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Introdução 

Compósitos resinosos aplicados em Odontologia possuem como matriz orgânica monômeros dimetacrilatos, os quais 
são polimerizados através da fotoativação in situ de um sistema de fotoiniciação contendo moléculas que absorvem na 
região da luz visível do espectro eletromagnético. Muitas pesquisas têm direcionado esforços para o desenvolvimento 
de novos fotoiniciadores que apresentem propriedades semelhantes, ou mesmo superiores, à canforquinona, o 
fotoiniciador comercialmente mais empregado nas formulações de sistema de fotoiniciação para obtenção dessas 
resinas. Apesar de ser o fotoiniciador mais utilizado, a canforquinona apresenta algumas desvantagens, como a baixa 
eficiência na polimerização, o que pode causar efeitos tóxicos devido aos resíduos de monômeros não reagidos que 
podem ser lixiviados após a polimerização (SEGRETO et al., 2015). Entre os estudos mais recentes, compostos de 
coordenação têm sido investigados como fotoiniciadores/fotocatalisadores, tendo demonstrado uma ótima eficiência na 
fotopolimerização radicalar e catiônica de monômeros acrilatos e epóxidos, respectivamente, utilizando fontes de luz 
de baixo custo e baixa intensidade de irradiação na região do UV-vis (e. g., lâmpadas de diodos emissores de luz, 
LEDs) (LALEVÉE et al., 2014). Apesar de, em muitos desses estudos, complexos contendo irídio (Ir) ou rutênio (Ru) 
como centro metálico apresentarem os melhores resultados na fotopolimerização destes monômeros, a busca por 
compostos com baixo custo, baixa toxicidade e propriedades comparáveis à desses complexos metálicos à base de Ir 
e Ru tem levado pesquisadores a investir no desenvolvimento e estudo de complexos metálicos baseados em outros 
metais como ferro (Fe), cobre (Cu), níquel (Ni) ou zinco (Zn) (ZIVIC et al., 2016; ZHANG et al., 2016). Dentre esses 
metais, resultados interessantes têm sido reportados na literatura para complexos de Fe contendo estruturas imino-
piridínicas como ligantes (ZHANG et al., 2016), o que demonstra que esses complexos de ferro imino-piridínicos podem 
ser bons candidatos para a aplicação como fotoiniciadores para a fotopolimerização dessas resinas odontológicas. 
Neste trabalho é proposto o uso de complexos de Fe(II) com ligantes imino-piridínicos contendo diferentes grupos 
substituintes alifáticos e a avaliação do comportamento destes complexos como fotoiniciadores em substituição à 
canforquinona na polimerização de resinas comumente utilizadas em Odontologia.  

