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RESUMO 

 

Foram sintetizados neste trabalho os seguintes compostos de coordenação: 

[Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O, [Co(LDP)Cl2].3H2O, [Ni(CDP)Cl2].4H2O, 

[Co(CDP)Cl2].4H2O, [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O e [Co(BDZ)2Cl2(H2O)2]. Esses complexos 

foram sintetizados por adição estequiométrica do ligante nas respectivas soluções de 

cloretos do metal. A coordenação ocorreu após a secagem dos solventes sob 

temperatura ambiente. A caracterização e proposta das estruturas foram realizadas 

utilizando-se de métodos convencionais de análise tais como: análise elementar 

(CHN), espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR), difratometria de raios X pelo método do pó e as técnicas 

termoanalíticas TG/DTG (termogravimetria/ termogravimetria derivada) e DSC 

(calorimetria exploratória diferencial).   Estas técnicas forneceram informações sobre 

desidratação, modos de coordenação, comportamento térmico, composição e estrutura 

dos compostos sintetizados. Com os resultados das curvas TG, pôde-se estabelecer a 

fórmula geral de cada composto sintetizado. Pela análise dos difratogramas de raios X 

foi observado que quatro dos complexos sintetizados apresentam estrutura não 

cristalina que foram os complexos obtidos a partir da L-dopa e Carbidopa e para os 

complexos obtidos a partir do benzimidazol obteve-se estruturas cristalinas. As 

observações dos espectros na região do infravermelho sugeriram uma coordenação 

monodentada do ligante aos respectivos centros metálicos através do grupo amina 

para todos os complexos. As curvas TG-DTG e DSC forneceram informações e 

importantes sobre o comportamento e a decomposição térmica dos compostos 

sintetizados. Os dados de condutividade molar apontaram que as soluções dos 

complexos formados se comportam como um não-eletrólito, o que implica dizer que o 

cloro está coordenado ao átomo central nos complexos. 

 

 

Palavras chave: complexos, l-dopa, carbidopa, benzimidazol, metais, caracterização 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Were synthesized in this work in the following aqueous solution coordination 

compounds: [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O, [Co(LDP)Cl2].3H2O, [Ni(CDP)Cl2].4H2O, 

[Co(CDP)Cl2].4H2O, [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O and [Co(BDZ)2Cl2(H2O)2]. These 

complexes were synthesized by stoichiometric addition of the binder in the respective 

metal chloride solutions. Precipitation occurred after drying the solvent at room 

temperature. The characterization and proposed structures were made using 

conventional analysis methods such as elemental analysis (CHN), absorption 

spectroscopy in the infrared Fourier transform spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction 

by the powder method and Technical thermoanalytical TG / DTG (thermogravimetry / 

derivative thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry). These 

techniques provided information on dehydration, coordination modes, thermal 

performance, composition and structure of the synthesized compounds. The results of 

the TG curve, it was possible to establish the general formula of each compound 

synthesized. The analysis of X-ray diffraction was observed that four of the synthesized 

complex crystal structure which does not exhibit the complex was obtained from L-

dopa and carbidopa and the complex obtained from benzimidazole was obtained crystal 

structures. The observations of the spectra in the infrared region suggested a 

monodentate ligand coordination to metal centers through its amine group for all 

complexes. The TG-DTG and DSC curves provide important information and on the 

behavior and thermal decomposition of the synthesized compounds. The molar 

conductivity data indicated that the solutions of the complexes formed behave as a non-

electrolyte, which implies that chlorine is coordinated to the central atom in the 

complex. 

 

 

Keywords: complex, l-dopa, carbidopa, benzimidazole, metals, characterization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em Química de Coordenação é uma das linhas mais importantes e uma das 

mais amplas no que diz respeito à investigação para os químicos inorgânicos.    

A química bioinorgânica pode ser definida como a parte da química que estuda o papel 

dos elementos metálicos (em particular dos metais de transição) dentro do contexto especial 

nos organismos vivos. Há elementos inorgânicos, íons metálicos que desempenham um papel 

fundamental nos sistemas biológicos, fisiológicos, auxiliando na captação e transporte de 

elétrons, fornecendo íons que mantêm o equilíbrio osmótico e os mecanismos de ativação da 

membrana celular. Sua importância se estende ainda à estabilidade conformacional de 

biomoléculas, além de fornecerem centros de reatividade extremamente versáteis em enzimas, 

ou seja, as substâncias que sustentam a vida. A ausência mais particurlamente de certos íons 

metálicos Ni
2+

 e Co
2+

 podem causar um desequilíbrio fisiológico (BENITE et al., 2007). 

Os complexos metálicos ou compostos de coordenação consistem em um átomo ou íon 

central, que geralmente é um metal, rodeado por uma série de ligantes, que podem ser um íon, 

uma molécula ou de uma radical. Quando neste grupo de ligantes estão presentes grupos 

orgânicos onde a coordenação acontece por pelo menos por um dos carbonos, assim 

nomeamos também de compostos organometálicos (HUHEEY et al., 1993). 

Neste trabalho, foi promovido a complexação dos íons metálicos Co
2+

 e Ni
2+

 presentes 

naturalmente em nosso organismo, tendo como ligantes os fármacos L-dopa, carbidopa e o 

benzimidazol, levando em conta que os dois primeiros são administrados continuamente aos 

portadores do Mal de Parkinson nos leva a pensar que tais fármacos podem complexar com 

alguns metais presentes e fundamentais a nossa fisiologia. Já o benzimidazol por ser usado de 

maneira mais popular no tratamento de vermes e parasitas e também pelo potencial 

coordenante de sua molécula. 

Os compostos de coordenação obtidos pela complexação de substâncias orgânicas e 

íons metálicos têm sido estudados há bastante tempo; entretanto, muitos compostos orgânicos 

ainda requerem um estudo de sua interação com íons metálicos, tanto para conhecimentos de 

novas reações quanto para as possíveis futuras aplicações, dentre elas, possíveis explicações 

para reações indesejadas ou efeitos colaterais. 

Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) o Cobalto e o 

Níquel são classificados como metais, sendo os íons Co
2+

 e Ni
2+

 as formas mais estáveis 

encontradas e que foram selecionados para realização deste trabalho. Sendo complexados 

pelos ligantes: Levodopa, Carbidopa, estes são substâncias utilizadas na farmacologia para o 



14 
 

tratamento do Mal de Parkinson, além do Benzimidazol ou 1,3-Bezimidazol um anti-

helmíntico largamente utilizado na medicina humana e veterinária. 

Os íons metálicos escolhidos para este trabalho desempenham papéis fundamentais no 

equilíbrio normal dos organismos e como tal sua ausência desencadeiam uma série de doenças 

graves. Com essa ideia é que alguns pesquisadores tem se preocupado em estudar a formação 

de complexos com íons metálicos e substâncias orgânicas utilizadas na terapêutica de doenças 

crônicas, a fim de relacioná-los a diversos efeitos colaterais advindos do uso dessas 

substâncias; como, por exemplo, no desenvolvimento de osteoporose precoce em pacientes 

em tratamentos prolongados.  

Após as sínteses, os complexos foram caracterizados por espectroscopia na região de 

absorção do infravermelho, espectroscopia de absorção na região do UV-Vis pela observação 

do deslocamento de bandas nos espectros; difratometria de raios X para determinar a 

cristalinidade dos complexos formados.  

Para propor as estequiometrias, foram utilizadas além da análise elementar de CHN, a 

Análise Térmica, curvas termogravimétricas (TG/DTG) e calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) também foram usadas para definir os perfis de decomposição térmica para cada 

complexo e seus ligantes. 

Com os resultados deste trabalho, as análises do material sintetizado contribuirão para 

a formação de um conjunto de dados sobre os referidos compostos obtidos que poderá ser 

utilizado para auxiliar em pesquisas futuras relacionadas aos complexos formados, como 

também, propor correlações entre o uso prolongado de certas drogas em tratamentos de longa 

duração e o aparecimento de efeitos colaterais devido à complexação com alguns metais por 

essas drogas terem capacidade de atuar como ligantes e dessa maneira, despertar interesse em 

estudos clínicos. 
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2 OBJTIVOS  

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Sintetizar e caracterizar os complexos obtidos entre Levodopa, Carbidopa e 

Benzimidazol com os íons metálicos Co
2+

 e Ni
2+

, estabelecendo os sítios de coordenação e 

estabelecer as estequiometrias paras os complexos formados. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir através de testes de solubilidade os melhores solventes a serem usados e 

estabelecer as proporções estequiométricas para realização das sínteses propostas. 

 Sintetizar os complexos entre os íons metálicos Co
2+ 

e Ni
2+

 e as substâncias levodopa e 

carbidopa e benzimidazol. 

 Caracterizar os complexos obtidos utilizando-se da espectrofotometria de absorção na 

região do infravermelho em relação à ligação metal ligante pela análise do deslocamento de 

bandas no espectro do ligante em relação ao do complexo.  

Caracterizar as substâncias sintetizadas e precursores utilizando a difratometria de 

raios X (DRX) quanto a sua cristalinidade. 

 Determinar as estequiometrias dos complexos obtidos utilizando a análise elementar e 

análise termogravimétrica. 

 Definir as etapas de decomposição térmica dos resíduos formados pela decomposição 

térmica dos complexos formados, utilizando a análise das curvas termogravimétricas 

(TG/DTG) e de calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

 Determinar as condutividades das soluções a partir dos complexos obtidos. 

Determinar a estabilidade térmica dos ligantes e complexos formados. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 FARMACOLOGIA X DOENÇAS 

 

 Desde os primórdios da humanidade o homem procura usar os recursos naturais para 

suas necessidades como: alimentação, tentativa de alívio da dor e cura das doenças. O uso de 

plantas na medicina foi muito difundido na China, Egito e na Índia há mais de 8000 anos 

(KAUL, 1998). 

 Existem hoje nos mercados farmacêuticos compostos orgânicos, naturais, bem como 

os compostos sintetizados, diferentemente de tempos atrás, não muito distante, em meados do 

século XIX, quando o que se tinha eram apenas recursos naturais para o uso ou a extração 

algumas substância com efeito medicamentoso. Isso ainda existe nos dias atuais e é assim que 

muitos remédios são criados, tentando reproduzir as melhorias que um produto natural possa 

trazer. Hoje o que predomina nos tratamentos são os fármacos sintéticos. Essa grande 

transformação se deu com o avanço da química, especialmente da química orgânica. Antes de 

chegar neste nível, o desenvolvimento de fármacos explorou o isolamento de compostos 

naturais, que por sua vez, serviram como protótipos para modificações moleculares, resultado 

na descoberta de novos fármacos com propriedades mais desejáveis que seus precursores 

(DREWS, 2000). 

Porter et al., 2010, descreveu que o Mal de Parkinson atinge mais de um milhão de 

pessoas nos Estados Unidos e quatro milhões de pessoas em todo o mundo. E estudos 

apontam que esses números devem dobrar até 2040, com o crescimento da população de 

idosos no mundo. 

O Mal de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, sendo 

caracterizada por bradicinésia (um quadro psicomotor de vagarosidade na movimentação do 

indivíduo) com surgimento de tremores, rigidez muscular e a falta de estabilidade postural. 

Afetando principalmente os neurônios catecolaminérgicos na substância negra do cérebro, 

estando ligado a fatores genéticos, envolvendo estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e 

agregação de proteína, entre outros. (ASANUMA et al., 2003 E SABENS et al., 2010). 

Nas células que produzem dopamina, grande parte do íon ferro está combinada com a 

dopamina na substância negra e levando à hipótese que, juntos, estão envolvidos na formação 

de radicais de oxigênio, associados a um “estresse oxidativo”, uma condição biológica em que 

ocorre desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigénio. Isso acaba levando à 
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morte dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, causando assim a doença de 

Parkinson (PORTER et al., 2010). 

A esquizofrenia é outro problema causado por distúrbios neurológicos, estando 

associada a uma superprodução de dopamina no cérebro. Embora a etiologia desta doença 

ainda não seja completamente conhecida, ela é hoje considerada consequência de distúrbios 

do sistema nervoso central. A hipótese de sua relação com a superprodução de dopamina é 

uma das varias que tem sido propostas na tentativa de melhor compreender a fisiopatologia da 

doença. (MENEGATTI 2004). 

