periódica com configuração 

eletrônica [Kr] 5s14d10. Os compostos de prata(I) têm sido explorados durante muito tempo 

devido às suas propriedades medicinais, luminescentes e também no campo de materiais.1 Em 

particular, devido ao efeito bactericida, compostos de prata vêm sendo utilizados em filtros de 

água, máquinas de lavar louça e geladeiras.1 No campo medicinal, vários compostos de prata, 

como o nitrato de prata vêm sendo usados na prevenção de infecções em feridas por 

queimaduras, no tratamento de traumatismo, feridas abertas e úlceras crônicas.2 Durante muito 

tempo, os compostos de prata foram usados como antibióticos, mas caíram em desuso com o 

uso da penicilina (figura 1) e derivados. 

 

Figura 1. Estrutura da penicilina. 

 

 

No entanto, com o uso contínuo de antibióticos à base de penicilina, muitas bactérias 

adquiriram resistência aos medicamentos, como por exemplo a Staphylococcus aureus que 

apresenta resistência a meticilina (figura 2).3 Devido a isso, os compostos de prata voltaram a 

ser estudados e usados para tais fins, ocasionando diversas pesquisas na área.3 A prata(I) quando 

combinada a compostos orgânicos que apresentam propriedades medicinais, como 

antibactericida, forma diversos complexos cujas propriedades têm sido investigadas.3 

Moléculas orgânicas como o benzotriazole e derivados, contém nitrogênio doadores de elétrons 

e um sistema bicíclico que demonstraram atividades biológicas como antibactericida, 

anticancerosa, antimicrobiana e antifúngica.4 Além desse grupo, destaca-se o uso de derivados 

de ferroceno, que apresentam propriedades medicinais, alta densidade de elétrons e 

reversibilidade redox de um elétron.5 
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Figura 2. Estrutura da meticilina. 

 

1.1. Propriedades bactericidas de compostos de prata 

Atualmente, um dos compostos contendo prata(I) mais utilizado como agente 

bactericida é a sulfadiazina de prata (figura 3). O fármaco se mostrou mais eficaz no tratamento 

de feridas causadas por queimaduras quando comparada a antibióticos, uma vez que estes 

apresentaram-se inadequados devido ao surgimento de organismos resistentes.6
 

 

 

Figura 3. Estrutura da sulfadiazina de prata. 

 

A ação antibactericida e antimicrobiana dos compostos de prata(I) está relacionada a 

taxa de prata liberada e sua capacidade de inativar as bactérias e fungos. A prata possui alta 

toxicidade no organismo de bactérias, inibindo seu crescimento em baixas concentrações 

quando comparada a outros metais pesados como cádmio, zinco e mercúrio. Em um trabalho 

de Norris et al., foi verificado que a toxicidade está relacionada à bioacumulação do metal.7 

O mecanismo de toxicidade da prata está relacionado a reatividade do íon Ag+ ao ligar- 

se ao DNA e RNA bacteriano, inibindo sua replicação e tornando-o inativo. Em um estudo 

recente de FENG ET AL., foi abordado a ação de inibição da prata nas bactérias Escherichia 

coli e Staphylococcus aureus, de linhagens Gram-negativa e Gram-positiva, respectivamente. 

O grupo observou que ocorreram alterações semelhantes nas células das duas bactérias após 

tratamento com Ag+, como mudanças estruturais nas paredes celulares bacterianas e membranas 

intracelulares e nucleares.8 
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Por outro lado, compostos orgânicos como o benzotriazole (figura 4a) apresentam 

propriedades antibactericidas por atuarem como inibidores de enzimas.9 As enzimas serina-

treonina quinase, aurora A e aurora B são responsáveis pela formação da parede celular 

bacteriana. Foi demonstrado que o benzotriazole se liga à enzima através de ligação hidrogênio 

interferindo na atividade catalítica e, consequentemente, impedindo a criação da parede celular 

bacteriana, assim como a sua reprodução. Além disso, como tais enzimas não são fundamentais 

no metabolismo humano, os inibidores não causam nenhum dano ao organismo humano.9
 

 

 

 

Figura 4. Estruturas de a) benzotriazole; b) imidazole. 

 

Outra classe de compostos que apresentam atividades antibactericidas são os derivados 

de imidazole. O imidazole (figura 4b) é um composto orgânico heterocíclico que apresenta 

diversas propriedades medicinais: antibactericida, antiviral, anticancerosa, anti-inflamatória, 

etc.10 Uma série de novos compostos derivados do 5-(nitro/bromo)- estiril-2-benzimidazole 

(figura 5) foram sintetizados por Ramya et al. e verificada a sua atividade antibactericida contra 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis e Klebsiella pneumoniae. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura de derivados do 5-(nitro/bromo)-estiril-2-benzimidazole. 

 

Todos os compostos analisados apresentaram atividade bactericida contra a S. aureus e 

E. faecalis na linha de bactérias Gram-positivas. Na linha de bactérias Gram-negativas, a K. 
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pneumoniae e a E. coli apresentaram-se potentes em comparação com o atual fármaco 

disponível no mercado, o ácido 1-ciclopropil-6-flúor-1,4-di-hidro-4-oxo-7-(1- piperazinil)-3-

chinolincarboxílico (figura 6).11
 

 

 
 

Figura 6. Estrutura do ácido 1-ciclopropil-6-flúor-1,4-diidro-4-oxo-7-(1-piperazinil)-3- chinolincarboxílico. 

 

 
1.2. Propriedades anticancerosas dos complexos de prata 

 

Desde a antiguidade, a ação bactericida da prata é conhecida, porém, mais recentemente 

a atividade antitumoral dos complexos de prata(I) vem sendo estudada. A pesquisa de terapia 

baseada em complexos cresceu nos últimos anos devido aos resultados satisfatórios de 

compostos de platina(II), como a cisplatina (figura 8). Porém, algumas linhas de câncer possuem 

resistência à cisplatina e aos fármacos de cisplatina e derivados (e.g. A2780 cis-ovário). Estudos 

apontam que em diversos tumores, complexos de prata(I) apresentaram maior eficiência 

quando comparados à cisplatina. A desvantagem da cisplatina ocorre devido, não somente a 

resistência das células cancerosas ao fármaco, mas também a sua alta toxicidade a células 

saudáveis de rápido crescimento, causando efeitos colaterais em pacientes.12 

Em estudos recentes, YOUNGS ET AL. realizaram uma avaliação dos efeitos de compostos 

contendo prata(I) em células cancerosas. As estruturas dos ligantes utilizados para coordenar a 

prata(I) foram baseadas no 4,5-dicloroimidazolideno (figura 7). 

