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Síntese e caracterização de um novo complexo de Hg (II) com o
herbicida glifosato
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Introdução
O glifosato (figura 1) é o princípio ativo do
Roundup, um herbicida pós-emergente sistêmico,
1
não seletivo de maior sucesso comercial . No
contexto da Química Inorgânica, sua relevância
reside na sua capacidade de se coordenar
fortemente a diferentes íons metálicos, fenômeno
relacionado ao seu comportamento bioquímico e
2
ambiental . Devido a esta característica, é possível
encontrar na literatura uma ampla variedade de
complexos de diversos metais tendo o glifosato
como ligante. O presente trabalho por sua vez, tem
por objetivo estudar a complexação do glifosato
frente ao mercúrio divalente, aspecto que
permanece ainda pouco explorado, não tendo sido
reportado nenhum complexo com este metal até o
presente
momento.
Os
complexos
foram
sintetizados por uma rota direta e outra indireta,
ambas nas razões molares 1:1 e 2:1 M/L e solução
aquosa ácida. Na rota direta o glifosato reagiu com
HgO por 24 horas a 80°C e na rota indireta com
HgCO3 por 18 horas na mesma temperatura. Após
término da reação os sólidos brancos obtidos foram
isolados e caracterizados por espectroscopia no
13
infravermelho e RMN de estado sólido de C.

Tabela 1. Vibrações representativas no IR (cm ) da
molécula de glifosato e seus possíveis complexos
de mercúrio(II).
Atribuição
ν(C=O)
ν(COO-)as
ν(COO-)s
ν(P=O)
ν(PO3)as

Complexo
1435
1601
1408
1261
1109

O deslocamento químico para campo baixo
13
observado na comparação dos espectros de C
CP-MAS do complexo de Hg-gli e glifosato livre
pode ser atribuído ao fato que a densidade
eletrônica foi redirecionada para ligação O-Hg,
deixando a ligação C-O com menor densidade
eletrônica, desblindando o núcleo de carbono
carboxílico.

Figure 1: Estrutura do glifosato
de

Resultados e Discussão
Por meio da análise dos espectros de
infravermelho
(IR)
pode-se
evidenciar
a
complexação, uma vez que as bandas referentes
aos grupos carboxilato e fosfonato do glifosato livre
apresentaram
grande
descolamento
quando
comparadas com as do glifosato associado ao
Hg(II). A tabela 1 a seguir apresenta a comparação
dos os principais modos vibracionais observados
para o glifosato livre e para o complexo de mercúrio.
Uma vez que as mesmas bandas foram
observadas para todos os compostos, optou-se por
apresentar um único resultado, a exceção da
condição equimolar a partir HgO.

-1

Glifosato (cm )
1713, 1430
1730
1421
1269
1087, 1149
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Figura 2: Comparação dos espectros de RMN
C do glifosato livre e Hg-gli a 8 kHz de rotação.

Conclusões
Apenas a reação direta na proporção 1:1, se
mostrou adequada. A coordenação possivelmente
se dá pelos oxigênios dos grupos carboxilato e
fosfonato e o grupo amino permanece protonado.
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