  

3.2 OS LIGANTES 

 

3.2.1 L-dopa e Carbidopa 

 

A Levodopa ou de forma abreviada L-dopa, (ácido (S)-2-amino-3-(3,4-diidroxifenil) 

propanóico) a qual nós reportaremos neste trabalho como LDP, foi inicialmente declarada 

inativa biologicamente, após ser isolada em 1913 de mudas de Vicia faba, por Marcus 

Guggenhein. Porém, desde os anos 60, a LDP tem despertado muita atenção devida sua ação 

preventiva contra a doença de Parkinson, caracterizada pela deficiência na síntese do 

neurotransmissor dopamina nas células nervosas. A LDP é um precursor da dopamina, sendo 

descarboxilada a este neurotransmissor quando entra nas células nervosas, foi provado que 

sua administração produz um acentuado aumento na concentração de dopamina no cérebro, o 

que foi um grande avanço no tratamento do Mal de Parkinson (NISHIHARA et al, 2004). 

A dopamina não é administrada diretamente ao paciente, pois esta não consegue 

ultrapassar a barreira hemato-encefálica; já a LDP mostra-se bastante eficiente e é hoje a 

droga mais utilizada no controle do Mal de Parkinson. (SIDDIQUI 2010) 

O fármaco LDP, Figura 1 (I), é uma catecolamina com um alquilamina de cadeia 

ligada a um anel de benzeno tendo dois grupos hidroxilas. Eles são utilizados em diversas 

formulações farmacêuticas, podendo apresentar-se em associações ou em separados para 

distúrbios de compensações neurais relacionados ao Mal de Parkinson. Recentemente, 

evidências experimentais mostraram que esta doença tem como consequência algumas 

perturbações na produção do neurotransmissor dopamina (ZHANG et al., 2001). 

A LDP é o precursor imediato da dopamina nos tecidos cerebrais. No entanto, ela 

sozinha usada como substância ativa pura tem se mostrado pouco eficaz no combate ao Mal 

de Parkinson, uma vez que, em tecidos extras cerebrais, a LDP então é metabolizada em 
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dopamina e, posteriormente em metabolitos, por um processo de descarboxilação. Assim, 

apenas uma pequena fração de espécies que não reagiram para forma descarboxilada, a partir 

de certas doses de LDP. Ela é transportada através dos tecidos cerebrais para o sistema 

nervoso central. O uso concomitante da carbidopa e LDP em drogas farmacêuticas leva a uma 

maior concentração de catecolamina ativa (MELO et al., 2007). 

 

 

(I) 

 

(II) 

Figura 1 - Estrutura dos ligantes l-dopa em (I) e carbidopa em (II) 

Fonte: o autor 

 

A LDP, é um aminoácido que faz parte da família das catecolaminas, além de estar 

envolvido na formação da melanina, é um precursor essencial do neurotransmissor dopamina 

e dos hormônios adrenalina (epinefrina) e noradrenalina (nerepinefrina). As formações da 

dopamina nos neurônios dopaminérgicos acontecem através da biosíntese apresentada na 

Figura 2 (VILHENA et al, 2014). 

 

Figura 2 – Biossíntese da dopamina, norepinefrina a partir do aminoácido tirosina. 
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A Carbidopa, (ácido (2S)-3-(3,4-diidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanóico), Figura 

1 (II), que adotaremos a forma abreviada CDP, especificamente existe poucos trabalhos 

publicados com a CDP, apesar do seu uso frequente concomitante com a LDP para alcançar o 

melhor efeito terapêutico e causando menos danos a saúde pela sua longa administração. Ela é 

associada diretamente à LDP em medicamentos e é encontrado popularmente nos percentuais 

de 10-25% na constituição de drogas administradas a portadores do Mal de Parkinson. Assim 

como a LDP a CDP faz parte das catecolaminas atuando como um inibidor para a atividade da 

descarboxilase. Assim, uma combinação de LDP e CDP conduz um controle da concentração 

de dopamina em níveis adequados, o que reduz os efeitos secundários e melhorando a 

eficiência da terapia (RASTAKHIS et al., 2012) 

Existem na literatura vários trabalhos sobre a coordenação de fármacos com íons 

metálicos, porém são raros os que focam um detalhamento na complexação sob o ponto de 

vista dessas coordenações serem possíveis responsáveis por efeitos colaterais. Na fisiologia 

humana a constantes reações de complexação como, por exemplo, o complexo formado entre 

a hemoglobina e ferro, (MOREIRA et al., 2011) responsável pelo transporte do oxigênio no 

sangue. O fato da possibilidade do fármaco atuar como substância coordenante pode ter seu 

efeito esperado, mas também essa reação pode acontecer de maneira que a coordenação acabe 

eliminando algum metal indispensável a fisiologia humana como apresentada por MOURA e 

REYES 2002 em seu trabalho, eles citam que a presença de nutrientes pode constituir uma 

competição pelos sítios de coordenação, cuja consequência dependerá de qual componente 

apresentar maior afinidade com este sítio. A interação fármaco-nutriente pode ocorrer por 

mecanismo de complexação, resultando na diminuição da sua disponibilidade. Os íons di e 

trivalentes (Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

 e Fe
3+

), presentes no leite e em outros alimentos, são capazes de 

formar quelatos não absorvíveis com as tetraciclinas, ocasionando a excreção fecal dos 

minerais, bem como do fármaco. 

 Porter et al. (2010) sintetizou e caracterizou complexos a partir da dopamina com íons 

de ferro II em presença de EDTA, a proposta para essa molécula pode ser visto na Figura 3.  
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(I) (II) 

 

Figura 3 – Em I a estrutura da dopamina. Em II a estrutura do complexo formado 

entre a dopamina e o ferro em presença de EDTA. 

Fonte: Adaptado de Porter (2010) 

 

Porter, conclui que a coordenação da dopamina acontece pelas hidroxilas ligadas ao 

anel de forma bidentada aos íons metálico de ferro, os resultados de IV, Raman, CHN foram 

usados para caracterizar e definir a estequiometria do complexo. 

Complexos com a L-dopa foram sintetizadas e se coordenaram com um 

comportamento estável diante de íons de Cu
2+

, conforme descrito na literatura, por Barreto et 

al. (2008), que propôs a coordenação do íon cobre com outros três ligantes derivados da 

dopamina, o deslocamentos de bandas de absorção na região do IV dos complexos 

evidenciaram coordenação do ligante ao metal, através dos deslocamentos de bandas na 

região de absorção dos grupos carbonilas ligados ao anel.  

Encontramos na literatura um estudo conformacional através da técnica de difração de 

raios-X, no qual é relatada que a conformação preferida para l-dopa é uma forma 

zwiteriônica, ou seja, é um composto químico eletricamente neutro, mas que possui cargas 

opostas em diferentes átomos. Podem se comportar como ácidos ou bases, ou seja, 

são anfóteros, caracterizada por uma rede tridimensional de ligações de hidrogênio onde todos 

os oxigênios, nitrogênios e todos os hidrogênios do grupo NH3 participam. (BECKER et al., 

1971). 

Aos pacientes portadores do Mal de Parkinson, SZYRWIEL et al. (2013) sugere uma 

suplementação dos metais zinco, cobre e ferro juntamente com o tratamento específico a 

doença que é feito com a L-dopa. Ele constatou coordenações de drogas ministradas aos 

portadores da doença. Em seu trabalho, SZYRWIEL, promoveu a complexação da LDP e 

benserazida com os íons Zn
2+

, Cu
2+

 e Fe
2+

, onde os resultados de espectrometria de massa e 

UV-Vis detectaram interações entre as substâncias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%B3tero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dopamine2.sv
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3.2.2 Benzimidazol 

  

 Os compostos heterocíclicos constituem uma ampla família de compostos orgânicos, 

destacando-se pela grande importância na química orgânica moderna, na química medicinal e 

na bioquímica. Estudos realizados na última década revelaram que 85% dos fármacos 

disponíveis na medicina são de origem sintética. Destes, 62% são compostos heterocíclicos, 

sendo que 91% destes heterocíclicos contêm nitrogênio, 24% possuem enxofre e 16,5% 

oxigênio em seu núcleo base. (BARREIRO e FRAGA, 2001). 

 Neste sentido, os benzimidazóis merecem destaque, estando entre as classes de 

compostos heterocíclicos nitrogenados mais estudados nas sínteses orgânica e inorgânica. Em 

condições adequadas, o núcleo benzimidazólico é extremamente reativo frente à nucleófilos e 

eletrófilos conforme podemos visualizar na Figura 4 (CASTILLO-BLUM et al., 2014).  

 

 

Figura 4 - Estruturas de ressonância do benzimidazol 

Fonte: Adaptado de Barreiro e Fraga (2001) 

  

 

 Também chamado de 1,3-benzimidazol o benzimidazol (Figura 5) é o nome usado 

mais comumente quando o anel benzeno é fundido nas posições 4,5 na estrutura do imidazol 

ao qual usaremos a forma abreviada BDZ (MALECKI e MAROŃ 2012). 
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imidazol 

 

Benzimidazol 

Figura 5 – Estruturas do imidazozl e benzimidazol 

Fonte: Adaptado de Barreiro (2001) 

 

Os benzimidazóis são compostos cristalinos com altos pontos de fusão, geralmente por 

volta dos 170°C. São compostos solúveis em substâncias polares e insolúveis em substâncias 

apolares. Benzimidazóis que possuem grupo imino livre são altamente associados em 

composto apolares, e acredita-se que envolvem ligações de hidrogênio entre o grupo imino de 

uma das moléculas e o nitrogênio terciário da outra molécula. (BARREIRO e FRAGA, 2001 

E METH-COHN, 1997). 

O benzimidazol e seus derivados são usados na medicina humana e também na 

veterinária como anti-helmínticos devido sua baixa toxidade em mamíferos. Contudo, alguns 

benzimidazóis são teratogênicos, capazes de produzir algum dano ao embrião, e dependendo 

da dosagem recomendada, são contra indicados na gravidez. Um outro derivado do BDZ 

largamente utilizado é o mebendazol, que apresenta amplo espectro de atividade anti-

helmíntica realizando uma taxa aproximada de curas em 60% dos casos. (KUAI et al., 2015). 

Na Figura 6 são apresentados os vários derivados de BDZ. 

 

Figura 6 - Derivados farmacologicamente ativos do benzimidazol 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2014 
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O tiabendazol surgiu no mercado como o primeiro anti-helmíntico BDZ, que a partir 

dos anos 60 e 70 várias pesquisas promoveram o desenvolvimento de uma série de 

benzimidazóis (albendazol, febendazol, mebendazol, oxfendazol, oxibendazol e outros) e pró-

benzimidazóis (febantel, tiofanato, netobimim) pertencentes à mesma classe (LACEY, 1988). 

Os mecanismos de resistência dos benzimidazóis podem se apresentar de duas formas: 

específicos ou inespecíficos. Os mecanismos específicos estão associados à ação da droga 

anti-helmíntica, enquanto os inespecíficos referem-se às alterações no receptor da droga ou na 

modulação da concentração do fármaco (WOLSTENHOLME et al., 2004). 

O benzimidazol e seus inúmeros derivados, são também compostos utilizados no 

tratamento de doenças endoparasíticas em animais domésticos, em seres humanos e são 

caracterizados por terem uma alta atividade diante destes males. Complexos metálicos 

contendo benzimidazol como ligantes têm interessado a muitos pesquisadores, devido a sua 

rica química de coordenação. (SAS et al, 2015). 

O derivado de benzimidazol, 1,3-bis(1H-benzimidazol-2-yl)-2-oxapropane Figura 7, 

foi complexado de seis formas com zinco por TAVMAN et al, 2014 como veremos adiante. 