 

Figura 7. Estrutura do 4,5-dicloroimidazolideno. 
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O estudo foi feito para os compostos Ag-NHC (figura 8) nas linhas OVCAR-3, MB157 e 

HeLa, no qual três destacaram-se por apresentar atividade em células cancerosas no ovário 

(OVCAR-3) e mama (MB157). Os valores das concentrações dos compostos para inibir 50% do 

crescimento bacteriano, IC50, obtidos pelo grupo encontram- se na tabela 1. 

 

 

               Figura 8. Estrutura da cisplatina (1) e dos compostos Ag-NHC (2-4). 

 

Na linhagem MB157, os valores de IC50 mostram uma atividade maior quando 

comparada a cisplatina. Dentre os compostos avaliados, o complexo 2 foi mais ativo. Já para a 

linhagem OVCAR-3, os valores são comparáveis ao da cisplatina, obtendo-se melhor resultado 

com o complexo 4. Foi observando que na linha HeLa (cervical), os complexos de Ag-NHC 

não apresentaram atividade anticancerosa (IC50 > 200 μM).13
 

 
 

 

Tabela 1. Valores de IC50 (μM) para os complexos 2-4 comparados a cisplatina. 

 OVCAR-3 MB157 HeLa 

Cisplatina 12 25 25 

2 35 8 >200 

3 30 20 >200 

4 20 10 >200 
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Além da classe de compostos Ag-NHC desenvolvidos por Youngs et el., outros 

complexos contendo a prata(I) como íon metálico são objetos de estudo devido a sua atividade 

anticancerosa. É o caso dos compostos contendo derivados do ferroceno como ligante. 

Devido à facilidade de preparar suas espécies mono e bissubstituídas, o ferroceno, bis- 

(η5-ciclopentadienil)ferro(II) (figura 9a) possui uma variedade de derivados que apresentam 

diversas aplicações (sensores eletroquímicos, em nanopartículas, catalisadores, etc). 14
 

 

 

 

Figura 9. Estruturas de: a) ferroceno; b) íon ferrocênio. 

 

É de grande interesse da área medicinal, o desenvolvimento de compostos que 

apresentam atividades contra diversas linhas de cânceres e que possuam menores efeitos 

colaterais aos pacientes. Os metalocenos são compostos que corroboram para a pesquisa pois 

apresentam diversas propriedades biológicas. Entre eles, destaca-se o ferroceno devido a sua 

estabilidade química e baixa toxicidade, além de ser facilmente oxidado em sais de ferrocênio. 

Em estudos recentes, diversos compostos de ferrocenil apresentaram propriedades medicinais, 

como antitumorais, antialérgicas e antifúngicas.15 

Em trabalhos recentes, Jaouen et al. sintetizaram diversos derivados de ferrocenil com o 

tamoxifeno (figura 10).15 Atualmente, o tamoxifeno é o principal medicamento no tratamento 

do câncer de mama, que afeta uma em cada 8 mulheres no ocidente. No entanto, o tamoxifeno 

possui alguns efeitos colaterais, como o possível desenvolvimento de resistência ao 

medicamento no decorrer do tratamento e o aumento do risco de formação de coágulos nos 

pulmões. Os derivados de ferrocenil preparados por JAOUEN ET AL. tiveram suas atividades 

biológicas estudadas para duas linhas de células de câncer: uma para tumores mediados pelo 

receptor ERα (dependente de hormônio) e uma para tumores mediados por receptor ERβ 

(independente de hormônio). O efeito antiproliferativo dos compostos estudados em células de 

câncer de mama foi medido através da linha celular MCF7, para estudo de tumores ERα e da 

linha MDA-MB231, para estudo da linha de câncer ERβ. 
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Figura 10. Estruturas de: a) tamoxifeno, b) composto 1,1-bis (4-hidroxifenil)-2-ferrocenil-but-1-eno, c) composto 

1,2-bis(4-hidroxifenil)-2-ferrocenil-but-1-eno. 

 

 

Os resultados obtidos pelo grupo mostraram que o composto 1,1-bis (4-hidroxifenil)-2-

ferrocenil-but-1-eno (figura 10b) teve bom efeito antiproliferativo na linha de câncer de mama 

dependente de hormônios, MCF7 e nas independentes de hormônios, MDA-MB231. Já o seu 

isômero, composto 1,2-bis(4-hidroxifenil)-2-ferrocenil-but-1-eno (figura 10c), apresentou um 

baixo efeito antiproliferativo nestas linhas celulares. O grupo observou, ainda, que a atividade 

do composto A foi maior do que o tamoxifeno. O forte efeito antiproliferativo do composto A 

se dá devido à presença do ferroceno, que causa um aumento na atividade anticancerosa. Tal 

aumento da atividade não está relacionado somente a afinidade do receptor, pois os valores dos 

compostos A e B são semelhantes para ERα.16 

 

1.3. Análise dos modos de coordenação dos ligantes à prata(I) 

Devido às propriedades medicinais que os compostos de prata(I) com ligantes 

heterocíclicos de nitrogênio e derivados de ferroceno apresentam, serão utilizados neste 

trabalho os pré-ligantes doadores de nitrogênio: bispirazolilmetano (bpm), 1- 

hidroxibenzotriazole (HOBt), imidazole (Im), ferrocenilimidazole (FcCOIm) e ferrocenil-1H-

benzo[d][1,2,3]triazol-1-ol (FcCOOBt) (figura 11a-11e). 

 

 

 

 

 

     

A B 
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Figura 11. Estruturas de: a) HOBt; b) bispirazolilmetano; c) imidazole; d) FcCOOBt; e) Fc(CO)Im. 

 

Analisando os compostos que contém anéis azólicos em sua estrutura, tais como os da 

figura 11, constata-se que possuem uma variedade de modos de coordenação: monodentada, 

quelato e em ponte. Assim, as moléculas representadas na figura 11 apresentam diversas 

possibilidades de coordenação ao centro de prata(I). A figura 12 mostra diversos modos de 

coordenação do íon Ag+ ligar-se ao pré-ligante HOBt. 
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Figura 12. Diferentes modos de coordenação do ligante HOBt com a prata(I).
17

 

 

 

O benzotriazole e seus derivados são exemplos de compostos que possuem um anel 

triazólico em sua estrutura, possuindo três átomos de nitrogênio. Tal heterociclo oferece 

diversos modos de coordenação e demonstra propriedades luminescentes e magnéticas. O HOBt 

(figura 11a) é um derivado do benzotriazole, no qual o átomo de hidrogênio que é ligado ao 

átomo de nitrogênio 1, é substituído pelo grupo hidroxila. Dessa forma, além de possuir dois 

átomos doadores de nitrogênio, o HOBt possui também um átomo de oxigênio, que poderá 

ligar-se ao íon metálico.17
 

A figura 13 mostra alguns modos de coordenação do pré-ligante bispirazolilmetano 

(bpm) coordenar-se à prata(I).18 O bpm possui quatro átomos de nitrogênio, nos quais dois estão 
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conectados por um grupo CH2. Os outros átomos de nitrogênio presentes em sua estrutura 

conferem ao pré-ligante a possibilidade de formação de quelato bidentado ou formação de ponte 

com dois centros metálicos. 18 

 

  

 

Figura 13. Diferentes modos de coordenação do ligante bpm com a prata(I).
18, 19
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Este projeto tem como objetivo sintetizar complexos de prata(I) com ligantes doadores 

de nitrogênio e derivados do ferroceno, e proceder à sua caracterização espectroscópica e 

estrutural.  

