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Compostos envolvendo prata(I) vêm sendo objetos de estudos devido às suas 
propriedades antibacterianas e anticancerosas. Com o crescente uso de antibióticos 
contendo penicilina e derivados, houve um aumento de bactérias resistentes aos 
fármacos presentes no mercado, como por exemplo, a Staphylococcus aureus que 
apresenta resistência a meticilina. Devido a isso, as substâncias contendo íons 
prata(I) tornaram-se objetos de estudo para tal fim. A sulfadiazina de prata 
(C10H9AgN4O2S) vem sendo bastante utilizada contra a Pseudomonas aeruginosa, 
principal responsável por infecções ocasionadas por queimaduras. Outro exemplo 
de substâncias contendo prata, são os complexos com carbenos N-heterocíclos 
(NHC) como ligantes, que além de possuírem propriedades antibacterianas 
(incluindo bactérias Gram-positivas), apresentaram propriedades anticancerosas. 
Por exemplo, o acetoxi (4,5-dicloro-1,3-dimetil-2,3-di-hidro-1H-imidazole-2-il) de 
prata apresentou valores de IC50 equivalentes à cisplatina na linhagem de câncer de 

mama (MB157).1 Por outro lado, é conhecido que o ferroceno apresenta diversas 

propriedades, como a sua capacidade de absorver radiação, aromaticidade e 
oxidação reversível de um elétron, que somadas à sua baixa toxicidade nos 
organismos, sua alta estabilidade e facilidade na obtenção de derivados 
monossubstituídos, o torna um fragmento versátil na obtenção de diversos 
complexos com importantes atividades biológicas. Num recente estudo Realista et 
al. mostraram que compostos derivados do ferroceno com doadores de nitrogênio 

mostraram-se ativos na linhagem HeLa, com valores de IC50 de ≈ 5 μM.2 No presente 

trabalho apresentar-se-á a síntese de dois complexos de prata(I) [Ag(OBt)(HOBt)n] 
(1) e [Ag(FcCOOBt)2]PF6 (2), contendo os pré-ligantes 1-hidroxibenzotriazole (1-
HOBt) e 1-ferrocenoil-1-oxibenzotriazole (FcCOOBt), para posterior análise como 
agentes bactericidas. Os complexos foram caracterizados por espectroscopia de 
absorção no infravermelho e para o complexo 1 foi obtida sua estrutura cristalina por 
difração de raio-X de monocristal.  
Os complexos 1 e 2 foram obtidos a partir do AgPF6 por reação com os pré-ligantes 
HOBt e FcCOOBt na proporção 1:1. O espectro de absorção no IV do complexo 1, 

mostra bandas a 1107; 1397 e 1374 cm-1 atribuídas às deformações axiais 

aromáticas N╌N, C╌N e C╌C. Para o complexo 2, estes modos vibracionais foram 

observados a 1109; 1400 e 1303 cm-1. As bandas a 840 e 556 cm-1 no espectro do 

complexo 2 foram atribuídas às deformações axiais de P-F. A estrutura cristalina do 
complexo 1 mostrou o centro de Ag(I) em uma geometria tetraédrica distorcida, 
coordenado  a  dois ligantes  OBt  aniônicos  e  dois ligantes HOBt  neutros  em ponte 
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pelos átomos de nitrogênio, formando uma estrutura polimérica. A distância de 
ligação N(1)-Ag(1) foi de 2,234 Ǻ e a ligação N(2)-Ag(1) foi de 2,433 Ǻ. O ângulo de 
N(2)-Ag(1)-N(2a) foi de 117,47º, o ângulo de N(1)-Ag(1)-N(1a) foi de 109,35º e o 
ângulo N(1)-Ag(1)-N(2) foi de 120,52º. Em conclusão foram sintetizados e 
caracterizados dois complexos de prata(I) com ligantes doadores de nitrogênio que 
serão utilizados na investigação de atividade bactericida. 
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