 

 

Figura 7 – Estrutura do 1,3-bis(1H-benzimidazol-2-yl)-2-oxapropane 

Fonte: Tavman (2014) 

 

Estes complexos, obtidos por TAVMAN et al., se deu a partir da solubilização do 1,3-

bis(1H-benzimidazol-2-yl)-2-oxapropane (representado por L), uma massa equivalente a 0,75 

mmol, em 10 mL de etanol com vários sais de Zn respectivamente com: ZnCl2.6H2O, 

ZnBr2.2H2O, ZnI2.4H2O, Zn(CH3COO)2.2H2O, Zn(NO3)2.6H2O e Zn(ClO4).6H2O, com 

massas equivalentes a 0,75 mmol. Após duas horas de agitação os precipitados formados 

foram filtrados e lavados. Em seguida caracterizados por Análise elementar CHN, 

condutividade molar, TGA, FTIR e fluorescência de raios X. O ligante atuou de forma 

bidentada, se ligando ao átomo central de zinco, conforme os esquemas apresentados nas 

Figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 8 – Sugestão da estrutura para o complexo 2 [Zn(L)Br2] 

Fonte: Tavman et al., (2014) 

 

 

 

Figura 9 – Sugestão da estrutura para o complexo 4, um complexo polimérico para o [Zn2(µ-

OAc)4(L)2]n 

Fonte: Tavman  et al., (2014) 
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Figura 10 – Proposta das estruturas para os complexos 1, 3, 5 e 6 respectivamente: 

[Zn(L)2(H2O)2]Cl2, [Zn(L)I2].2H2O, [Zn(L)(H2O)2](NO3)2 e [Zn(L)2](ClO4)2.2H2O. 

Fonte: Tavman et al., (2014) 

 

 

3.3 METAIS 

 

3.3.1 Cobalto 

 

O elemento químico cobalto apresenta a configuração [Ar]3d
7
4s

2
 e pode ser 

encontrado nos estados de oxidação 1+, 2+, 3+ e 4+, sendo o segundo (2+) o mais estável. A 

dissolução do cobalto (II), de seu hidróxido ou carbonato, em ácidos diluídos gera o íon 

aquoso de coloração rosada, [Co(H2O)6]
2+

, que forma vários sais hidratados. A adição de OH
-
 

a uma solução de Co
2+

 forma o hidróxido, que pode ser azul ou rosa, dependendo das 

condições, é fracamente anfótera, dissolvendo-se em soluções alcalinas bastante concentradas, 

resultando em uma solução azul que contém o íon [Co(OH)4]
2-

. (LEE, 1999). 

Os complexos tetraédricos, [CoX4]
2-

 são formados por haletos, pseudohaletos e íons 

hidróxido. O cobalto (II) forma compostos de coordenação tetraédrica mais facilmente do que 

qualquer outro íon metálico de transição. O íon Co(II) é o único íon d
7
 de ocorrência comum. 
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Para um íon d
7
, as energias de estabilização do campo ligante desfavorecem a configuração 

tetraédrica em relação à octaédrica numa extensão menor do que para qualquer outra 

configuração dn (1≤ n ≥9). Esse argumento, segundo COTTON (1995), só é valido na 

comparação do comportamento de um íon metálico com outro, e não para se deduzir as 

estabilidades absolutas das configurações de um íon em particular. 

Todos os complexos de Co (I) envolvem ligantes do tipo π-ácido, com exceção da 

vitamina B12 e modelos semelhantes. A coordenação é trigonal bipiramidal ou tetraédrica. Os 

compostos são obtidos geralmente através da redução do CoCl2 em presença do ligante por 

agentes como N2H4, Zn, S2O4
2-

 ou alquil (XUE et al., 2014).  

Na ausência de agentes complexantes, a oxidação do [Co(H2O)6]
2+

 é pouco favorável, 

e o Co(III) é reduzido pela água. Entretanto, uma oxidação eletrolítica ou por O3 de soluções 

ácidas frias de Co(ClO4)2 fornecem o íon aquoso [Co(H2O)6]
3+

 em equilíbrio com 

[Co(OH)(H2O)5]
2+

. Em 0 °C, a meia vida destes íons diamagnéticos é da ordem de um mês. 

Na presença de agentes complexantes, como NH3, a estabilidade do Co(III) é bastante 

aumentada. Este íon mostra uma afinidade em particular com doadores nitrogenados, como 

NH3, etilenodiamino (en), EDTA e NCS
-
, e seus complexos são bastante numerosos, sendo 

quase todos octaédricos. (MOURA et al, 2006). 

 

3.3.2 Níquel 

 

O elemento químico níquel possui configuração eletrônica [Ar]3d
8
4s

2
, podendo ser 

encontrado nos estados de oxidação 2+ e 3+, sendo o primeiro, o mais estável. Portanto, os 

complexos de níquel 2+ se formam mais facilmente, sendo estável às reações de oxi-redução. 

O Ni(II) forma sais com vários ânions, e tem uma extensiva participação na química 

dos compostos de coordenação em solução, que são baseados no íon verde [Ni(H2O)6]
2+

, o 

qual está sempre presente na ausência de ligantes fortes. 

Os compostos de Ni(II) têm normalmente número de coordenação 4, podendo ser 

tetraédrico (hibridização sp
3
, paramagnético com 2 elétrons desemparelhados) ou quadrado 

planar (hibridização dsp
2
, diamagnético). Além disso, podem também ser octaédricos. Para 

uma vasta maioria dos complexos de Ni(II) com número de coordenação 4, a geometria 

quadrado planar é preferível. Isto é consequência da configuração d
8
. O ligante é colocado 

planarmente, o que faz o orbital d(dx
2
-y

2
) tornar-se o de mais alta energia e vazio. Assim, os 8 

elétrons ocupam 4 orbitais d (dxy, dyz, dxz, dz
2
) de menor energia (COTTON et al., 1999). 
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Alguns complexos de níquel (II) são tetraédricos, com hibridação sp
3
 e 

paramagnéticos, de cor verde. A formação do tipo de estrutura quadrado planar ou tetraédrica, 

parece depender de efeitos estéricos e eletrônicos de átomos nas moléculas dos ligantes. 

Quando a cadeia do ligante é longa e apresenta vários radicais alquila ligado a ametais de 

moderada eletronegatividade, os complexos de forma quadrado planar e diamagnéticos são 

favorecidos, enquanto que, com cadeias menores e com ametais mais eletronegativos, os 

complexos de forma tetraédrica e paramagnéticos são formados mais facilmente 

(GREENWOOD et al., 1997). 

 

3.4 A QUÍMICA DOS COMPLEXOS 

  

 Uma das áreas que abrange a química inorgânica está a química de coordenação, 

chamada também de química dos complexos. Os compostos de coordenação são substâncias 

que contêm um átomo ou íon central (que frequentemente é um metal) rodeado por um grupo 

de íons, moléculas ou radicais ligados ao elemento central por forças que variam de acordo 

com as características e estequiometria das espécies envolvidas. 

De maneira geral, um complexo metálico se forma mediante ligações entre um ácido e 

uma base de Lewis. Neste caso o centro metálico é um ácido de Lewis que age como um 

receptor de pares de elétrons, enquanto os íons, átomos ou moléculas, que atuam como 

ligantes, agem como uma base de Lewis funcionando como doadores de pares de elétrons 

(VICHI e CHAGAS, 2008). 

Quando temos ligados ao átomo central do composto de coordenação pelo menos um 

grupo orgânico, esse complexo é caracterizado como composto organometálico. São 

classificados desta forma, pois em todos eles existem a ligação Metal-Carbono. 

 O primeiro composto organometálico sintetizado foi o sal de Zeise 

(K[PtCl3(C2H4)].H2O), descoberto por William Christopher Zeise, em 1827, ao fazer reagir o 

PtCl4 com etanol. Esse sal foi muito estudado durante a segunda metade do século XIX 

porque os químicos não conseguiam explicar sua estrutura, o que só ocorreu no século XX, 

com o advento da difração de raios X. (SILVA, 2006) 

Carvalho, 2012; sintetizou complexos de pirazina-2-carboxiamida com os metais Co, 

Ni e Cu. A Figura 11 mostra o esquema proposto por ele para os compostos de coordenação 

sintetizados. O processo de síntese se deu na proporção de 1:1 Ligante:Metal, para os 

complexos de Co
2+

 e Ni
2+

 já para o Cu
2+

 a proporção Ligante:Metal 2:1. 
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Figura 11 – Estruturas propostas para os complexos pirazina-2-carboxiamida com os metais 

Co, Ni e Cu. 

Fonte: Carvalho (2012) 

 

Após a obtenção dos complexos os mesmos foram caracterizados através do seu ponto 

de fusão, análise elementar de CHN, medidas de condutividade, espectroscopia no 

infravermelho, análise térmica (TG, DTA e DSC) e difração de raios X. 
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3.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

3.5.1 Análise elementar CHN 

 

Existem hoje no mercado instrumentos automáticos capazes de analisar um ou mais 

elementos comumente encontrados em compostos orgânicos, incluindo carbono, 

hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio. A análise elementar consiste na combustão 

completa de uma amostra orgânica de massa conhecida que resulta como produtos CO2, 

H2O, N2 e SO2. O vapor produzido pela reação é passado por um tubo contendo cloreto de 

cálcio (CaCl2) para reter a água e depois por    um outro tubo contendo hidróxido de sódio 

(NaOH), para reter o gás carbônico  em forma de carbonato de sódio (Na2CO3). A amostra 

é oxidada em uma atmosfera de oxigênio puro usando reagentes clássicos e os elementos 

como os halogênios e enxofre são removidos por reagentes na zona de combustão. Os 

gases resultantes são homogeneizados, despressurizados e posteriormente separados 

através de colunas específicas. A detecção é feita em função de suas condutividades 

térmicas e convertida, por cálculos estequiométricos, em porcentagens de C, H, N e S na 

amostra (SKOOG, et al., 2009). 

 

3.5.2 Análise espectroscópica por Infravermelho 

 

A radiação infravermelha compreende a faixa de 780 a 100000 nm. O espectro do 

infravermelho é dividido em infravermelho próximo (Near InfraRed – NIR), infravermelho 

médio (Middle Infrared – MID) e infravermelho distante (FAR Infrared – FAR). A Tabela 1 

abaixo apresenta os limites aproximados para cada região (SKOOG et al., 2009). 

 

Tabela 1 – Regiões espectrais do infravermelho 

Região Intervalo em número de 

ondas [cm
-1

] 

Intervalo em comprimento 

de onda (λ) [nm] 

Próximo 12.800 – 4.000 780 – 2.500 

Médio (MID) 4.000 – 200 2.500 – 5.000 

Distante (FAR) 200 – 10 5.000 – 100.000 
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A região do espectro que tem interesse principal para fins analíticos é a que vai de 2,5 

a 25 μm, ou seja, parte situada entre 4000 a 400 cm
-1

. Essa região do espectro eletromagnético 

no infravermelho corresponde à parte do espectro situada entre a região do visível e das 

microondas (VOGEL, 2002). 

Podemos propor uma estrutura de uma molécula desconhecida a partir do resultado 

das vibrações dos grupos funcionais dessa amostra presentes no respectivo espectro de IV. 

Cada grupo funcional apresenta uma banda característica em uma região do espectro. A partir 

desta fazendo uma consulta à tabela que informa o número de onda característico a cada 

grupo funcional referente a cada banda observada no espectro. Comparamos então as 

absorções obtidas experimentalmente com as descritas na literatura o que permite caracterizar 

os grupos funcionais de um padrão ou de um material desconhecido (LOPES et al, 2004).  

A Tabela 2 apresenta algumas faixas de absorção para alguns grupos funcionais. As 

vibrações moleculares são classificadas de duas formas: deformações axiais e deformações 

angulares. Tais modos vibracionais podem ser simétricos ou assimétricos. Uma vibração de 

deformação axial é um movimento rítmico ao longo do eixo da ligação que faz com que a 

distância interatômica aumente ou diminua alternadamente. As vibrações de deformação 

angular correspondem às variações ritmadas de ligações que tem um átomo em comum ou ao 

movimento de um grupo de átomos em relação ao resto da molécula sem que as posições 

relativas dos átomos do grupo se alterem. Somente as vibrações que levam à alteração rítmica 

do momento de dipolo da molécula são observadas no infravermelho convencional 

(ALLINGER et al., 1976). 

 

Tabela 2 – Faixa de frequência de absorção na região do infravermelho de alguns grupos 

funcionais. 

Grupo Número de onda 

OH 3700 – 3200(est.), 1200 – 1000(def.), 1000 – 650 

C=C 1000 – 650 

C=C(aromático) 1700 – 1500(est.), 900 – 650(def.) 

N–H 3500 – 3100 

C=O 1900 – 1550  

C–O  1260 – 1000  

 

Na química de coordenação esta técnica tem sido de grande importância, pois através 

dela é possível identificar as vibrações características dos ligantes e ânions que, geralmente, 
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- 

- - 

- 

- - 

ocorrem na região de média frequência (4000-600 cm
-1

) e as vibrações características da 

ligação metal ligantes, que aparecem na região de baixa frequência, abaixo de 600 cm
-1

.  