2.2. Objetivos específicos 

a) Sintetizar os ligantes e os complexos de prata(I); 

b) Caracterizar todos os compostos sintetizados, recorrendo a técnicas espectroscópicas 

(absorção no infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN-1H)) e 

difração de raios X de monocristal. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Metodologia 

As sínteses realizadas, assim como as caracterizações estão esquematizadas na figura 

14. O procedimento de cada síntese é detalhado na seção nas próximas seções. 

 

 

 

Figura 14. Esquema das sínteses e caracterizações realizadas. 

 

Todos os reagentes e solventes foram obtidos em fontes comerciais. Todas as sínteses 

foram realizadas em atmosfera aberta, exceto quando mencionado. Os compostos 

ferrocenilimidazole (FcCOIm) e ferrocenil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-ol (FcCOOBt) foram 

cedidos pelo aluno de iniciação científica, Igor Sant’ana. A síntese do ferrocenilimidazole se 

deu através da reação entre o FcCOOCl e o imidazole (1:1), conforme referência de Quintal et 

al.5 O composto FcCOOBt foi obtido através da reação entre o ácido ferrocenocarboxílico e 

HOBt (1:1) (KRAATZ ET AL.) 28
 

Foram utilizadas três técnicas de caracterização: espectroscopia de absorção no 

infravermelho (IV), ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN-1H) e difração de raios 

X para os compostos em que ocorreu formação de cristais adequados. Foi utilizado o 
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equipamento Nicolet iS50 FT-IR para as medidas de absorção no IV no modo ATR com cristal 

de diamante. Nas medidas de RMN foi utilizado o equipamento Varian VNMRS 500MHz e 

para determinação da estrutura cristalina foi utilizado um difratômetro Bruker D8 Venture para 

análise de monocristais. No tratamento de dados foi usado o programa Origin para as técnicas 

de IV e RMN e o programa Mercury para análise da estrutura cristalina.  

 

3.1.1. Síntese do precursor bpm – P1  

O precursor bpm foi obtido de acordo com o método utilizado por ADENIYI ET AL.29 

Foi feita uma solução contendo pirazole (0,683 g, 10 mmol) e CH2Cl2 (25 mL). À solução foi 

adicionado K2CO3 (2,6159 g, 18,925 mmol). A mistura ficou sob refluxo por 32 horas. 

Decorrido o tempo, a mistura foi filtrada e o filtrado permaneceu sob 4ºC por 2 dias. O solvente 

foi removido no rotaevaporador e o sólido branco resultante foi seco no dessecador sob sílica 

gel. 

Foi feita uma recristalização com heptano a quente. Após filtração, o filtrado foi deixado 

a 4ºC. Após 4 dias, os cristais foram então filtrados e lavados com heptano a frio. Rendimento: 

64%. 

3.1.2. Síntese do precursor AgPF6 – P2 30 

O precursor AgPF6 foi obtido de acordo com o método utilizado por PADMA ET AL.30, 

no qual a uma solução de acetonitrila (16 mL) de nitrato de prata (1,6976 g, 10 mmol) foi 

adicionado KPF6 (1,8363 g, 10 mmol), obtendo-se uma suspensão branca que foi agitada 

durante 1 h. Após este período, a suspensão foi filtrada e o filtrado teve o solvente removido no 

rotaevaporador. Foi então adicionado éter etílico, formando um sólido branco que foi filtrado. 

O sólido resultante foi seco no dessecador sob sílica gel. 

O sólido foi recristalizado em CH3CN e éter etílico sob atmosfera inerte de argônio. A 

mistura resultante foi deixada a 4ºC por 6 dias. Após este período, cristais agulha de coloração 

branca foram filtrados e secos no dessecador sob sílica gel. Rendimento: 79,28 %. 

 

3.1.3. Síntese do complexo de prata com HOBt como ligante 

− [Ag(HOBt)(OBt)]n – C1 

A uma solução de etanol contendo AgPF6 (0,0504 g, 0,2 mmol), foi adicionado HOBt 

(0,0272 g, 0,2 mmol). A mistura tornou-se imediatamente turva e foi deixada sob agitação por 3 

h. Após este período, a mistura foi levada para a centrífuga e o sólido foi lavado com etanol. 
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Removido todo o solvente na centrífuga, o complexo C1 (coloração branca e aspecto de pó fino) 

foi seco no dessecador sob sílica gel. O sobrenadante foi deixado a 4ºC por 2 meses, 

apresentando formação de cristais brancos do tipo agulha. Rendimento: 37 %. 

 

3.1.4. Síntese do complexo de prata com bpm como ligante 

−         [Ag2(bpm)2(NO3)2] – C2 

AgNO3 (0,1687g, 1 mmol) foi dissolvido numa mistura de metanol/H2O (5/10 mL). A 

esta solução foi adicionada uma solução metanólica de bpm (0,1491 g, 1 mmol). A solução 

resultante foi deixada a 4ºC por 3 dias, formando-se um precipitado branco que foi isolado por 

centrifugação e lavado com metanol. Rendimento: 16 %. 

− [Ag(bpm)2]PF6 – C3 

A uma solução metanólica de AgPF6 (0,0508 g, 0,2 mmol), foi adicionada uma solução 

(metanol, 5 mL) contendo bpm (0,0300 g, 0,2 mmol). A mistura ficou sob agitação por 4 dias à 

temperatura ambiente e após foi deixada sob baixa temperatura. O produto formado apresentou 

cristais de coloração branca. Rendimento: 38 %. 

