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Introdução 
Complexos de Ag+ são amplamente conhecidos pelo 
seu potencial bactericida, porém estudos mais 
recentes vêm sendo realizados avaliando também o 
potencial citotóxico dessa classe de complexos.1 
Uma das estratégias para potencializar a atividade é 
a hibridização molecular e assim a complexação com 
derivados quinolinicos é promissora devido ao amplo 
espectro de atividades desse núcleo.2 Nesse âmbito, 
esse trabalho visou a síntese e caracterização de 
novos complexos de Ag+ (C1-C4) com ligantes quino-
línicos do tipo base de Schiff (HL1-4, Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Ligantes quinolínicos do tipo bases de 
Schiff HL1-4 e seus respectivos complexos C1-C4. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente, sintetizou-se uma série de compostos 
de híbridos de bases de Schiff quinolínicos do tipo 
(E)-2-(((2-((7-cloro-4a,8a-dihidroquinolin-4-il)amino)-
etil)imino)metil)-4-R-fenol, onde R = H (HL1), OCH3 
(HL2), NO2 (HL3) e Br (HL4), através da reação de 
adição entre a N1-(7-cloroquinolin-4-il)etano-1,2-
diamina e os respectivos 5-R-2-hidroxibenzaldeídos 
substituídos, à temperatura ambiente. Os produtos 
foram obtidos como sólidos amarelos, sem 
necessidade de purificação e com rendimentos de 
40-84%. Em seguida, as reações de complexação 
com AgNO3 foram investigadas na proporção 1:1 de 
metal:ligante HL1-4 e na presença de trietilamina 
para desprotonação da porção fenólica. Os 
complexos análogos C1-C4 foram obtidos como 
sólidos verde-amarronzados e com rendimentos de 
65-90%. Todos os compostos foram devidamente 
caracterizados por técnicas analíticas (p.f.) e 
espectroscópicas (IV, RMN 1H e COSY). 
 

 
Nos complexos, o IV mostra pouca influência sobre 
nC=N(imina), caracterizando a sua não coordenação, 
e, além disso, há a ausência das bandas referentes 
ao grupo fenol nos complexos, indicando que está 
desprotonado e coordenado. Porém, no RMN 1H, há 
pouco influência sobre os H do fenolato que pode ser 
devido à substituição do fenolato coordenado pelo 
DMSO coordenante (Fig. 2). Por fim, a coordenação 
se dá pelo N amínico ao invés do imínico, como 
inicialmente proposto, uma vez que, se observa nos 
espectros dos complexos, um deslocamento para 
maiores valores de d do H11 das aminas, 
característico da desblindagem pós-coordenação. 

Fig. 2. Espectros de RMN 1H de HL2 e C2. 
 
Portanto, a estrutura proposta é aquela em que um 
centro de Ag+ se liga simultaneamente ao fenolato e 
ao N amínico da mesma molécula: [Ag(L1-4)]. 

Conclusões 
Quatro novos complexos de Ag+ derivados de bases 
de Schiff de quinolinas (C1-C4) foram obtidos, onde 
a coordenação se dá pelo fenolato e pelo nitrogênio 
amínimo. Seguem como perspectivas a investigação 
de outras reações de complexação com Ag+, usando 
ligantes polinitrogenados para sintonização de 
solubilidade e avaliação do potencial farmacológico. 
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