Nessa região obtêm-se informações sobre a estrutura da esfera de coordenação e a natureza 

da ligação metal-ligantes, enquanto que na região de média frequência, as informações 

obtidas estão relacionadas ao efeito de coordenação na estrutura eletrônica do ligante. As 

bandas correspondentes à ligação metal-ligante são de difícil interpretação, pois nesta região 

também ocorrem às vibrações do retículo, principalmente quando as amostras estão no 

estado sólido. A observação do espectro vibracional de um composto permite verificar que 

as vibrações dos átomos envolvidos na complexação, ou próximos a estes. É importante o 

conhecimento dos espectros vibracionais dos ligantes antes da complexação para que as 

comparações possam ser estabelecidas (NAKAMOTO). 

 O íon carboxilato (COO
-
) origina duas bandas, sendo uma intensa, proveniente do 

estiramento assimétrico (νassim), observada entre 1650 e 1550 cm
-1

 e a outra banda mais fraca, 

referente ao estiramento simétrico (νassim), que é observada em torno de 1400 cm
-1

 O íon 

carboxilato pode coordenar-se ao metal por uma das seguintes formas: unidentados, quelantes 

bidentados e ainda complexos em ponte. 

Com base em estudos de espectros na região do infravermelho de vários acetatos e 

trifluroacetatos, além da determinação de estruturas por difração de raios X, Deacon e 

Phillips, 1980 concluíram que: considerando o valor de Δν como a diferença entre a 

freqüência de estiramento assimétrico e simétrico do íon carboxilato [νassim(COO ) - 

νsim(COO )], para a estrutura I, os valores de Δ são muito maiores que o observado em 

compostos iônicos do mesmo ligante. Quando os valores de Δ são significativamente 

menores que os valores iônicos, deve-se avaliar o νassim(COO ). Para a estrutura II o 

νassim(COO-) do composto sintetizado é menor que o νassim(COO-) do composto iônico. Para 

a estrutura III o νassim(COO-) do composto sintetizado é maior que o νassim(COO-) do 

composto iônico. 

Atualmente os espectrofotômetros de infravermelho produzem o espectro com 

transformada de Fourier (FTIR), que é baseado na interferometria (VOGEL, 2002). Em uma 

seção do interferômetro, parte da radiação que atravessa o divisor de feixe é refletida para o 

espelho fixo e desviada pelo divisor de feixe, passando pela amostra em direção ao transdutor. 

Na outra seção, parte da radiação é refletida pelo divisor de feixe em direção ao espelho 

móvel, passando pelo divisor de feixe e pela amostra, atingido o transdutor. Se a diferença de 

fase for adequada, os dois feixes podem sofrer interferência entre eles ao se encontrarem 
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novamente no divisor de feixe. O interferograma corresponde ao gráfico do sinal versus o 

deslocamento do espelho e contém as informações sobre todas as frequências. A transformada 

de Fourier do interferograma é o espectro da intensidade versus o número de onda (SKOOG 

et al., 2009). 

O emprego da técnica por FTIR já é bastante utilizada e apresenta varias vantagens, 

como não ser destrutiva, confiável e permitir a determinação direta e eficaz até mesmo para 

penas quantidades de amostra, isso sem precisar de um preparo prévio específico. (CANECA 

et al., 2006). O espectrofotômetro de IV FTIR pode ser acoplado a alguns acessórios, tais 

como refletância total atenuada (ATR) que permitem a análise de uma grande variedade de 

componentes sólidos ou líquidos com o mínimo de amostra. 

 

3.5.3 Análise Térmica 

 

A Análise Térmica é o conjunto das técnicas (TG, DTA, DSC, DMA, EGD, etc) e 

foi introduzida no início da década de 60 e tem a seguinte definição de Análise Térmica 

adotada pelo Conselho da Confederação Internacional de Análise Térmica e Calorimetria 

(ICTAC) em 2006 e publicada por Rouquerol em 2007: “Análise Térmica é o estudo da 

relação entre uma propriedade da amostra e sua temperatura, enquanto a amostra é aquecida 

ou resfriada de maneira controlada”. 

Nos sistemas termoanalíticos a amostra é colocada em um ambiente cuja 

temperatura é controlada por um dispositivo programador e suas alterações são monitoradas 

através de um transdutor adequado que produz um sinal elétrico de saída análogo à 

transformação ocorrida. Este sinal de saída após a amplificação adequada é aplicado a um 

instrumento de leitura. (IONASHIRO, 2005). 

O programador de temperatura pode ser ajustado para manter constante a 

temperatura da amostra (operação isotérmica) e/ou pode ser ajustado para fazer com que a 

sua temperatura varie linearmente com o tempo; a razão de aquecimento pode e deve 

ser ajustada de acordo com as peculiaridades próprias das transformações que a amostra 

deverá sofrer. (IONASHIRO, 2005). 

Verifica-se um aumento relativamente grande de pesquisas que utilizam técnicas 

termoanalíticas como: Termogravimetria/Termogravimetria Derivada (TG/DTG), Análise 

Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Detecção de gás 

Desprendido (EGD), Análise Dinâmico- Mecânica (DMA), etc. Estas técnicas são 

utilizadas para caracterizar e estudar o comportamento térmico de materiais, além de 
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fornecer informações como: a variação de massa, água livre e água ligada, pureza do 

composto, ponto de fusão, ponto de ebulição, calores de transição, calores específicos, 

diagramas de fase, cinética da reação, estudos de catalisadores, transições vítreas, etc. 

WENDLANDT, 1980 e LIPTAY, 1982 já publicavam exemplos d e  dos tipos de 

técnicas de análise térmicas utilizadas e suas aplicações a numerosas áreas de pesquisa. As 

técnicas mais amplamente difundidas e utilizadas são TG e DTA seguida de DSC e DMA. 

Este campo da Análise Térmica tem crescido muito e esse crescimento pode ser avaliado 

pelo número de publicações que aparecem na literatura nos dias atuais. 

 

Termogravimetria (TG/DTG) 

 

Na Termogravimetria (TG) o experimento é feito em uma termobalança e a 

propriedade física medida é a variação da massa enquanto a amostra é submetida a um 

programa controlado de temperatura. As termobalanças são instrumentos que permitem a 

pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura, ou seja, à medida que ela é 

aquecida ou resfriada.  Os componentes fundamentais das termobalanças modernas são: 

balança registradora, forno, suporte de amostra e sensor de temperatura, programador da 

temperatura do forno, sistema registrador e controle da atmosfera do forno. 

A temperatura do forno e/ou da amostra é determinada por meio de um par 

termoelétrico, ou, mais raramente através de um termômetro de resistência. A localização 

do sensor de temperatura deve estar o mais próximo possível da amostra.  

A Termogravimetria Derivada (DTG) é a derivada primeira da curva TG, na qual os 

degraus, obtidos nas curvas TG, são substituídos por picos que delimitam áreas 

proporcionais às alterações de massa sofridas pela amostra. (IONASHIRO, 2005). 

 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

Na Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) a propriedade física medida é a 

diferença de energia fornecida à substância e a um material de referência termicamente 

inerte, ou mesmo um cadinho vazio, à medida que ambos vão sendo aquecidos ou 

resfriados em um calorímetro. 

Pelas técnicas DTA e DSC propriedades físicas como: fusão, evaporação, 

sublimação, solidificação, mudanças de estruturas cristalinas ou reações de desidratação, 



34 
 

dissociação, decomposição, óxido-redução, e outras.  Transições de fase, desidratações, 

reduções e certas reações de decomposição produzem eventos endotérmicos, enquanto 

cristalizações, oxidações e algumas reações de decomposição produzem eventos 

exotérmicos. 

Como descrito anteriormente, as técnicas DSC e DTA fornecem informações 

semelhantes, mas possuem vantagens e desvantagens uma em relação à outra. A DTA não 

fornece informações quantitativas sobre os processos exotérmicos ou endotérmicos, mas 

possui a vantagem de ser utilizada em altas temperaturas (até 2400 ºC). Na DSC a variação 

de entalpia que ocorre nas transformações da amostra durante o aquecimento pode ser 

medida quantitativamente. Uma desvantagem da DSC em relação à DTA é que nesta 

técnica, o intervalo de temperatura é relativamente baixo, no máximo até 750 ºC e 

usando cadinho de alumínio o máximo permitido é 600°C. (IONASHIRO, 2005). 

 

3.5.4 Análise por difratometria de Raios X 

 

 Descoberto no final do século IX em 1895 por Wilhelm Konrad Rontgen 

(1845-1923), na Universidade de Wurzburg (Alemanha) o Raio X, foi observado por 

Rontgen que eram “produzidos” a partir do bombardeamento do ânodo por elétrons que 

provinha do cátodo. A difratometria de raios X é outra técnica espectroscópica, que 

corresponde a uma das principais técnicas de caracterização microestrutural de materiais 

cristalinos. Por difratometria de raios X de múltiplos cristais pode-se analisar a estrutura de 

monocristais, heteroestruturas epitaxiais e filmes finos quanto à perfeição, uniformidade e 

propriedades de interfaces, mapeamento do espaço recíproco, etc.
 

Os raios X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem perda 

de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de 

raios X após, a colisão com o elétron, muda sua trajetória, mas, mantém a mesma fase e 

energia do fóton incidente.  Portanto, pode-se dizer que a onda eletromagnética é 

instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida, ou seja, cada elétron atua como centro 

de emissão de raios X. (MARIANI et al., 2013) 

As condições para que ocorra a difração de raios X vão depender da diferença de 

caminho percorrida pelos raios X e o comprimento de onda da radiação incidente. Esta 

condição é expressa pela lei de Bragg,           , onde n a um número inteiro (ordem 
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de difração), L corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente, d à distância 

interplanar para o conjunto de planos hkl (índice de Miller) da estrutura cristalina e 0 ao 

ângulo de incidência  dos raios X (medido entre o feixe incidente e os planos cristalinos), 

um esquema para um difratômetro é mostrado na Figura 12. 

A intensidade difratada é dependente do número de elétrons no átomo; 

adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço, de tal forma que os vários planos de 

uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades atômicas ou eletrônicas, fazendo 

com que as intensidades difratadas sejam, por consequência, distintas para os diversos 

planos cristalinos. (PECHARSKY, 2005) 

 

 

 

 

Figura 12 – Esquema de um difratômetro de raios X 

Fonte: adptado de Skoog (2009) 

 

A técnica de difração de raios-X tem uma grande utilidade na obtenção de informações 

a respeito da cristalinidade dos materiais. Suas principais aplicações incluem: A identificação 

de materiais de fase única, como minerais, compostos químicos ou cerâmicos; identificação 

de fases múltiplas em misturas microcristalinas, como rochas; determinação de estrutura 

cristalina de materiais conhecidos; identificação e análise estrutural de minerais do solo e 

identificação de materiais amorfos em misturas parcialmente cristalinas (CONNOLY, 2007). 
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3.5.5 Análise espectroscópica de absorção na região do UV-Vis 

 

Uma técnica simples comumente conhecida como UV-Vis, a espectroscopia de 

absorção molecular nas regiões do ultravioleta e visível (UV-VIS) utiliza a radiação 

eletromagnética na faixa espectral compreendida entre 200 e 780 nm. Quando a molécula de 

um composto é submetida a essa radiação, essa amostra pode sofrer transições eletrônicas por 

absorção de energia quantizada.  

A radiação UV-VIS possui geralmente energia suficiente apenas para promover a 

excitação de elétrons de ligações e de valência n (não ligantes). Isto requer que a molécula 

contenha pelo menos um grupo funcional insaturado (por exemplo, C=C, C=O). Esses grupos 

que absorvem radiações UV/VIS são chamados cromóforos, sendo responsável 

principalmente pelas transições π → π* e n → π *. 

Uma relação matemática denominada de Lei de Lambert-Beer estabelece entre a 

absorbância medida, a espessura da amostra e a concentração das espécies absorventes 

(SKOOG et al., 2009). Segundo Beer, a passagem de um feixe de radiação monocromática 

num número sucessivo de moléculas absorventes idênticas resulta na absorção de frações 

iguais de energia radiante em cada camada atravessada. Assim podemos concluir que a 

absorbância de uma solução é diretamente proporcional à concentração da espécie absorvente 

quando se fixa o comprimento do percurso; e diretamente proporcional ao comprimento do 

percurso quando se fixa a concentração. 