 

3.1.5. Síntese dos complexos de prata com FcCOOBt como ligante 

-  [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 – C4 

Foi preparada uma solução de etanol (10 mL) de AgPF6 (0,0524 g, 0,2 mmol). A esta 

solução adicionou-se uma solução de diclorometano (10 mL) e FcCOOBt (0,06839 g, 0,2 

mmol). A mistura foi deixada a temperatura ambiente por 1 dia. Após, adicionou-se éter etílico 

e a mistura foi então deixada a 4ºC por 4 dias. Decorrido este período, a mistura apresentou 

precipitado vermelho que foi filtrado, lavado com éter etílico e seco sob sílica gel. Rendimento: 

4 %. 
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3.1.6. Síntese dos complexos de prata com Imidazole como ligante 

- [Ag(Im)2]PF6 (1:1) – C5 

Uma solução de AgPF6 (0,1241g, 0,5 mmol) em etanol (10 mL) foi preparada. A esta 

solução foi adicionada uma solução de imidazole (0,0359 g, 0,5 mmol) em diclorometano (6 

mL). A mistura tornou-se turva e foi mantida a temperatura ambiente por 1 dia. Após, a mistura 

apresentava precipitado que foi filtrado e seco no dessecador. O filtrado foi deixado no freezer 

por 2 semanas, apresentando cristais brancos do tipo agulha. Rendimento: 25%. 

 

3.1.7. Síntese dos complexos de prata com FcCOIm como ligante 

-  [Ag(FcCOIm)2]PF6 (1:1) – C6 

Uma solução de AgPF6 (0,044 g, 0,17 mmol) em etanol (10 mL) foi preparada. A esta 

solução foi adicionada lentamente uma solução de FcCOIm (0,048 g, 0,17 mmol) em 

diclorometano (6 mL). A mistura foi deixada sob agitação à temperatura ambiente por 1 dia e 

levada ao rotaevaporador. O produto vermelho resultante foi lavado com hexano, filtrado e seco 

sob sílica gel. Rendimento: 16 %. 

 

3.2. Caracterização espectroscópica e estrutural 

 

3.2.1. Espectroscopia de absorção no infravermelho 

A radiação infravermelha se situa entre as regiões do visível e das micro-ondas no 

espectro eletromagnético. Com a análise dos espectros nesta região, é possível identificar quais 

grupos funcionais existem na molécula analisada. 

A radiação de IV em frequências entre 10000 cm-1 e 100 cm-1 é convertida em energia 

de vibração molecular quando absorvida por uma molécula e esse processo é quantizado. No 

entanto, cada transição vibracional correspondente a uma série de transição de níveis de energia 

rotacional. 

As intensidades das bandas são expressas em transmitância (T) ou absorbância (A) e as 

posições das bandas no espectro são apresentadas em número de onda (ῦ cm-1). A massa relativa 

dos átomos e as constantes de força das ligações determinam a frequência de absorção, de 

acordo com a equação 1, onde c corresponde a velocidade da luz, k é a constante de força e μ é 

a massa reduzida (m1m2/m1+m2).  
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ῦ =  
1

2𝜋𝑐
√

𝑘

𝜇
  Equação 1 

O número de graus de liberdade de uma molécula corresponde ao número total de graus 

de liberdade dos átomos individuais. Cada átomo (N) tem três graus de liberdade (3N) 

correspondente às coordenadas do sistema cartesiano. O número de graus de liberdade 

translacionais para uma molécula é de 3. O número de graus de liberdade rotacional difere para 

moléculas lineares e não lineares: moléculas lineares possuem apenas 2 graus de liberdade 

rotacional, enquanto moléculas não lineares possuem 3 graus de liberdade rotacional. Logo, o 

número de modos vibracionais será de 3N-5 ou 3N-6 para moléculas lineares e não lineares, 

respectivamente. 

As vibrações moleculares podem ser classificadas em deformações axiais e 

deformações angulares. A primeira é o movimento ao longo do eixo da ligação que faz com 

que a distância interatômica aumente ou diminua de forma alternada. Já a deformação angular 

corresponde a variações de ângulos. Apenas as vibrações com alteração do momento dipolar da 

molécula são ativas no IV. 

A frequência aproximada das deformações axiais pode ser estimada pela aplicação da Lei 

de Hooke, onde dois átomos e a ligação entre eles são considerados como um oscilador 

harmônico simples (formado por duas massas ligadas por uma mola). A frequência (ν em Hz) 

de absorção está relacionada com a constante de força (N m-1) e com a massa reduzida (kg) da 

molécula (equação 1).20
 

 

3.2.2. Difração de raios X 

Os raios X são radiações eletromagnéticas com comprimento de onda menor do que o 

comprimento de onda da luz visível. Ao atingir os elétrons de um material, esses raios podem 

se espalhar de duas maneiras: pelo espalhamento elástico (espalhamento Thomson) e 

espalhamento inelástico (espalhamento Compton). 21
 

No espalhamento Thomson, também chamado de espalhamento coerente, o elétron é 

submetido a um campo elétrico oscilante associado ao feixe de raios X. Este elétron emite uma 

onda eletromagnética cujo comprimento de onda, fase e energia coincidem com a radiação 

incidente. O feixe de raios X espalhado por um elétron possui uma intensidade inversamente 

proporcional ao quadrado da distância do elétron, conforme visto no equação 2, na qual I 

corresponde a intensidade do feixe de raios X espalhados, e é a carga do elétron, m é a massa do 
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elétron, r é a distância do feixe de raios X até o elétron, I0 é a intensidade do feixe incidente e 

2θ é o ângulo de espalhamento da radiação. 21,22
 

 

𝐼 = 𝐼0
𝑒4

𝑟2𝑚2𝑐4

1+𝑐𝑜𝑠22𝜃

2
  Equação 2 

 

No efeito Compton (espalhamento inelástico), a onda espalhada não possui uma direção 

definida. Parte da energia do fóton é convertida em energia cinética do elétron e outra parte 

não, consistindo em uma dispersão inelástica. O efeito Compton ocorre quando raios X incidem 

sobre elétrons livres e observa-se que a radiação espalhada tem um comprimento de onda maior 

do que o comprimento da radiação incidente, devido à transferência de energia do fóton para o 

elétron.22 A diferença de energia entre a radiação incidente e a onda espalhada é dada na forma 

de calor, referente à vibração do átomo. 

A difração de raios X é uma das mais importantes técnicas de caracterização de espécies 

cristalinas, na qual se aplica para diversas áreas como materiais e geociência. Considerando um 

arranjo sistemático dos átomos nos quais os raios X incidem, como é visto em uma estrutura 

cristalina, observa-se que há uma relação periódica entre os espalhamentos e, portanto os efeitos 

da difração de raios X podem ser observados em diversos ângulos. 

