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Introdução 

 
     A prata é um metal pertencente ao grupo 11 da 
tabela periódica, cujos compostos possuem diversas 
aplicabilidades na área medicinal. Os compostos 
contendo prata(I) têm sido explorados devido às 
suas propriedades antibactericida, antimicrobiana e, 
mais recentemente, anticancerosa. Devido ao 
aumento do uso de medicamentos a base de 
penicilina, muitas bactérias adquiriram resistência 
aos atuais fármacos do mercado, como é o caso da 
Staphylococus Aureus que possui resistência à 
meticilina. Com a necessidade de desenvolver novos 
fármacos eficazes contra essas bactérias, houve um 
aumento no estudo de compostos envolvendo 
prata(I) devido a toxicidade dos íons Ag+ em 
microorganismos.[1] 
     Por outro lado, os compostos azólicos pertencem 

a uma classe de heterociclos que possuem 

propriedades antibactericida, antifúngica, 

anticonvulsiva, antidepressiva e ansiolítica. Estas 

propriedades combinadas às propriedades da prata 

tornam os complexos de Ag(I) contendo azóis como 

ligantes, potenciais candidatos a fármacos com 

possível eficácia contra as bactérias resistentes à 

penicilina, por exemplo.[2]  

  

Resultados e Discussão 

 
     Neste trabalho, foram sintetizados dois complexos 
de prata(I) contendo os pré-ligantes 1-
hidroxibenzotriazole (HOBt) e bispirazolilmetano 
(pzMe) para posterior análise como agentes 
antibactericidas. O complexo 1, [Ag(OBt)(HOBt)]n foi 
sintetizado a partir do AgPF6 e do HOBt e o 
complexo 2, [Ag2(pzMe)2(NO3)2] a partir do AgNO3 e 
do pzMe, ambos na razão estequiométrica 1:1. 
     Os complexos foram caracterizados por 

espectroscopia de absorção no infravermelho e o 

complexo 1 teve a sua estrutura cristalina obtida por 

difração de raio x de monocristal (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Estrutura cristalina do complexo 

[Ag(OBt)(HOBt)]n (1) 
 
     A estrutura cristalina do complexo 1 (Figura 1) 

mostra o centro de Ag(I) em uma geometria 

tetraédrica distorcida, coordenado a dois ligantes 

OBt aniônicos e dois ligantes HOBt neutros em 

ponte pelos átomos de nitrogênio, formando uma 

estrutura polimérica. A distância de ligação N(1)-

Ag(1) é de 2,234 Ǻ e a ligação N(2)-Ag(1) é de 2,433 

Ǻ. O ângulo de N(2)-Ag(1)-N(2a) é de 117,47º, o 

ângulo de N(1)-Ag(1)-N(1a) é de 109,35º e o ângulo 

N(1)-Ag(1)-N(2) é de 120,52º. 

     O espectro de absorção no IV do complexo 1 
mostra bandas a 1106, 1410 e 1386 cm-1 atribuídas 

às deformações axiais aromáticas N╌N, C╌N e C╌C, 

respectivamente.  

O espectro de absorção no IV do complexo 2 

apresenta bandas a 1050, 1390 e 752 cm-1 que são 

atribuídas às deformações N╌N, C╌N e N-C-N, 

respectivamente. Além disso, as bandas a 1277 e 

777 cm-1 indicam a presença do ligante nitrato 

coordenado ao centro de prata. 

Conclusões 

     Foram sintetizados dois complexos de prata(I) 
com ligantes heterocíclicos de nitrogênio que foram 
caracterizados por espectroscopia de absorção no 
IV. Para o complexo 1 foi possível determinar a 
estrutura cristalina mostrando a coordenação dos 
ligantes pelos átomos de nitrogênio ao centro de 
Ag(I), numa geometria tetraédrica distorcida. 
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