Quando obtidos em fase condensada, os espectros de absorção UV-VIS apresentam 

geralmente bandas largas e de baixa resolução, que é resultado da sobreposição dos sinais. 

Além disso, podem-se observar alterações na posição e na intensidade das bandas, originadas 

de interações entre suas moléculas e as do solvente. Um aumento na polaridade do solvente 

usualmente promove um deslocamento da banda para comprimentos de onda maiores (efeito 

batocrômico), se a transição associada é do tipo π → π*, e um deslocamento para menores 

comprimentos de onda (efeito hipsocrômico), quando a transição é do tipo n → π*. Esses 

efeitos envolvendo um aumento (efeito hipercrômico) ou uma diminuição (efeito 

hipocrômico) na intensidade da banda de absorção também podem ser verificados como 

resultado dessas interações.  

Os espectros eletrônicos de absorção apresentam outra característica marcante que 

consiste da forte sobreposição de bandas associadas a duas ou mais substâncias presentes em 

uma amostra. Essas características decorrem da natureza alargada das bandas e da modesta 

correlação entre o espectro e a estrutura molecular. Com efeito, substâncias com estruturas 
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moleculares muito diferentes, mas contendo o(s) mesmo(s) cromóforo(s), podem apresentar 

espectros UV-Vis com perfis similares e bandas localizadas nas mesmas regiões de 

comprimentos de onda (SKOOG, 2009). A Tabela 3, apresenta alguns valores de absorções 

típicas de cromóforos para ligações do carbono. 

 

Tabela 3 - Absorções típicas para cromóforos isolados com ligações simples e duplas do 

carbono. 

Cromóforo Transição λmáx (nm) 

C-C σ→σ* 135 

C-H σ→σ* 122 

C-O (álcool) n→σ* 177 

C-O (éster) n→σ* 184 

C-N (amina) n→σ* ~190 

C=C 
π →π* 

n→π* 

163 

279 

C=O (cetona) π→π* 189 

C=O (ácido) n→π* 200 

C=O (amida) n→π* 220 

N=N (azo) 
n→π* 

n→π* 

275 

340 

N=O (nitro) π→π* 200 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo serão apresentados os reagentes utilizados e suas características. 

Também serão discutidas as metodologias e condições das sínteses para obtenção dos 

complexos entre os ligantes e os íons metálicos. Equipamentos, condições experimentais e 

parâmetros dos aparelhos. Os principais reagentes estão listados na Tabela 4. 

 

4.1 REAGENTES 

 

Tabela 4 – Reagentes utilizados nesse trabalho 

Substância Pureza % Fómula Molecular Fabricante 

L-dopa 98 C9H11NO4 CRISTÁLIA 

Carbidopa 98 C10H14N2O4 CRISTÁLIA 

Benzimidazol 98 C7H6N2 ALDRICH 

Cloreto de Níquel Hexahidratado P.A 97,18 NiCl2.6H2O NEON 

Cloreto de Cobalto Hexahidratado P.A 99,67 CoCl2.6H2O NEON 

Álcool Metílico P.A 99,99 CH4O NEON 

Acetona P.A 99,5 C3H6O VETEC 

Acetonitrila P.A 99 C2H3N SYNTH 

Clorofórmio P.A 99 CHCl3 MERCK 

Álcool Etílico P.A 99,5 C2H6O NEON 

Dimetilformamida 99,95 C3H7NO NEON 
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4.2 TESTES DE SOLUBILIDADE 

 

Foi realizado um teste de solubilidade para os ligantes com alguns dos solventes 

orgânicos mais usados, na Tabela 5, Segue o resultado desses testes em temperatura ambiente 

de 25°C. A metodologia para este teste foi o de colocar pequenas quantidades em um vidro de 

relógio e gotejando os solventes a uma razão aproximada de 1:100 massa:solvente. 

 

 

Tabela 5 – Ensaios de solubilidade 

      Solventes 

Ligantes 
Metanol Etanol Acetona DMF Acetonitrila Clorofórmio 

L-dopa S PS I PS I I 

Carbidopa S PS I PS I I 

Benzimidazol S S S S S S 

I= Insolúvel; PS= Parcialmente solúvel; S= Solúvel  

 

 

4.3 SÍNTESES DOS COMPLEXOS 

 

 Tomando como base a tabela de solubilidade definimos que o solvente seria o 

metanol. Tendo em vista que espécies ligantes e os sais metálicos são solúveis no mesmo 

solvente para esta condição de experimento, o processo de síntese foi dado em sua totalidade 

pela solubilização dos ligantes e desses sais metálicos individualmente e usando a menor 

porção possível de solvente, que serão detalhadas a seguir.  

 Para as sínteses tendo como ligante a LDP e a CDP foram usadas as proporções de 1:1 

(Metal:Ligante). Para as sínteses dos complexos a partir do BDZ as proporções foram de 1:2 

(Metal:Ligante). As quantidades de ligantes e sais metálicos foram pesadas na concentração 

de 1,0 mmol e solubilizadas em 10 mL com o solvente indicado. Em seguida essas soluções 

foram misturadas sob agitação constante sob uma temperatura controlada de 60ºC por cerca 

de 2h. Em seguida as amostras ficaram em repouso sob temperatura ambiente para 

evaporação do solvente. Após o repouso de 24h o sólido foi recolhido e acondicionada em 

dessecador com sílica gel para evitar a absorção de umidade. Esta metodologia de 

procedimento é encontrada na literatura da maioria das sínteses desse gênero. Ver Tabela 6. 
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Nota: Durante os ensaios também foram testados diferentes proporções estequiométricas M:L 

(1:1, 1:2 além de 1:3, 1:4, 1:5 e 1:6), assim como também foi testado a complexação com 

outros três íons metálicos,  Mg
2+

, Ca
2+

, Zn
2+

 nas proporções descritas anteriormente, e que 

apesar de serem solúveis no solvente utilizado, o rendimento não foi o satisfatório, menos de 

50%, e que viabilizasse as devidas caracterizações para ser incluído neste trabalho, 

considerando sempre essas condições utilizadas. 

 

Tabela 6 - Quantidade medida de reagente para as sínteses dos complexos 

Reagentes Massa (g) pesada para 1,0 mmol 

L-dopa 0,1971 

Carbidopa 0,2262 

Benzimidazol   0,2362* 

Cloreto de Níquel (II) 0,2377 

Cloreto de Cobalto (II) 0,2379 

* para o benzimidazol a massa pesada foi para 2 mmol do ligante para cada complexo. 

 

 

4.4 ANÁLISES DOS COMPLEXOS 

 

4.4.1 Análise Elementar de CHN 

 

As análises elementares foram realizadas usando um microanalisador Elementar 

Analysis CHN Perkin Elmer modelo 2400 série 2, que permite a determinação das 

porcentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio com precisão de 0,01%. A quantidade de 

amostra utilizada foi em torno de 2 mg. 

 

4.4.2 Espectroscopia de absorção na Região do Infravermelho (FT-IR) – Médio 

 

 As análises por espectroscopia na Região do Infravermelho foram feitas através de um 

espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier da marca Bruker modelo 

vertex 70, usando o acessório ATR (reflectância total atenuada) com cristal de diamante, na 

faixa espectral de 4000-400 cm
-1

, com resolução 8, e 16 scans. 
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4.4.3 Difração de Raios X (Método do Pó) 

 

Os difratogramas de raios-X das amostras foram obtidos à temperatura ambiente em 

um difratômetro da marca Bruker modelo D2 PHASER, com radiação de KαCu (λ=1,54056 

Ǻ). A tensão aplicada foi de 30 KV e a corrente de 10 mA. As medidas foram realizadas na 

região de 5 a 70º em 2θ, com passo angular de 0,02º e tempo de contagem de 0,5 segundo por 

passo angular. 

 

4.4.4 Análise Térmica 

 

 

Curvas Termogravimetricas (TG-DTG e DSC) 

 

As curvas termogravimétricas para os ligantes e  complexos foram obtidas utilizando-

se um Analizador termogravimétrico e calorímetro simultâneo da TA Instruments, modelo 

SDTQ 600. Para realização das análises foram utilizados cadinhos de platina, massa da 

amostra de aproximadamente 4,5 mg, razão de aquecimento de 20ºC.min
-1

 (indicada pelo 

fabricante) em atmosfera de ar sintético com vazão de 50 mL.min
-1

. As amostras foram 

aquecidas da temperatura ambiente até 900ºC. 

 

4.5 Medidas de Condutividade 

 

As medidas de condutividade dos compostos foram efetuadas à temperatura ambiente 

(25°C) utilizando-se um condutivímetro da marca Tecnopon modelo mCA-150. As soluções 

dos complexos foram preparadas em etanol na concentração de 1,0 x 10
-3

 mol.L
-1

. 

Foram utilizadas as referências propostas por GEARY (1971) que classificou vários 

tipos de eletrólitos através da condutividade molar que procurando identificar os melhores 

solventes para esses estudos, W. L. Geary estudou as propriedades (incluindo a toxicidade) de 

vários, no qual indica os melhores solventes orgânicos e as condições operacionais mais 

adequadas para se fazer medidas de condutância em soluções de compostos de coordenação. 

Nos seus estudos Geary analisou a capacidade de coordenação dos solventes, que deve 

ser baixa para não competir com o ligante  e as faixas de concentração mais adequadas para as 

medidas, concluindo que estas devem ser próximas de milimolar. Ele estabeleceu, ainda, as 

faixas de condutância para cada tipo de eletrólito em diversos solventes, obtendo resultados 

como os apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Tabela proposta por GEARY em diversos solventes, a fim de determinar o tipo 

de eletrólito através da condutividade molar da solução. 

Solventes Tipos de solventes 

 1:1 2:1 3:1 4:1 

Nitrometano 75-95 150-180 220-260 290-350 

Nitrobenzeno 20-30 50-60 70-82 90-100 

Acetona 100-140 160-200 270-? 360-? 

Acetonitrila 120-160 220-300 340-420 500-? 

DMF 65-90 130-170 200-240 300-? 

Metanol  80-115 160-220 290-350 450-? 

Etanol  35-45 70-90 120-? 160-? 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos pela caracterização dos 

ligantes e complexos sintetizados bem como as devidas discussões. 

 

5.1 ESAIOS DE SOLUBILIDADES DE LIGANTES E COMPLEXOS 

 

Foram realizados testes de solubilidade para os ligantes e complexos em alguns dos 

solventes orgânicos mais usados, na Tabela 8, estes resultados são apresentados. Esses testes 

foram realizados em temperatura ambiente de 25°C, colocando pequenas quantidades, cerca 

de 100mg, em um vidro de relógio e gotejando os solventes a uma razão aproximada de 1:100 

massa:solvente. 

 

Tabela 8 – Ensaios de solubilidade  

                    Solventes 

Complexos  
 Acetonitrila Água  DMF Etanol Metanol 

L-DOPA  I PS  I PS S 

CARBIDOPA  I PS  I PS S 

BENZIMIDAZOL  I S  S S S 

[Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O  S PS  S S PS 

[Co(LDP)Cl2].3H2O  S PS  S S PS 

[Ni(CDP)Cl2].4H2O   S PS  S S PS 

[Co(CDP)Cl2].4H2O  S PS  S S PS 

[Ni(BDZ)2Cl2].4H2O  S PS  S S PS 

[Co(BDZ)2(H2O)2Cl2]  S PS  S S PS 

I= Insolúvel; PS= Parcialmente solúvel; S= Solúvel   
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS LIGANTES 

 

5.2.1 Caracterização por Análise Elementar 

 

Os teores de C, H e N foram determinados por análise elementar com o objetivo de 

avaliar se os ligantes LDP, CDP e BDZ utilizados nesse trabalho apresentaram a composição 

e pureza correspondente ao referido fármaco. Os resultados de CHN obtidos para ligantes 

estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultados da Análise Elementar para os ligantes. 

 LDP C9H11NO4  CDP C10H14N2O4.H2O BDZ C7H6N2 

 Expe. Teór. DP Expe. Teór. DP Expe. Teór. DP 

% C 54,00 54,70 0,49 49,20 49,18 0,01 70,00 71,20 0,85 

% H 5,80 5,60 0,14 6,90 5,74 0,82 5,30 5,10 0,14 

% N 7,20 7,00 0,14 11,60 11,48 0,09 23,80 23,70 0,07 

DP - Desvio padrão 

 

Considerando os resultados mostrados na Tabela 8 os valores calculados estão de 

acordo com os obtidos experimentalmente para as substâncias em análise, LDP, CDP e BDZ. 