A difração de raios X é dada através de uma interferência construtiva das ondas 

espalhadas. A condição para que ocorra tal interferência depende da diferença do trajeto 

percorrido pelos raios X e do comprimento de onda da radiação incidente (figura 15) 

 

 

Figura 15. Interferência entre os raios x e um plano.
23

 

 

 
Esta condição é observada pela lei de Bragg (equação 3), na qual λ corresponde ao 

comprimento de onda da radiação incidente, n é o número que expressa a ordem de difração e 

d é a distância interplanar do conjunto de planos hkl, do índice de Miller da estrutura cristalina 
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e θ corresponde ao ângulo formado entre o plano e os raios X incidentes.24
 

 
𝑛𝜆 = 2 𝑑 sin 𝜃    Equação 3 

 

3.2.3. Análise de espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

(RMN-1H) 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) consiste em uma 

espectroscopia de absorção que se baseia na capacidade de uma amostra em absorver radiação 

eletromagnética na região das radiofrequências. 25 Tal como o elétron, o próton possui um 

momento angular de spin, caracterizado pelo número quântico de momento angular de spin (I) 

que tem valor de ½. Para moléculas com mais de um próton/nêutron, o momento angular 

resultante tem os valores de 0, 1/2 , 1, 3/2 , etc. O número quântico de momento angular de spin 

I determina o número de orientações que um núcleo pode assumir em um campo magnético 

externo, de acordo com a fórmula 2I+1. Espectros de núcleos como 1H e 13C são facilmente 

obtidos pois possuem número de spin de ½ e uma distribuição de carga esférica. 25
 

Para o 1H, cujo número de spin I= ½, existem dois níveis de energia (figura 16), descritos como 

½ e - ½. O valor da diferença de energia nesses estados (ΔE) é dado pela equação 4, onde h é a 

constante de Planck, γ é a razão magnetogírica e B0 representa a força do campo magnético. 

 

∆𝐸 = (
ℎ𝛾

2𝜋
) 𝐵0                   Equação 4 

 

 

 

 

Figura 16. Diferença de níveis de energia do spin do hidrogênio.
25

 
 
 

Dado os níveis de energia para o próton, é possível fornecer energia na forma de radiação 



32  

por radiofrequência (ν) para que ocorra a transição entre esses dois níveis de energia em um 

campo magnético. A relação fundamental do RMN (equação 5) correlaciona a radiofrequência 

com a força do campo magnético. 

 

𝑣 = (
𝛾

2𝜋
) 𝐵0         Equação 5 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados apresentados a seguir têm como principal objetivo verificar a formação 

dos complexos, determinar suas estruturas e modos de coordenação dos ligantes. As estruturas 

dos complexos C117, C2 19, C5 32 e C6 5 são conhecidas na literatura. O complexo C3 possui 

uma estrutura semelhante ao complexo [Ag(pz)2CPh2]2PF6, sintetizado pelo grupo de REGER 

ET AL.32 Já para o complexo C4 a sua estrutura não é mencionada na literatura, porém ela pôde 

ser estimada através da comparação das estruturas do complexo C1 e do complexo 

[Ag2(FcCOIm)4](PF6)2 sintetizado por QUINTAL ET AL. 

 

4.1. Análise dos espectros de absorção no infravermelho 

Primeiramente serão analisados os espectros de absorção na região do infravermelho 

dos compostos precursores: AgPF6, AgNO3, HOBt e bispirazolilmetano, afim de identificar as 

bandas de absorção presentes e verificar sua presença ou ausência quando comparadas aos 

complexos C1 a C6.  

 

4.1.1 Precursor AgPF6 

O espectro de absorção no IV do composto precursor AgPF6, P1, está apresentado na 

figura 17. As bandas intensas em 829 e 554 cm-1 são referentes as deformações axial e angular 

da ligação P-F, respectivamente. 

 

 

Figura 17. Espectro de absorção no IV do AgPF6. 
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Na tabela 2, é feita a atribuição das principais bandas e a comparação com dados 

descritos na literatura. 

 
Tabela 2. Atribuição das bandas nos espectros do AgPF6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Precursor AgNO3 

 

          O espectro de absorção no IV do AgNO3 (figura 18) mostra bandas em 1262 e 799 cm-1 

correspondentes a deformação axial de NO (νNO) e deformação angular ONO (δONO), 

respectivamente. 

 
 

 

 

Figura 18. Espectro de IV do AgNO3. 

 

 

 

 

 

Composto Número de onda, intensidade e 

atribuição 

Referência 

 
ν (P-F) δ (P-F) 

 

AgPF₆ - P1 829 (vs) 554 (s) Este trabalho 

AgPF₆ 830 (vs) 555 (s) [Padma et al.]30
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4.1.3. 1-Hidroxibenzotriazole, HOBt 

 
O espectro de absorção no IV do pré-ligante HOBt (figura 19) foi obtido afim de 

verificar as bandas características do ligante. A banda de fraca intensidade a 3240 cm-1 é 

atribuída à deformação axial de OH e CH (νOH + νsCH e νasCH). Em 1208 cm-1 observa-se a banda 

de deformação axial de NN e C-N (νN=N + νsCN).26  Tais bandas já confirmam a presença dos 

grupos mais importantes que caracterizam a molécula do HOBt. 

 
 

 

 

 

Figura 19. Espectro de absorção no IV do ligante HOBt. 

 

 

 

4.1.4. Bispirazolilmetano, bpm 

O espectro de absorção no IV do pré-ligante bpm (figura 20) mostra bandas a 752, 1389, 

1510 e 3002 cm-1 correspondentes às deformações axiais de NN, NC, CC e de CH, 

respectivamente. Essas frequências confirmam a formação do composto bpm. 29
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Figura 20. Espectro de absorção no IV do bpm. 

 

 

4.1.5. Imidazole, Im 

No espectro de absorção na região do infravermelho para o pré-ligante imidazole (figura 

21), foram observadas bandas características a 2911 e 3012 cm-1 referentes a deformação axial 

CH. A bandas em 1325, 1447, 1483 e 3128 cm-1 referem-se as deformações axiais da ligação 

CN e CC e NH. 27
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Figura 21. Espectro de absorção no infravermelho do imizadole. 

 

 

 

4.1.6. FcCOIm 

No espectro de absorção na região do infravermelho, observa-se bandas em 2852, 2925 

e 3234 cm-1 referentes a deformação axial de CH. Além destas, é possível atribuir a banda de 

deformação axial em 1700 cm-1 característica de C=O e as bandas em 1447 e 1537 cm-1 referem-

se às deformações de C-C e N-C-N, respectivamente.5 
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Figura 22. Espectro de absorção no infravermelho do ferrocenilimidazole. 

 

4.1.7 FcCOOBt 

No espectro de absorção do FcCOOBt (figura 23) é possível observar as bandas de 

deformação axial em 2850 e 2931 cm-1 características da ligação CH. Outra banda de 

importância nesta análise se encontra em 1772 cm-1, referente à deformação axial de C=O. Além 

destas, é possível atribuir, uma banda característica do grupamento OBt em 1240 cm-1, 

atribuídas às deformações axiais de CN e N=N. 5, 17 
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Figura 23. Espectro de absorção no infravermelho do FcCOOBt. 

