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Introdução
No presente momento é de recorrente conhecimento para comunidade

científica, no âmbito global, que variados tipos de fármacos apresentam atividade
devido a sua capacidade de ligar-se a íons metálicos presentes no sistema
enzimático, principalmente Zn(II) [1]. Por outro lado, no que tange ao aspecto
ambiental variados tipos de ligantes (quelantes) estão sendo investigados com
intuito de aplicá-los como agentes sequestrantes de íons metálicos tóxicos como o
Cd(II). Os estudos com o ligante 2-acetilpiridina-N4-benziltiossemicarbazona e
alguns íons metálicos de significante interesse surgiu em vista desta ampla e
importante aplicação dos compostos químicos que possuem propriedades quelantes.

Metodologia
Para a síntese e identificação do ligante e dos complexos com Zn(II) e Cd(II)

foram empregadas técnicas espectroscópicas como, a espectroscopia no
infravermelho (IV) e medidas de ponto de fusão (PF). As reações de síntese do
ligante e de complexos com os íons metálicos foram feitas numa relação
estequiométrica de 1:1 e 2:1 respectivamente, empregando como solvente etanol e
como base para desprotonação KOH.

Resultados e Discussão
Os produtos de reação apresentaram os seguintes resultados: ligante PF:

180ºC, bandas no IV: ν (N-H) 3300cm-1 e 3242cm-1, ν (C-H) 3049 cm-1, ν(C=N)
1579cm-1, ν (N-N)1068cm-1, ν(C=S) 781cm-1; complexo de Cd(II) PF: 265ºC, bandas
no IV: ν(N-H) 3290cm-1 e 3124 cm-1, ν(C=N) 1591cm-1, ν(C-H) 3062 cm-1, ν(N-
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N)1083cm-1, ν(C=S) 823cm-1; complexo de Zn(II) PF: 240ºC, bandas no IV: ν (N-H)
3321cm-1, ν (C-H) 3062 cm-1, ν(C=N) 1593cm-1, ν (N-N)1076cm-1, ν(C=S) 748cm-1.
As bandas de Iv do ligante forma identificadas conforme dados literários [2]).

O PF apresentado para os complexos diferencia-se muito do PF do ligante,
indicando que um novo produto foi obtido; as principais bandas no IV demonstram
significantes deslocamentos para os principais grupos funcionais presentes na
estrutura do ligante, o que sugere a coordenação deste aos centros metálicos Zn(II)
e Cd(II), a geometria sugerida para o átomo central em ambos os complexos é a
octaédrica (NC=6), conforme pode ser visto na figura 1.

Figura 1- representação da geometria e modo de coordenação para complexos de Zn(II) e
Cd(II).

Conclusão
A síntese do ligante e de seus complexos com Zn(II) e Cd(II) permitiu um

estudo mais detalhado das propriedades químicas dos mesmos como: geometria e
modo de coordenação, também confirmou sua potencial capacidade de quelação a
íons metálicos o que possibilitará o melhor entendimento de suas propriedades
biológicas e/ou aplicação em efluentes contaminados com íons metálicos.
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