Para a CDP os resultados apontaram a presença de uma molécula de água de hidratação, 

comprovado também mais adiante pelas curvas TG. As diferenças observadas entre os valores 

experimentais e calculadas estão dentro da faixa de erro da técnica utilizada. As 

estequiometrias propostas pela análise de CHN estão bem coerentes com as análises de 

termogravimetria que será apresentado mais adiante. 

 

Nota: as estequiometrias apresentadas são propostas da seguinte forma: com os resultados da 

Análise de CHN, são feitas algumas tentativas de fórmulas moleculares possíveis para a 

substância em análise e calculado o percentual de cada elemento desta composição. Os 

melhores resultados confrontando teórico e experimental são adotados como sendo a 

formulação para a substância.   
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5.2.2 Caracterização por Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho 

(FTIR) dos ligantes 

 

 Os dados obtidos pela análise espectroscópica de absorção na região do Infravermelho 

médio para os ligantes LDP e CDP serão apresentados a seguir na Figura 13.  

 

 

 

Figura 13 – Espectros vibracionais na região do IV dos ligantes L-dopa e Carbidopa. 
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Como podemos observar nos espectros de absorção na região do IV da para os ligantes 

LDP e CDP, na faixa de 3500 a 3100 cm
-1

 dos espectros está a região de maior energia 

utilizadas para identificação de grupos funcionais pelas bandas nessa região, que estão 

associadas às vibrações de deformação axial do hidrogênio no grupo –NH, singleto para 

aminas secundárias e dubleto em aminas primárias, esses picos encontram-se sobrepostos 

devido ao presença de grupos funcionais em 3200 cm
-1

,
 
como -OH de alcoóis e fenóis além de 

água de hidratação. 

As bandas largas na região entre 3300–2500 cm
-1

 indicam serem de estiramento axial 

para grupos –OH de alcoóis, fenóis com pico em 3063 cm
-1

. 

Para região central do espectro, 1300-900 cm
-1

, tem-se a impressão digital do 

composto, os picos que aparecem na faixa de 1650-1600 cm
-1

 e 1500-1450 cm
-1

 podem ser 

associados às vibrações do núcleo aromático. Bandas de grupo amina também podem ser 

observadas entre 1590-1550 cm
-1

. 

 Picos na faixa de 817-673 cm
-1

 podem estar relacionados à vibração do –CH fora do 

plano. 

O espectro do ligante BDZ obtido na região de absorção do infravermelho pode ser 

visualizado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Espectro vibracional na região do IV do BDZ. 
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 Para o espectro do BDZ as bandas apresentadas entre 3400-3100 cm
-1

, indicam às 

vibrações de deformação axial da ligação –NH. 

Os picos que aparecem em 1626 cm
-1

 e na faixa de 1500-1450 cm
-1

 estão associados 

às vibrações do núcleo aromático. 

 Picos na faixa de 817-673 cm
-1

 estão associados à vibração do –CH fora do plano. 

 

 

5.2.3 Caracterização por Análise Térmica 

 

5.2.3.1 Análise da Curva TG para o ligante L-dopa (C9H11NO4) 

 

 As curvas TG/DTG dos ligantes mostram que as decomposições térmicas ocorrem em 

etapas consecutivas e/ou sobrepostas. A Figura 15 apresentada a seguir mostra a 

decomposição térmica para o ligante L-dopa quando submetido ao aquecimento.  

 

 

Figura 15 – Curvas TG e DTG para o ligante L-dopa (C9H11NO4). 

 

 

 A LDP, (MM= 197,19 g.mol
-1

) molar mostrou-se bastante estável até 

aproximadamente 300 ºC, um indicativo de que não há presença de água de hidratação no 

composto. Após isso o comportamento da curva TG sugere a decomposição do ligante em três 
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etapas consecutivas. A primeira perda de massa, cerca de 21,79 %, evento que ocorre 

inicialmente na faixa dos 276 °C, com pico máximo DTG de 297 ºC, essa primeira perda 

podemos associar a saída de CO2. A Segunda perda de massa do ligante obtida 

experimentalmente foi de 22,36 %. Evento que aconteceu na faixa de 310-403 °C.  Por fim 

temos a degradação total do ligante LDP em 635 °C. Ao final da análise não restou resíduos 

conforme já é esperado para substâncias orgânicas.  

 

5.2.3.2 Análise da Curva TG para o ligante carbidopa (C10H14N2O4) 

 

 Na Figura 16 são apresentadas as curvas de degradação térmica para a CDP (MM= 

226,23 g.mol
-1

). A primeira perda de massa acontece inicialmente a aproximadamente 75 °C e 

prossegue até cerca de 160 °C com a perda de 7,54 % em massa, atribuído a água de 

hidratação presente na substância, com pico DTG de 103 °C. A segunda perda de massa 

ocorreu no intervalo de tempo de 192-215 °C, com pico DTG de 206 °C, com a eliminação de 

25,34 % de massa do ligante. A terceira perda de massa eliminou 19,31 %, com pico DTG em 

240 °C. A quarta perda ocorreu na faixa de 293-405 °C com a eliminação de 10,48 % de 

massa. Por fim o ligante foi totalmente degradado após chegar à temperatura de 630 ºC. O 

valor encontrado para o ponto de fusão da CDP na literatura foi à faixa de 203-208 °C. 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008). 

 

Figura 16 – Curvas TG e DTG para o ligante carbidopa (C10H14N2O4). 
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5.2.3.3 Análise da Curva TG para o ligante Benzimidazol (C7H6N2) 

 

A decomposição térmica do BDZ (MM= 118,14 g.mol
-1

) aconteceu em uma única 

etapa como mostra a Figura 17. O BDZ apresentou-se bastante estável até aproximadamente 

145ºC, onde se inicia a decomposição da substância em uma etapa única. Percebe-se que a 

fusão e a decomposição acontecem de forma simultânea de acordo nas curvas TG e 

confirmadas pelas curvas DSC na Figura 18.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Curvas TG, e DTG para o ligante Benzimidazol (C7H6N2). 
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5.2.3.4 Análise da Curva DSC para os ligantes 

 As curvas DSC para os ligantes estão apresentados na Figura 18. Essas curvas 

mostram eventos endotérmicos e exotérmicos correspondentes às perdas de massa observadas 

nas curvas termogravimétricas. 

 

Figura 18 - Curvas DSC para os ligantes 

  

 Como pode ser observado nas curvas DSC para os ligantes, o comportamento da LDP 

apresentam dois eventos, sendo o primeiro, com pico em 299 ºC, endotérmico, relacionado ao 

ponto de fusão do ligante, que na literatura encontra-se na faixa de 284-285 ºC, segundo a 

UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008. Essa diferença nos pontos de fusão, pode ser 

explicado de forma que o ponto de fusão é obtido por uma técnica diferente e de forma mais 

lenta do que a razão de aquecimento aplicada na TG, o que gera essa diferença. O segundo 

evento sendo bastante exotérmico devido à decomposição térmica do composto. 

 O comportamento da curva DSC para a Carbidopa, podemos identificar três eventos, 

sendo o primeiro com pico endotérmico de 107 ºC, que pode ser atribuído à desidratação de 

uma molécula de água, o segundo evento discretamente exotérmico ocorre em 211 °C e um 

terceiro evento, este bastante exotérmico, com pico em 556 °C, ambos relacionados à 

decomposição do ligante. 
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 A curva DSC para o ligante BDZ apresentou em sua decomposição dois picos 

endotérmicos em 172 ºC e 258 °C. O primeiro pico está relacionado à fusão do benzimidazol 

que de acordo com a literatura o funde-se entre 171-174°C segundo a (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2008), estando assim de acordo com os valores obtidos 

experimentalmente pelas curvas TG. Seguido do segundo evento, etapa de decomposição total 

do ligante. 

 

5.2.4 Caracterização por Difração de Raios X 

 

Para caracterizar os compostos e de obter informações acerca da cristalinidade, foram 

obtidos os difratogramas de raios X pelo método do pó de todos os ligantes LDP, CDP e 

BDZ, que estão apresentados na Figura 19, 20. 

Figura 19 – Difratograma de raios X para os ligantes LDP, CDP . 

 

 

LDP 

CDP 
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Como visto nas Figuras 19 e 20 a análise mostrou que para todos os ligantes testados, 

LDP, CDP e BDZ, apresentaram um aspecto cristalino devido à presença de picos de difração, 

conforme é evidenciado no difratograma pela presença de picos definidos e intensos. 

 

5.2.5 Caracterização por espectroscopia de absorção na região do UV-Vis dos ligantes 

 

 A caracterização por espectroscopia de absorção na região do UV-Vis será feita 

comparando os espectros dos ligantes com os dos complexos formados, um deslocamento 

para maior ou menor comprimento de onda, é um indicativo de alteração na estrutura 

molecular do ligante.  

 Identificamos ainda o grupo cromóforo, que é a parte ou conjunto de átomos de uma 

molécula responsável pela sua cor, presente nos espectros da LDP, CDP e BDZ. As curvas de 

UV-Vis para os ligantes podem ser observadas na Figura 21. 

 
2ϴ 

Figura 20 – Difratograma de raios X para o ligante BDZ. 

BDZ 
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Figura 21 - espectros dos ligantes L-dopa, Carbidopa e Benzimidazol na região de 

absorção do UV-Vis 
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 Para os ligantes, os espectros de UV-Vis, Figura x, apresentaram picos conforme a 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Posicionamento das bandas observadas nos espectros de absorção no UV-vis dos 

ligantes L-dopa, Carbidopa e Benzimidazol. 

Compostos Região de absorção no UV-Vis (nm) 

L-dopa 207, 284 

Carbidopa 208, 283 

Benzimidazol 211, 244, 272, 279 

 

 

 Para as absorções em 207 e 208 nm dos ligantes LDP e CDP respectivamente, atribui-

se aos cromóforos do grupo -COOH de ácidos carboxílicos 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPLEXOS 

 

5.3.1 Determinação da Condutividade Molar 

 

As medidas de condutividade em solventes orgânicos ou inorgânicos permitem 

investigar o comportamento eletrolítico ou não, e auxiliam na determinação da estrutura dos 

complexos de coordenação. Essas informações obtidas, se somarão as informações obtidas 

dos espectros de absorção na região do infravermelho dos compostos de coordenação, pelas 

quais podemos sugerir a coordenação ou não do ânion ao íon metálico. 

As medidas foram realizadas nas soluções dos complexos solubilizadas em etanol. O 

condutivímetro, apresenta os resultado de condutividade molar em Ω
-1

.cm
2
.mol

-1
, que é 

diretamente comparado aos valores propostos por GEARY (1971).  Os resultados obtidos 

foram comparados com os valores aceitáveis de condutividade molar para alguns tipos de 

eletrólitos em solução 1,0.10
-3

 mol.L
-1

 em etanol a 25ºC.  

 As medidas de condutividade molar para as soluções dos complexos em etanol 

estão apresentadas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Condutividades molares (ΛM) obtidas para soluções dos complexos 1,0.10
-3

 

mol.L
-1

 em etanol a temperatura de 25ºC. 

Complexos ΛM (Ω
-1

.cm
2
.mol

-1
) 

[Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O 1,61 

[Co(LDP)Cl2].3H2O 1,90 

[Ni(CDP)Cl2].4H2O 5,30 

[Co(CDP)Cl2].4H2O 2,15 

[Ni(BDZ)2Cl2].4H2O 22,34 

[Co(BDZ)2Cl2].(H2O) 18,59 

 

  

 Os dados apresentados na Tabela 10 para a condutividade molar nos complexos 

situam-se segundo GEARY (1971), revela um comportamento de não-eletrólito para todos os 

complexos analisados. 

Os complexos [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O, [Co(LDP)Cl2].3H2O, [Ni(CDP)Cl2].4H2O, 

[Co(CDP)Cl2].4H2O, [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O  e [Co(BDZ)2Cl2].(H2O) comportam-se como não 

eletrólitos em etanol, uma vez que as condutividades medidas estão abaixo do valor limite de 

35 Ω-1.cm
2
.mol

-1
 aceito para espécies não eletrolíticas. Pode-se concluir, portanto, que os 

íons cloretos nesses complexos estão coordenados ao metal central. 