 

 

4.1.8. [Ag(HOBt)(OBt)]n – C1  

O espectro de absorção no IV do C1 está apresentado na figura 24. A ausência de bandas 

intensas a 830 e 555 cm-1, presentes no espectro de seu precursor AgPF6, é indicativo que o 

complexo é neutro. 
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Figura 24. Espectro de absorção no infravermelho do complexo [Ag(HOBt)(OBt)]n-C1. 

 

A sobreposição dos espectros do complexo C1 e HOBt (figura 25) mostra a ausência da 

banda larga a 3240 cm-1 atribuída à deformação axial O-H, no espectro de HOBt. Além disso, 

o espectro de C1 apresenta o deslocamento da banda referente a ligação C-N de 1397 para 1386 

cm-1, assim como o deslocamento da banda de absorção da ligação N=N de 1357 para 1324  

cm-1 (tabela 3), confirmando a presença do ligante OBt. Tal deslocamento é justificado 

observando a equação 1 apresentada na página 28, na qual a massa relativa é dada por uma 

relação inversamente proporcional à frequência. A massa do complexo é maior quando 

comparada a massa do ligante na forma livre, portanto espera-se que a frequência  seja menor. 
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Figura 25. Comparação dos espectros de infravermelho do complexo [Ag(HOBt)(OBt)]n C1com o HOBt. 

 
Tabela 3. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos HOBt e C1. 

 
Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 ν N-N ν C-N ν N=N 

HOBt 1107 (w) 1397 (s) 1357 (m) 

C1 1106 (w) 1386 (m) 1324 (w) 

 

4.1.9. [Ag2(bpm)2(NO3)2] – C2 

O espectro de absorção do complexo [Ag2(bpm)2(NO3)2] - C2, sintetizado a partir do 

AgNO3, está representado na figura 26. 
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Figura 26. Espectro de absorção no infravermelho do complexo C2. 

 

A presença das bandas a 1233 e 777 cm-1 atribuídas a ligação ONO e ONO, 

respectivamente indica a presença do nitrato na estrutura do complexo (tabela 4). 

 
Tabela 4. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos C2 e do AgNO3. 
 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 ν(ONO) δ(ONO) 

AgNO3 1262 (s) 799 (s) 

C2 1233 (s) 777 (s) 

 

Comparando o espectro do complexo C2 com o ligante na forma livre (figura 27), 

verifica-se a presença de bandas características do ligante a 3003, 1510, 1389 e 756 cm-1 

referente às deformações axiais de ν(CH), ν(CC), ν(NC) e deformação angular δ(NAgN), 

conforme visto na tabela 5. 
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Figura 27. Sobreposição dos espectros de infravermelho do C2 com bpm. 

 

 

 

Tabela 5. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos C2 e do ligante bpm. 
 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 ν(CH) ν(CC) ν(NC) δ(NAgN) 

C2 3126 (w) 1510 (w) 1390 (s) 756 (s) 

bpm 3135 (m) 1516 (m) 1404 (s) 752 (s) 

 

 

As bandas de absorção no infravermelho do complexo C2 foram comparadas com o 

complexo [Ag2(bpm)2(NO3)2] sintetizado por Bassanetti et al. e observado que ambos possuem 

bandas características do ligante bpm em regiões próximas. Além disso, a síntese ocorreu de 

forma semelhante. 19
 

O grupo de Bassetti et al. Também determinou a estrutura cristalina do complexo 

[Ag2(bpm)2(NO3)2] (figura 28). Observa-se que os centros de prata(I) são unidos por ponte 
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através de dois átomos de nitrogênio (N21 e N22) presentes no ligante bpm. Além disso, é 

possível observar a presença do NO3
- ligado de forma monodentada a cada átomo de prata 

através do oxigênio (O14’ e O14). Foi verificada, ainda, que a distância Ag...Ag, cujo valor 

reportado é de 2,98 Ȧ, gera uma interação moderada a forte entre os centros metálicos. 

É importante ressaltar, ainda, que a geometria proposta para o complexo é de difícil 

precisão devido as interações fracas presentes. Porém, ao negligenciar tais interações, observa-

se uma provável geometria tetraédrica distorcida. 

 

 

Figura 28. Estrutura cristalina do complexo [Ag2(bpm)2(NO3)2].
19 

 

 

4.1.10. [Ag(bpm)2]PF6 – C3 

O composto C3 foi sintetizado partindo-se do AgPF6 e do bpm. O espectro de absorção 

no IV está apresentado na figura 29. 
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Figura 29. Espectro de absorção na região do infravermelho do complexo [Ag(bpm)2]PF6 C3. 

 

A presença de duas bandas fortes a 828 e 552 cm-1, indica a presença de PF6 (tabela 6), 

indicando que o complexo não é neutro. Foi descrito na literatura, por Reger et al., um complexo 

semelhante ao C3, [Ag(bpm)2]PF6.
32 

 

Tabela 6. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos C3 e do AgPF6. 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 ν (P-F) δ (F-P-F) 

AgPF₆ 830 (s) 555 (s) 

C3 828 (s) 552 (s) 

 

A estrutura cristalina obtida por Reger et al. (figura 30) mostrou um modo de 

coordenação quadrática plana ao centro de prata, indicado pela soma dos quatro ângulos N-Ag-

N, de 360º. A geometria quadrática plana é distorcida pelo ângulo de 74,44º referente a N(11)-

Ag- N(21), associado ao anel quelante. 
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Figura 30. Estrutura cristalina do complexo [Ag(pz)2CPh2]2PF6, semelhante ao complexo C1.32 

 

 
Foi feita a sobreposição dos espectros de absorção na região do infravermelho para o 

complexo de C3 com o pré-ligante bpm (figura 30), onde se observa as bandas características 

do ligante bpm, com pequeno deslocamento (tabela 7). 

 
 

 
 

Figura 31. Sobreposição dos espectros de infravermelho do C3 com bpm. 
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Tabela 7. Comparação e atribuição de bandas do composto C3 e do ligante bpm. 

 

 

 

 

 

4.1.11 [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 – C4 

Observa-se que no espectro de absorção na região do infravermelho do complexo C4, 

há presença de bandas de deformação axial e angular em 830 e 554 cm-1 de intensidade forte, 

características da ligação P-F, o que indica a presença do contra-íon PF6
- (figura 32). 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 32. Espectro de absorção na região do infravermelho do Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 – C4. 

