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Introdução/Objetivos

As tiossemicarbazonas vêem despertando grande interesse na atualidade devido ao fato que

esta classe de moléculas apresentam amplo perfil farmacológico, podem ser utilizadas como

intermediárias na síntese orgânica e também pela capacidade de complexar metais do bloco p

e d.

Alguns autores[1,2,3], associam o amplo perfil farmacológico das tiossemicarbazonas a sua

capacidade de complexar metais. Neste sentido o estudo dos complexos envolvendo

tiossemicarbazonas torna-se necessário.

O trabalho tem como objetivo a caracterização do ligante 5-bromo-3-tiossemicarbazona e do

respectivo complexo de níquel (II) através de análise de espectroscopia de infravermelho e

ultravioleta-visível.

Metodologia

O ligante 5-bromoisatina-3-tiossemicarbazona, foi obtido, através da reação de1,5g (6,64mmol)

de 5-bromoisatina com 0,605g (6,64mmol) de tiossemicarbazida em etanol absoluto catalisado

ácido clorídrico concentrado (3 gotas), sob refluxo durante 6 horas, obtendo-se um precipitado

de cor laranja que foi isolado por filtração e recristalizado em etanol quente . O produto

apresentou ponto de fusão de 273-275°C (carboniza) e o rendimento de síntese foi de 81%.

A reação de obtenção do complexo foi realizada utilizando-se 0,075 g (0,25mmol) de ligante 5-

bromoisatina-3-tiossemicarbazona dissolvidos sob agitação em 20mL de Tetrahidrofurano e

desprotonado com hidróxido de potássio, após foi adicionado 0,031g (0,125mmol) de acetato

de níquel II tetrahidratado sólido, a reação foi mantida sob agitação durante 6 horas a

temperatura ambiente. Após o término destas 6 horas a solução foi filtrada e adicionado 6mL

de Dimetilsulfóxido, após 1 mês foi obtido cristais de coloração marrom escuro com ponto de

fusão de 267°C. O rendimento de síntese foi igual a 30%.

Resultados e Discussão

As principais bandas de infravermelho (4600-400cm-1) são apresentadas na tabela 1,

confirmam a formação do complexo entre o ligante 5-bromoisatina-3-tiossemicarbazona e o íon
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níquel (II) (Ni2+). No ligante  livre a banda 3427cm-1 corresponde ao nitrogênio imínico no

complexo está banda desaparece devido a desprotonação do ligante e assim confirmando a

forma aniônica do ligante no complexo.

Tabela 1. Espectroscopia de infravermelho do ligante 5-bromoisatina-3-tiossemicarbazona e o
complexo de níquel (II).

Grupo Funcional
Ligante Complexo

(cm-1) (cm-1)

(N-H)
3427
3265
3161

ausente
3279
3136

(C=O) 1693 1666

(C=N) 1605 1589

(N-N) 1051 1094

(C=S) 852 829

O espectro de infravermelho do complexo de níquel apresentou uma nova banda em 1014 cm-1

que pode ser atribuída ao S=OdoDMSO. O espectro de ultravioleta-visível apresentou

bandas em 234-276nm(=1,79x10+4-1,31x10+4) atribuídas ao anel aromático e

360nm(=1,73x10+4) correspondem ao grupo indol. E O complexo apresenta uma nova banda

em 450nm (=6,23x10+6) que corresponde à coordenação do níquel pelo ligante 5-

bromoisatina-3-tiossemicarbazona.

Considerações Finais ou Conclusão

Os dados obtidos através do ponto de fusão e análises espectroscópicas de infravermelho e

ultravioleta-visível confirmam a formação do complexo de níquel com o ligante e 5-

bromoisatina-3-tiossemicarbazona, confirmando a forma tridentada (N, S, O) do ligante, bem

como sugerindo a fórmula [NiL2].xDMSO para o complexo de níquel, que poderá ser

confirmada pela difração de raios-X em monocristal.
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