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Introdução 

Muitos processos naturais que acontecem 

na presença de íons níquel desempenham um papel 

essencial, pois são encontrados no sítio ativo de 

enzimas envolvidas na transferência de elétrons e 

O2, servindo como modelo para compostos 

biomiméticos. 1 

Como a oxidação não catalisada (auto-

oxidação) do catecol não é espontânea em meio 

biológico, diversas enzimas desenvolveram a 

capacidade de catalisar a oxidação do catecol à 

benzoquinona.2 Deste modo, novos compostos de 

coordenação que atuem como catalisadores da 

oxidação de catecóis à quinonas estão sendo 

investigados, já que esta é uma área que visa 

compreender o mecanismo de funcionamento e o 

papel de metaloenzimas (por ex. catecol oxidase, 

tirosinase, monooxigenase lítica polissacarídica, 

entre outras) in vivo.3 

Neste trabalho apresentamos os resultados 

do estudo cinético de oxidação dos complexos 

[aqua(N,N-bis((1-metil-1H-imidazol-2-il)metil)-2-

(piridina-2-il)etanamina)cloretoníquel(II)] (C1), 

[diaqua(2-(1H-imidazol-5-il)-N,N-bis((1-metil-1H-

imidazol-2-il)metil)etanamina)níquel(II)] 

(C2),[diaqua(2,2´((2-(1-metil-1H-imidazol-2-

il)imidazolina-1,3-diil)bis(metileno))bis(1-metil-1H-

imidazol)níquel(II)] (C3). 

Resultados e Discussão 

O 3,5-DTBC foi escolhido como substrato 

modelo de catecolase, pois seus produtos de 

oxidação são estáveis e apresenta uma reação 

rápida com o oxigênio molecular. 

A reação com o substrato 3,5-DTBC foi 

realizada em metanol saturado com oxigênio, 

acompanhando-se a formação da banda em 400 

mm referente ao produto 3,5-di-terc-butil-o-

benzoquinona (3,5-DTBQ) na presença dos 

complexos C1, C2 e C3, que se forma sem a 

ocorrência da clivagem do anel catecol, conforme 

mostrado na Figura 1.3 
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Figura 1. Acompanhamento da reação de oxidação 
do 3,5-DTBC em solução de metanol saturada com 
oxigênio a 25 °C, após 30 min. [S] = 10 mol L-1 
[Complexo] = 10-5 mol L -1.  

Conclusões 

O estudo cinético evidenciou que os complexos C1, 

C2 e C3 atuam como miméticos da catecolase. 
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