 

 

 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 ν (CH)            ν (CC)     ν (NC)     δ(NAgN) 

C3 3104 (w)        1513 (m)       1391 (s)       747 (m) 

Bpm 3108 (m)           1516 (s)       1404 (s)         752 (s) 
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Comparando a estrutura cristalina do complexo C1 presente na seção 4.2 e do composto 

[Ag2(FcCOIm)4](PF6)2 sintetizado por Quintal et al.5, é proposto a fórmula 

[Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 para o complexo C4. Observa-se, mediante a estrutura cristalina do C1, 

que o ligante HOBt poderá estar ligado a dois centros de prata(I) através dos dois átomos 

doadores de nitrogênio. Além disso, ao analisar o modo de coordenação do ligante FcCOIm no 

complexo [Ag2(FcCOIm)4](PF6)2, é possível verificar que a coordenação se dá através do 

nitrogênio do grupo imidazole. Como o FcCOOBt possui 1 nitrogênio com pares de elétrons 

livres a mais do que o imidazole, espera-se que a coordenação ocorra também neste sítio. Logo, 

estima-se uma estrutura contendo 2 centros de prata(I) coordenados a dois equivalentes do 

ligante FcCOOBt ligados de forma bidentada. 

A figura 33 mostra a sobreposição dos espectros de absorção de IV do ligante FcCOOBt 

e do complexo [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 33. Comparação dos espectros de infravermelho do complexo C4 com o FcCOOBt. 
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Na tabela 8, encontra-se a atribuição de algumas bandas características do ligante 

FcCOOBt, presentes também no composto C4, indicando que ocorreu a formação do complexo. 

 
Tabela 8. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos C4 e do FcCOOBt. 
 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 ν(C-N) + ν(N=N) ν(C=O) ν(C-H) 

C4 1237 (w) 1771 (m) 2929 e 2850 (w) 

FcCOOBt 1240 (m) 1772 (m) 2931 e 2850 (w) 
 
 

4.1.12. [AgIm2](PF6) -C5 

Através do espectro de absorção na região do infravermelho (figura 34) do complexo 

C5, observa-se que há presença de PF6
- na estrutura do complexo. As bandas fortes a 821 e 552 

cm-1 são atribuídas às deformações axial e angular da ligação P-F, respectivamente. 

 

 

 

Figura 34. Espectro de absorção na região do infravermelho do complexo [Ag(Im)2](PF6). 

 

A sobreposição dos espectros de absorção na região do infravermelho do complexo C5 

e do ligante na sua forma livre, mostra a presença do imidazole em C5. 
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Figura 35. Comparação dos espectros de infravermelho do complexo C5 com o imidazole. 

 

 

Através da tabela 9 observa-se alguns modos vibracionais do complexo C5 e do 

imidazole. Nas regiões em 3153 e 1428 cm-1 encontram-se as bandas características da ligação 

C- H e C-N, respectivamente. Além disso, observa-se que para o ligante livre tais regiões se 

apresentam em 3128 e 1448 cm-1.5 

O complexo [Ag(Im)2]PF6 foi sintetizado pelo grupo de Muhammed et al. 32 , no qual 

observa-se a formação de um cluster metálico (figura 36), com distância de Ag-Ag de 3,051 Ȧ. 
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Figura 36. Estrutura cristalina do complexo [Ag(Im)2]ClO4. 
32 

Tabela 9. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos C5 e do Imidazole. 
 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição 

 V(C-H) V(C-N) 

C5 3153 (m) 1428 (s) 

Imidazole 3128 (m) 1448 (s) 

 

 

 

4.6. Análise de infravermelho dos complexos [Ag(FcCOIm)2]PF6 – C6 

Foi observado no espectro do composto C6  (figura 37) a presença de bandas na região 

de 847 e 554 cm-1, que correspondem às deformações axial e angular da ligação P-F, 

respectivamente. A presença dessas bandas indica que o complexo formado possui o PF-
6 como 

contra íon. 
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Figura 37. Espectro de absorção na região do infravermelho do complexo [Ag(FcCOIm)2]PF6 -C6. 

A sobreposição dos espectros de absorção na região do infravermelho do complexo C6 

e do ligante FcCOIm isolado mostra que ocorreu a formação do complexo, devido a presença 

de bandas características da deformação axial do pré-ligante no espectro do complexo formado. 

Tais bandas são observadas na tabela 14. 
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Figura 38. Comparação dos espectros de infravermelho do C6 com FcCOIm. 

 

 
Na tabela 10 observa-se que no complexo C6 há a presença de bandas nas regiões: 3152, 

1691, 1542 e 1433 cm-1 correspondentes a deformação axial da ligação C-H, C=O, N- C-N e C-

C, respectivamente. Na tabela observa-se, ainda, que no pré-ligante, tais bandas estão na região 

de 3234, 1700, 1537 e 1447 cm-1. 

 

Tabela 10. Número de onda, e intensidade e atribuição de algumas bandas no espectro de 

absorção no IV dos compostos C6 e do FcCOIm. 
 

Composto Número de onda, intensidade e atribuição  

 ν (C-H) ν (C=O) ν (N-C-N) ν (C-C) 

C6 3152 (w)   1691 (m) 1542 (m) 1433 (m) 

FcCOIm 3234 (w)   1700 (s) 1537 (m) 1447 (m) 

 

 

 

4.2. Análise de difração de raios X 

A recristalização do complexo C1 originou cristais de qualidade adequada para a análise 

por difração de raios X de monocristal. A estrutura cristalina do C1 (Figura 33) mostrou o centro 

de Ag(I) em uma geometria tetraédrica distorcida, coordenado a dois ligantes OBt aniônicos e 
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dois ligantes HOBt neutros em ponte pelos átomos de nitrogênio 2 e 3, formando uma estrutura 

polimérica. 

 

 

 

 

Figura 39. Estrutura cristalina do complexo [Ag(HOBt)(OBt)]n. 
 

 

A distância de ligação N(1)-Ag é de 2,234 Ǻ e da ligação N(2)-Ag de 2,433 Ǻ, 

observando que a ligação N1-Ag é igual a ligação N(1a)-Ag e da mesma forma, a ligação N2-

Ag é igual a ligação N(2a)-Ag, conforme mostra a imagem 40. Além disso, a distância entre os 

centros metálicos de prata é de 3.864 Ǻ. 
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Figura 40. Distâncias, em Ǻ das ligações Ag-Ag, N1-Ag, N(1a)-Ag, N2-Ag e N(2a)-Ag. 

 

 

 

A figura 41 ilustra os ângulos formados entre os átomos de nitrogênio e o íon metálico. O 

ângulo de N(1)-Ag-N(1a) foi de 117,47º, o ângulo de N(2)-Ag-N(2a) foi de 109,35º e o ângulo 

N(1)-Ag-N(2) foi igual ao ângulo da ligação N(2a)-Ag-N(1a), 113,34º, característico da 

geometria tetraédrica distorcida. 
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Figura 41. Ângulos de ligação de N1-Ag-N(1a), N(2)-Ag-N(2a), N(2)-Ag-N(1) e N(2a)-Ag-N(1a). 

