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Introdução

Este trabalho relata a síntese de ligante derivados do grupo sulfono e oximas que

têm sido extensivamente estudados por suas aplicabilidades.

Compostos organosulfurados são úteis, pois a maioria deles tem propriedades

farmacológicas. Os ligantes contendo o grupo sulfono têm atraído muita atenção

recentemente devido à sua importância biológica e são bem conhecidos por suas

atividades anticarcinogênicas, antibacteriana, antifúngica, acaricida (Jain, et al.

2006).

Os ligantes derivados de oximas têm demonstrando atividade inseticida e são

utilizadas como antídotos contra intoxicação por organofosforado. Estes derivados

são também utilizados como reagentes para a estimativa de vestígios de íons

metálicos em solução e coordenação de metais em diferentes modos. (El-asmy, et

al.2008)

Metodologia

A síntese do ligante foi feita a partir da reação de Diacetilmonoxima com p-

toluilsulfono-hidrazona, seguido da adição de ácido acético glacial, mantidos sob

agitação e refluxo.

A complexação foi realizada a partir da reação do ligante supracitado com Acetato

de Cobalto(II) em Tetrahidrofurano (THF), e o complexo foi submetido à agitação por

três horas. Após a filtração, foram realizados ensaios de cristalização com co-

ligantes estratégicos.



Resultados e Discussão

A partir do precipitado obtido da reação de complexação foi retirada uma amostra

para medida do ponto de fusão, que foi superior a 300°C, sugerindo a formação do

complexo.

Além disso, as principais bandas do espectro na região do infravermelho do

complexo são: S=O 1417cm-1
,  C=N 1649cm-1

,  O-H 3414 cm-1, que comparadas

com as bandas S=O 1346cm-1
,  C=N 1595 cm-1

,  O-H 3223 cm-1, do ligante

corroboram para a confirmação da síntese do complexo.

Com base na comparação dos espectros na região do infravermelho dos dois

compostos sintetizados pode-se dizer que a supressão e/ou deslocamento de

bandas, indicam a formação do complexo e nos permite sugerir uma estrutura para o

complexo conforme esquema abaixo:

Esquema 1 Síntese do complexo formado pelo ligante 2-3-butanodiona-2-oxima-3-
(toluil-hidrazona) e o íon Cobalto(II).

Conclusões

A diferença do ponto de fusão do ligante para o complexo e o aparecimento e

deslocamento de bandas no espectro de infravermelho comparadas com o ligante

livre fornecem dados para confirmação da obtenção do complexo. Os cristais

oriundos desta reação foram encaminhados à análise por difração de raios- X, com o

intuito de elucidarmos a estrutura e fazermos as considerações a cerca das

possíveis ligações de hidrogênio observadas no estado sólido.
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