Para os complexos tendo como ligante o BDZ, podemos observar que os valores estão 

bem acima quando comparados com os complexos de LDP e CDP, que pode ser explicado 

pela evidencia de cristalinidade apresentada para os complexos a partir do BDZ. 
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5.3.2 Caracterização por Análise Elementar 

 

  Na  Tabela 12 são apresentados os resultados obtidos nas análises de CHN para os 

complexos sintetizados.  

 

Tabela 12 – Resultado Análise Elementar (CHN) dos complexos formados. 

 [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O  [Co(LDP)Cl2].3H2O  [Ni(CDP)Cl2].4H2O 

 Exp. Teór. DP  Exp. Teór. DP  Exp. Teór. DP 

%C 31,70 33,16 1,03 %C 34,40 35,06 0,47 %C 29,10 33,74 3,28 

%H 4,30 5,22 0,65 %H 3,70 4,87 0,83 %H 4,30 5,90 1,13 

%N 4,40 4,30 0,07 %N 5,30 4,55 0,53 %N 4,70 7,87 2,24 

      

 [Co(CDP)Cl2].4H2O  [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O  [Co(BDZ)2Cl2 H2O] 

 Exp. Teór. DP  Exp. Teór. DP  Exp. Teór. DP 

%C 33,90 33,71 0,14 %C 34,40 38,56 2,94 %C 45,90 42,00 2,76 

%H 4,20 5,90 1,20 %H 4,20 4,13 0,05 %H 3,30 3,50 0,14 

%N 2,30 7,87 3,94 %N 13,40 12,85 0,39 %N 15,30 14,00 0,92 

DP - Desvio padrão 

 

 Os resultados apresentados sugeriram tais estequiometrias e estão de acordo com o 

resultado apresentado pelas curvas termogravimétricas apresentadas mais adiantes e 

complementadas com demais técnicas de caracterização. 

 

Nota: as estequiometrias apresentadas são propostas da mesma forma como descrita no item 

5.2.1 onde os melhores resultados, confrontando teórico e experimental são adotados como 

sendo a formulação para a substância.   
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5.3.3 Caracterização por Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho 

(FTIR) 

 

 A seguir serão apresentados os resultados de espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho para os complexos sintetizados. Esses resultados contribuíram para indicação 

de formação dos complexos. 

 A investigação foi feita principalmente nas regiões de 3500-3100 e 1590-1550 cm
-1

 

porque esta região apresenta um grande potencial de informações a cerca dos sítios de 

coordenação. 

 

 

Figura 22 – Espectro do complexo formado com o ligante LDP e os íons Ni
2+

 e Co
2+

 em 

sobreposição ao espectro do ligante 
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 Conforme Figura 22, o espectro do ligante LDP é sobreposto ao do complexo formado 

com o íon Ni
2+

 de forma a se observar alguns deslocamentos nas bandas de absorção do 

complexo em relação os espectro do ligante, assim como também é mostrado na sobreposição 

do espectro da L-dopa com o complexo obtido com o íon Co
2+

. Os deslocamentos de bandas 

evidenciam a modificação na estrutura dos ligantes, sugerindo que a coordenação tenha 

ocorrido nas hidroxilas ligadas ao anel do ligante para os dois complexos.  

 

 

Figura 23 – Espectro do complexo formado com o ligante CDP e os íons Ni
2+

 e Co
2+

 

em sobreposição ao espectro do ligante 
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 Os espectros apresentados na Figura 23 mostram as bandas de absorção do complexo 

formado entre o ligante CDP e os íons de Ni
2+

 e Co
2+

. Observa-se nos espectros dos dois 

complexos um pequeno deslocamento de bandas nas regiões de 3500-3100 e 1590-1550 cm
-1

, 

onde estão situados as hidroxilas ligadas ao anel aromático do ligante, um indicativo de que a 

coordenação ocorreu por este grupo funcional para os dois complexos sintetizados.  

 Os espectros dos complexos de CDP apresentaram bandas de OH em 3662 cm
-1

, que 

estão relacionadas à água de hidratação presente no composto.  

 

 

 Figura 24 – Espectro do complexo formado com o ligante BDZ e os íons Ni
2+

 e Co
2+

 

em sobreposição ao espectro do ligante. 
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 Os dados espectroscópicos para os complexos de BDZ e os íons metálicos Ni
2+

 e Co
2+

 

são apresentados na Figura 24. Os dados mostram evidencias de deslocamentos de bandas na 

região de 3500-3100 cm
-1

, região de picos característicos a bandas do grupo funcional amina, 

que também apresenta discreto deslocamento na 1590-1550 cm
-1

, também característico a este 

grupo funcional. 

 Bandas fortes relacionadas às vibrações de estiramentos -OH da água de grupos 

hidroxilas ocorrem na faixa de 3700-3200 cm
-1

. A água livre possui uma banda de absorção 

larga e de intensidade forte na região de 3400-3200 cm
-1

, o que é observado em todos os 

complexos sintetizados e confirmados nas curvas TG's mais adiante. (SILVERSTEIN, 2007 e 

NAKAMOTO, 1986). 

 

 

5.3.4 Caracterização por Análise Térmica 

 

5.3.4.1 Análise da Curva TG para o complexo [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O   

 

 A Figura 25 apresentada abaixo mostra as curvas TG e DTG para o complexo L-dopa 

com o íon Ni
2+

. 

 

 

Figura 25 Curvas TG e DTG para o complexo [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O. 
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 Como pode ser observado na curva TG para [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O (MM= 396,7 

g.mol
-1

), um primeiro evento ocorre com a perda de massa por volta dos 26-93 °C, 

equivalente a dois mols de água de hidratação do complexo. O valor experimental dessa perda 

é de 9,93 % valor bem próximo ao teórico calculado que foi de 9,07 %, com pico DTG em 

71,5 °C. Uma segunda perda ocorre até por volta dos 230 ºC, característica de água 

coordenada ao complexo formado. Teoricamente foi calculado um valor de 9,07 % para esta 

perda e o experimental foi de 10,09 %. Uma perda de 44,85 % foi calculada 

experimentalmente e atribuída à saída do ligante entre 261 e 528 ºC, que foi calculada 

teoricamente em 45,12%. A quarta perda de massa, iniciada por volta dos 528 ºC foi atribuída 

ao cloro (Cl2), essa perda de 16,66 % obtida experimentalmente está coerente com o valor 

calculado de 17,90 %. O resíduo final foi atribuído a formação do óxido de níquel (NiO) 

estimado teoricamente em 18,83 % e obtido experimentalmente um valor de 18,47 %. 

 

5.3.4.2 Análise da Curva TG para o complexo [Co(LDP)Cl2].3H2O  

 

 Na Figura 26 são apresentadas as curvas TG e DTG para o complexo LDP e o íon 

Co
2+

. 

 

 

Figura 26 – Curvas TG e DTG para o complexo [Co(LDP)Cl2].3H2O. 
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Analisando o comportamento da curva TG para o complexo de [Co(LDP)Cl2].3H2O 

(MM= 379,0 g.mol
-1

), observamos uma primeira perda de massa ocorrendo antes dos 100 ºC, 

com pico DTG em 65 °C, sendo atribuída a saída de 3 mols de água de hidratação do 

complexo. Essa água foi determinada teoricamente em 14,25 %, e experimentalmente obteve-

se um valor de 15,24. Seguido pela segunda perda, essa foi correspondente à saída do ligante, 

com perda de 49,70 % obtido experimentalmente e calculado com valor teórico de 47,23 %. A 

terceira perda de massa foi relacionada à eliminação do cloro (Cl2), obtido um valor 

experimental para esta perda de 20,59 % e calculado teoricamente de 18,73 %. O resíduo final 

foi atribuído à formação do óxido de cobalto. Experimentalmente foi determinado um valor 

de 14,47 %, e teoricamente calculado um valor de 19,79 %. 

 

 

 

5.3.4.3 Análise da Curva TG para o complexo [Ni(CDP)Cl2].4H2O  

  

 

Figura 27 - Curvas TG e DTG para o complexo [Ni(CDP)Cl2].4H2O. 
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 As curvas TG-DTG, Figura 27, para o complexo formado de [Ni(CDP)Cl2].4H2O 

(MM= 425,7 g.mol
-1

), indica que antes dos 100 ºC, há uma perda de água de hidratação do  

complexo, 4 mols. Esta massa perdida foi determinada experimentalmente e obteve-se um 

valor de 16,81 %, valor bem próximo do determinado teoricamente que foi de 16,91 %. O 

ligante, segundo a curva TG/DTG se decompõe em duas etapas consecutivas, que foi 

calculado como sendo em uma única etapa com a perda de 53,34 % segundo dados 

experimentais e calculado teoricamente em 48,86 %. A terceira perda de massa foi atribuída à 

saída do cloro (Cl2), 16,52 % determinados experimentalmente e calculado teoricamente um 

valor de 16,68%. O resíduo deve-se a formação do óxido de níquel, 13,33 % determinado 

experimentalmente. O valor teórico foi de 17,55 %. 

 

5.3.4.4 Análise da Curva TG para o complexo [Co(CDP)Cl2].4H2O  

 

 A Figura 28 apresentada abaixo mostra as curvas TG, DTG e DSC para o complexo 

CDP e o íon Co
2+

. 

 

 

Figura 28 – Curvas TG e DTG para o complexo [Co(CDP)Cl2].4H2O. 

 

 De acordo com a curva TG para o complexo [Co(CDP)Cl2].4H2O (MM= 426 g.mol
-1

), 

uma primeira perda ocorre antes dos 100 ºC, com pico DTG a 64,5 °C, atribuídos a saída de 4 
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mols de água de hidratação do composto. O resultado dessa perda obtido experimentalmente 

foi de 16,86 %, valor correspondente ao valor calculado que foi de 16,91 %. O segundo 

evento de eliminação foi atribuído à perda de massa do ligante até por volta dos 370 °C. O 

valor experimental para esta perda foi de 47,02 %, bem aproximado do valor teórico 

calculado que foi de 48,86%. A terceira perda de massa foi atribuída à saída de cloro (Cl2), 

determinada experimentalmente em 15,34 %, valor correspondente ao calculado teoricamente 

que foi de 16,68 %. O resíduo restante e esperado foi atribuído à formação do óxido de 

cobalto, determinado experimentalmente de 20,78 % e um valor teórico de 17,55 %. 

 

5.3.4.5 Análise da Curva TG para o complexo [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O  

 

 A Figura 29 apresentada abaixo mostra as curvas TG, DTG e DSC para o complexo 

BNi, obtidos em atmosfera de ar sintético. 

 

 

Figura 29 – Curvas TG e DTG para o complexo [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O. 

  

 

 A primeira perda de massa do complexo [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O (MM= 435,70 g.mol
-

1
)apresentada na Figura 29 refere-se à perda de 4 mols de água de hidratação do composto que 

foi calculado teoricamente em 16,53 % e o resultado experimental foi bem aproximado 16,87 
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%, este evento aconteceu antes dos 100 °C, com pico DTG de 83,6 ºC, o que indica ser água 

de hidratação do composto. A segunda perda se deu em duas etapas, porém calculada em uma 

única para a saída do ligante. Teoricamente o valor calculado para essa perda foi de 53,71 % e 

o resultado experimental mostrou um resultado de 52,06%. O cloro coordenado ao metal teve 

como valor teórico calculado 13,47 % e um valor obtido experimentalmente de 17,92 %.  O 

resíduo final da decomposição térmica do complexo de BDZ e níquel foi um percentual 

experimental de 13,16 % atribuído ao níquel, que teve como valor teórico calculado de 13,47 

%. 

 

5.3.4.6 Análise da Curva TG para o complexo [Co(BDZ)2Cl2(H2O)2]. 

  

Figura 30 apresentada abaixo mostra as curvas TG, DTG e DSC para o complexo 

BCo, obtidos em atmosfera de ar sintético. 

 

 

Figura 30 – Curvas TG e para o complexo [Co(BDZ)2Cl2(H2O)2]. 