4.3. Análise de espectroscopia de ressonância nuclear magnética de 1H 

Foi feita a análise de espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

(NMR-1H) para os complexos C2, C3 e C6, ilustrados na figura 42. Já para os complexos 

[Ag2(bpm)2(NO3)2], [Ag(bpm)2]PF6 e [Ag(FcCOIm)2]PF6 foi possível realizar os espectros de 

RMN-1H, observando-se a presença dos ligantes através de seus desvios químicos 

característicos dos átomos de hidrogênios. Para os complexos [Ag(OBt)(HOBt)n], [AgIm2]PF6 

e [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 não foi possível fazer a espectroscopia por RMN-1H devido a baixa 

solubilidade nos solventes utilizados para análise disponíveis.



57  

 Para os dois complexos contendo bpm como ligante, foi utilizado DMSO-d6 como 

solvente. Já para o complexo C6 foi o solvente utilizado foi clorofórmio deuterado. As análises 

foram feitas em 500 MHz para a frequência de hidrogênio. 

 

 

 
Figura 42. Estruturas dos complexos analisados por RMN-1H e dos ligantes com sistema de identificação utilizado . 

 

4.3.1. [Ag2(bpm)2(NO3)2] – C2 

No espectro de RMN-1H do complexo [Ag2(bpm)2(NO3)2] em DMSO-d6 (figura 43) é 

possível observar sinais de hidrogênio do bpm com alguns deslocamentos: um tripleto a 6,31 

(Hc), um singleto a 6,44 (Ha) e dois dubletos em 7,96 e 7,55 ppm (Hd e Hb, respectivamente).  
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Figura 43. Espectro de RMN-1H do complexo [Ag2(bpm)2(NO3)2] - C2. 

 

 

Os desvios químicos observados no espectro de RMN-1H do complexo C2 foram 

comparados aos desvios encontrados no bispirazolilmetano, conforme ilustra a tabela 11. 

 

Tabela 11. Desvios químicos (ppm) do bpm e do complexo [Ag2(bpm)2(NO3)2] - C2. 

 δ(ppm) – bpm δ(ppm) – C2 

2Ha 6,30 6,44 

2Hb 7,55 7,55 

2Hc 6,29 6,31 

2Hd 7,66 7,96 

 

 

4.3.2. [Ag(bpm)2]PF6 – C3 

O resultado da análise de RMN-1H para o complexo [Ag(bpm)2]PF6 - C3 mostra sinais 

de hidrogênio pertencente ao ligante bpm, conforme ilustra a figura 44. É observado valores de 

desvio químico em 7,96, 7,54, 6,45 e 6,32 ppm correspondentes aos hidrogênios Hd, Hb, Ha e 
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Hc, respectivamente. Assim como no espectro de RMN-1H do complexo C2, também é 

observado um pico característico do solvente DMSO em 2,49 ppm. Além disso, há a presença 

dos picos relacionados aos hidrogênios de CH3 e CH2 pertencentes ao solvente de lavagem 

utilizado, etanol. 

 
 

 

Figura 44. Espectro de RMN-1H do complexo [Ag(bpm)2]PF6 – C3. 

 

A tabela 12 mostra os desvios químicos, em ppm, para os átomos de hidrogênio 

presentes na molécula do complexo C3, assim como para estes átomos no ligante na forma livre, 

bpm. 
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Tabela 12. Desvios químicos em (ppm) do bpm e do complexo [Ag(bpm)2]PF6 - C3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Espectro obtido pela aluna de iniciação científica Gabriela Pachá 

 

 

4.3.3. [Ag(FcCOIm)2]PF6 – C6 

Na figura 43 encontra-se o espectro de RMN-1H do complexo [Ag(FcCOIm)2]PF6– C6, 

no qual é possível observar os sinais dos átomos de hidrogênio pertencentes ao ligante FcCOIm. 

Os desvios químicos em 8,93, 7,82, 7,23, 5,12, 4,80 e 4,34 ppm correspondem aos hidrogênios 

Ha, Hc, Hb, H1, H2 e H1’, respectivamente.  
 

 

 

Figura 45. Espectro de RMN-1H do complexo [Ag(FcCOIm)2]PF6. 

 

 

 

 

 

 

 

 δ(ppm) – bpm* δ(ppm) – C3 

2Ha 6,30 6,45 

2Hb 7,55 7,54 

2Hc 6,29 6,32 

2Hd 7,66 7,96 
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Tabela 13. Valores de desvio químico dos complexos C6 e o FcCOIm, sintetizado por Quintal 

et al. em [5]. 
 

 δ(ppm) – FcCOIm δ(ppm) – C6 

1Ha 8,93 8,93 

1Hb 7,25 7,25 

1Hc 7,82 7,82 

2H1 5,11 5,12 

2H2 4,81 4,80 

5H1’ 4,35 4,34 
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5. CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos das sínteses realizadas, foi possível determinar que 

dos seis complexos formados, [Ag(OBt)(HOBt)]n, [Ag2(bpm)2(NO3)2], [Ag(bpm)2]PF6, 

[AgIm2]PF6, [Ag(FcCOIm)2]PF6 e [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2, apenas os compostos 

[Ag(OBt)(HOBt)n] e [Ag2(bpm)2(NO3)2] são neutros. Já os complexos [Ag(bpm)2]PF6, 

[AgIm2]PF6, [Ag(FcCOIm)2]PF6 e [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 apresentaram o PF6
- como contra 

íon, cuja presença é observada através dos espectros de absorção na região do infravermelho 

com as bandas de deformação axial em 828 e 554 cm
-1

, 821 e 552 cm
-1

, 847 e 554 cm
-1 e 830 e 

554 cm
-1

, respectivamente. 

Além disso, foram obtidos os espectros de absorção na região do infravermelho para os 

pré-ligantes 1-hidroxibenzotriazole, bispirazolilmetano, imidazole, ferrocenilimidazole e 

ferrocenil-1H-benzo[d][1,2,3]triazole. Foram verificados as deformações axiais e angulares 

características das ligações presentes nestes compostos. A presença destas bandas nos produtos 

formados, permitiu confirmar a formação dos complexos. 

Para o complexo [Ag(OBt)(HOBt)]n foi possível determinar a estrutura cristalina 

mostrando a coordenação dos ligantes pelos átomos de nitrogênio ao centro de Ag(I), numa 

geometria tetraédrica distorcida. 

Poderá ser feito, ainda, a análise de RMN-1H dos complexos [Ag(OBt)(HOBt)]n,  

[AgIm2]PF6 e [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 que se apresentaram insolúveis nos solventes 

disponíveis e não puderam ter a solubilidade testada em outros solventes devido a falta de verba. 

Assim como as análises elementares de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Além disso, será 

verificada se houve a formação de cristais adequados do complexo [Ag2(FcCOOBt)2](PF6)2 

para possível análise de difração de raios X. 
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