 

 Conforme as curvas apresentadas na Figura 30, a primeira perda de massa do 

complexo [Co(BDZ)2Cl2(H2O)2]. (MM= 400,0 g.mol
-1

)está relacionada à perda de duas águas 

coordenadas ao átomo central, que é caracterizado por ter essa perda na faixa de temperatura 

de 220-270 °C, teoricamente calculado em 9,0 % e foi obtido um valor experimental de 9,44 
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%. A segunda etapa dessa decomposição foi atribuída ao ligante. Foi calculado teoricamente 

para esta perda um valor de 58,50 % e o experimental foi de 50,48 %. O cloro coordenado ao 

metal foi o terceiro componente a ser eliminado nesta análise, calculado teoricamente em 

17,55 % e obtido experimentalmente um valor de 17,92 %. O resíduo formado para este 

complexo foi de CoO calculado como sendo 18,75 % e obtidos 22,16 % experimentalmente. 

 

 

Tabela 13 – Intervalo de Temperatura (θ), perda de massa (Δm) e picos observados 

em cada etapa das curvas TG-DTG. 

 

   Decomposições  

Composto Evento Desidratação 1ª 2ª 3ª 4ª Residuos 

(C9H11NO4) 

θ ºC ----- 276-310 310-403 403-635 ----- 635 

    Δm (%) 6m (%) 
----- 21,92 22,36 55,72 ----- 0 

Pico(ºC) ----- 297 348 557,0 -----  

(C10H14N2O4.H2O) 

θ ºC 75-160 192-215 215-293 293-405 405-630 600 

    Δm (%) 6m (%) 
7,41 25,34 19,31 10,48 36,90 0 

Pico(ºC) 104 206 240 324 576 ----- 

(C7H6N2) 

θ ºC ----- 145-261 ----- ----- ----- 270 

    Δm (%) 6m (%) 
----- 100 ----- ----- ----- 0 

Pico(ºC) ----- 254 ----- ----- ----- ----- 

[Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O 

θ ºC 26-93 93-261 261-528 528-720  720 

    Δm (%) 6m (%) 
9,93 9,07 44,85 16,66 ----- 18,47 

Pico(ºC) 71,5 344 443 587 ----- ----- 

[Co(LDP)Cl2].3H2O 

θ ºC 25-75 75-387 387-460 ----- ----- 460 

    Δm (%) 6m (%) 
15,24 49,70 20,59 ----- ----- 14,47 

Pico(ºC) 66 293 390 ----- ----- ----- 

[Ni(CDP)Cl2].4H2O 

θ ºC 32-81 81-460 460-850 ----- ----- 850 

    Δm (%) 6m (%) 
16,81 53,34 16,52 ----- ----- 13,33 

Pico(ºC) 62,5 316 540 ----- ----- ----- 

[Co(CDP)Cl2].4H2O 

θ ºC 25-83 83-370 370-580 ----- ----- 580 

    Δm (%) 6m (%) 
16,86 47,2 15,34 ----- ----- 20,78 

Pico(ºC) 64,5 352 370 ----- ----- ----- 

[Ni(BDZ)2Cl2].4H2O 

θ ºC 40-122 122-460 460-830 ----- ----- 830 

    Δm (%) 6m (%) 
16,53 52,06 13,16 ----- ----- 13,16 

Pico(ºC) 83,6 265 560 ----- ----- ----- 

[Co(BDZ)2Cl2].2H2O 

θ ºC 220-320 320-630 630-725 ----- ----- 725 

    Δm (%) 6m (%) 
9,44 50,48 17,92 ----- ----- 22,16 

Pico(ºC) 360 521 654 ----- ----- ----- 
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5.3.5 Caracterização por Difração de Raios X 

 

 O objetivo da Análise por Difração de Raios X é de prever a cristalinidade dos 

complexos obtidos. Foram obtidos difratogramas para os complexos dentro de uma faixa 

angular que compreende de 5-70º a 2ϴ. 

 

 
2ϴ 

Figura 31 – Difratograma do complexo [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O e [Co(LDP)Cl2].3H2O. 

 

 Na Figura 31 podemos observar que o difratograma para os complexos formados entre 

a LDP e os íons de Níquel e Cobalto, tem comportamento amorfo para os dois complexos 

analisado, isto pode ser comprovado pelo halo de amorficidade presente nos resultados de 

ambos os difratogramas. 

 

LNi 

LCo 
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2ϴ 

Figura 32 – Difratograma dos complexos [Ni(CDP)Cl2].4H2O e [Co(CDP)Cl2].4H2O. 

 

 

  Como pode ser visto na Figura 32 o difratograma obtido para os complexos de CDP 

com os íons de Níquel e Cobalto. O comportamento gerado pela radiação indica que os 

compostos formados são sólidos amorfos, evidenciado pela presença apenas de halo de 

amorficidade nos resultados da análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNi 

CCo 
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2ϴ 

Figura 33 – Difratograma dos complexos [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O e [Co(BDZ)2Cl2].2H2O. 

 

De acordo com o resultado apresentado na Figura 33, o difratograma obtido para o 

complexo de BDZ com os íons de Níquel e Cobalto, os picos de cristalinidade sugerem que o 

complexo formado tenha caráter cristalino. O que é bem evidenciado pelos picos altos e 

definidos conforme os difratogramas apresentados.  

O fato dos complexos a partir do BDZ se apresentarem mais cristalinos quando 

comparados com os difratogramas dos complexos a partir de LDP e CDP, estão coerentes e os 

resultados da condutividade, tendo em vista que os resultados apontaram uma condutividade 

maior nas soluções dos complexos de BDZ. 

 

 

BNi 

BCo 
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5.3.6 Caracterização por espectroscopia de absorção na região do UV-Vis dos complexos 

 

 

 
Figura 34 – Espectros dos complexos de L-dopa com os íons Ni

2+
 e Co

2+
 na região de 

absorção do UV-Vis 

 

O espectro de absorção eletrônica da LDP (Figura 21) apresenta uma bandas em 207 

nm, referente ao cromóforo -COOH, este espectro de absorção do ligante está ligeiramente 

deslocada para uma região de maior comprimento de onda, causado pelo efeito batocrômico, 

217 nm, no espectro do complexo de LDP e Ni
2+

 e  deslocada para uma região de menor 



71 
 

comprimento de onda, 203 nm no espectro do complexo de da LDP e Co
2+

 (Figura 34), onde 

os valores encontram-se na Tabela 12. Esses deslocamentos possivelmente é um indicativo 

da coordenação do ligante LDP aos íons Ni
2+

 e Co
2+

. 

 

 

 

Figura 35 – espectros dos complexos da Carbidopa com os íons Ni
2+

 e Co
2+

 na região de 

absorção do UV-Vis 
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O espectro de absorção eletrônica da CDP (Figura 21) apresenta uma bandas em 208 

nm, referente ao cromóforo -COOH, este espectro de absorção do ligante está ligeiramente 

deslocada para uma região de menor comprimento  de onda, característico de efeito 

hipsocrômico, nos espectros dos dois complexos formados a partir de CDP com os íons 

metálicos Ni
2+

 e Co
2+

 (Figura 35), onde os valores encontram-se na tabela 12. Esses 

deslocamentos possivelmente é um indicativo da coordenação do ligante CDP aos íons Ni
2+

 e 

Co
2+

. 

 

 

 

Figura 36 – Espectros dos complexos de Benzimidazol com os íons Ni
2+

 e Co
2+

 na região de 

absorção do UV-Vis 

 

O espectro de absorção eletrônica do BDZ (Figura 21) apresentam bandas em 211, 

244, 272, 279 nm, algumas bandas deste espectro de absorção do ligante estão ligeiramente 
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deslocadas para uma região de menor ou menor comprimento de onda, efeito hipsocrômico, 

nos espectros dos dois complexos formados a partir de BDZ com os íons metálicos Ni
2+

 e 

Co
2+

 (Figura 36). Tais deslocamentos são possivelmente um indicativo da coordenação do 

ligante BDZ aos íons Ni
2+

 e Co
2+

. Os valores detalhados encontram-se na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Posicionamento das bandas observadas nos espectros de absorção dos ligantes L-

dopa, Carbidopa e Benzimidazol X os espectros dos complexos. 

Compostos Absorção no UV-Vis (nm) Complexos 
Deslocamento das bandas 

absorção no UV-Vis (nm) 

L-dopa 207, 284 
LNi 203, 217 

LCo 201, 203 

Carbidopa 208, 283 
CNi 201, 210 

CCo 203 

Benzimidazol 211, 244, 272, 279 
BNi 214, 244, 283, 289 

BCo 208, 244, 283, 289 

 

 

Diante de todas as análises de caracterização e determinações estequiométricas, 

podemos sugerir as seguintes formulações para os compostos sintetizados: para os complexos 

a partir da LDP e os íons Ni
2+

 e Co
2+

 temos os complexos [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O e 

[Co(LDP)Cl2].3H2O; para os complexos a partir da CDP e os íons Ni
2+

 e Co
2+

 temos os 

complexos [Ni(CDP)Cl2].4H2O e [Co(CDP)Cl2].4H2O e para os complexos a partir do BDZ e 

Ni
2+

 e Co
2+

 temos os complexos [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O e [Co(BDZ)2Cl2(H2O)2]. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 As sínteses propostas inicialmente neste trabalho foram todas realizadas com sucesso, 

foram obtidos os precipitados para as seis sínteses definidas, tendo como ligantes os fármacos 

Levodopa e Carbidopa, que são drogas de uso contínuo a pessoas portadoras do Mal de 

Parkinson, e o Benzimidazol, anti-helmíntico largamente na medicina humana e veterinária.

 A caracterização dos complexos formados foi feita através dos espectros de absorção 

na região do infravermelho médio em módulo de reflectância atenuada ATR, o deslocamento 

de bandas para os complexos evidenciaram uma modificação na estrutura inicial dos ligantes. 

A partir desses deslocamentos com relação à coordenação metal-ligantes pode-se sugerir que, 

entre os complexos obtidos a partir da l-dopa e carbidopa, essas coordenações com metal 

ocorrem de forma bidentada pelas duas hidroxilas dos ligantes. Já a coordenação que ocorre 

no benzimidazol, por sua vez se coordena ao metal pelo nitrogênio no grupo imidazol. 

 Os difratogramas de Raios X apresentados nos resultados dos precipitados formados, 

podemos concluir que os complexos a partir da L-dopa e da carbidopa se apresentaram como 

sendo sólidos amorfos, visto que não foi observados picos de cristalinidade nos resultados. Já 

para os complexos obtidos a partir do benzimidazol os complexos formados têm 

características de sólidos cristalinos, picos altos e definidos puderam ser observados nos 

difratogramas.  

 Foram obtidos espectros de absorção eletrônica na região do UV-Vis para os ligantes 

que posteriormente foram comparados aos dos complexos obtidos, foi possível observar o 

descolamento das bandas dos fármacos ligantes, o que confirma as modificações apontadas 

nos resultados de infravermelho.  

As estequiometrias dos complexos puderam ser propostas após as análises de 

Termogravimetria, onde se pôde avaliar, o comportamento da decomposição dos complexos 

formados; a Análise Elementar de CHN, Análise de Espectroscopia de Absorção no 

Infravermelho com Transformada de Fourier. Com base nesses resultados foram propostas as 

seguintes fórmulas para os complexos: [Ni(LDP)(H2O)2Cl2].2H2O, [Co(LDP)Cl2].3H2O, 

[Ni(CDP)Cl2].4H2O, [Co(CDP)Cl2].4H2O, [Ni(BDZ)2Cl2].4H2O e [Co(BDZ)2Cl2].2H2O. 

 Pode-se concluir que a partir das curvas TG, que o ligante Carbidopa continha um mol 

de água de hidratação. A L-dopa apresentou-se bem estável quando submetido ao 

aquecimento assim como também o complexo formado a partir do benzimidazol e cobalto, em 

ambos os casos essas substâncias alcançaram a temperatura dos 200 °C sem haver degradação 

térmica em suas estruturas. 
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As medidas de condutividade para os complexos em solução etanólica confirmou a 

coordenação dos cloros ao átomo central do complexo, tendo em vista o comportamento de 

um não-eletrólito para os testes realizados. 

 Concluímos este trabalho de forma positiva de acordo com os resultados apresentado, 

que poderá contribuir com pesquisas futuras tanto de química de coordenação quanto na 

aplicação destes fármacos. O trabalho sugere ainda uma pesquisa de área 

médica/farmacológica, tendo em vista a potencialidade dessas espécies aqui analisadas de 

coordenar-se a um grupo metálico.  
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