Metodologia 

Síntese dos ligantes imino-piridínicos: foi utilizada metodologia adaptada de Brooker e Mckee (1990), onde 
quantidades equimolares de 2-piridina-carboxaldeído e dos aminoálcoois de interesse foram adicionadas e 
solubilizadas em tolueno anidro e, após a solubilização, a solução foi mantida em aquecimento sob refluxo; em seguida, 
o solvente foi evaporado utilizando rotaevaporador, obtendo-se um óleo viscoso. Síntese dos complexos de Fe(II): foi 
utilizada metodologia adaptada de Schultz e Nischke (2007), onde, em glove-bag, sob atmosfera inerte, o ligante 
sintetizado e o sulfato de ferro heptahidratado (FeSO4·7H2O) foram transferidos para um frasco Schlenk e, em seguida, 
foi adicionado metanol anidro como solvente. A mistura foi mantida sob agitação e em atmosfera inerte à temperatura 
ambiente overnight. Em seguida, o solvente foi evaporado sob vácuo, obtendo o produto na forma de pó. Tanto os 
ligantes quanto os complexos obtidos foram caracterizados por Espectroscopia de absorção no Infravermelho por 
Transformada de Fourier (FTIR) (Espectrômetro FTIR 3100 (Excalibur Series), Varian) e Espectroscopia de 
Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 1H-RMN (Mercury 300); já a espectroscopia eletrônica de absorção na 
região do UV-vis (Espectrofotômetro UV-Visível Cary 100 Conc., Varian) foi utilizada para avaliar as faixas de 
comprimento de onda absorvidos pelos complexos. Avaliação qualitativa dos complexos na fotopolimerização dos 
monômeros: foi realizado um teste prévio com formulação modelo contendo apenas a mistura dos dois principais 
monômeros utilizados para a obtenção de resinas odontológicas, o Bis-GMA (2,2-bis[4-(2-hidroxi-3-metacriloxipropoxi) 
fenil] propano ou Bisfenol A Diglicidil Dimetacrilato) e TEGDMA (Trietileno Glicol Dimetacrilato), na proporção de 1:1, 
onde a eficiência de polimerização foi avaliada qualitativamente de acordo com o estado físico do produto obtido após 
a exposição à luz (líquido = não polimerizado; gel = parcialmente polimerizado; sólido = polimerizado). Foi utilizado um 
sistema de 3 componentes contendo, além do fotoiniciador (FeC1), uma amina terciária (EDMAB, 4-dimetilamino 
benzoato de etila) e cloreto de difenil iodônio (Ar2I+Cl-). Para a fotoativação foi utilizado um dispositivo experimental do 
tipo LED com emissão em variados comprimentos de onda (luz azul, verde e vermelha); este dispositivo foi 
desenvolvido no Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UNICAMP. 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados 2 ligantes contendo diferentes substituintes alifáticos e 2 diferentes complexos de Fe(II) contendo 
tais ligantes. Por razões relacionadas à depósito de patentes de trabalhos prévios dos autores, suas estruturas 
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específicas não poderão ser divulgadas neste resumo. Nas análises por FTIR dos ligantes e complexos pôde-se 
confirmar a complexação dos ligantes com o metal avaliando-se as diferenças nas frequências de absorção dos 
principais grupos funcionais presentes (anel piridínico, 1580 e 1437 cm-1 e imina, HC=N, em 1690-1640 cm-1) (Figura 
1).  

 

Figura 1. Comparação entre os espectros de FTIR dos complexos de Fe(II) (FeC1 e FeC2) sintetizados e os 
espectros de seus respectivos ligantes (LIG1 e LIG2). 

Também pôde-se confirmar a complexação através das análises por 1H-RMN, cujos espectros apresentaram um 
aumento de valores de deslocamentos químicos destes principais grupos funcionais, e o alargamento dos sinais 
observado em compostos contendo metal complexado. Por terem sido conduzidas em condições quantitativas, as 
análises por 1H-RMN também possibilitaram a obtenção do grau de pureza dos ligantes, um parâmetro importante já 
que não foi realizado uma etapa de purificação destes compostos. Assim, foram calculados graus de pureza de 
aproximadamente 98% e 96% para os ligantes LIG1 e LIG2, respectivamente. Avaliação qualitativa da 
fotopolimerização dos monômeros: as proporções entre os complexos e os aditivos coiniciadores no sistema de 
fotoiniciação [FeC/difenil iodônio (Iod)/EDMAB] foram definidos tomando-se como base proporções utilizadas em outros 
tipos de sistemas de fotoiniciação contendo complexos de Fe(II) estudados na literatura (ZHANG et al., 2015) e 
proporções convencionalmente utilizadas para o sistema contendo a canforquinona (CQ). Foram testados os 
comprimentos de onda que estejam dentro do espectro de absorção na região do visível dos complexos de Fe(II) 
sintetizados. Foi observado nas análises de espectroscopia de absorção no UV-vis que ambos os complexos 
apresentam fortes absorções na região do visível compreendendo os comprimentos de onda das cores azul, verde e 
amarela (Figura 2), no entanto, foram testadas apenas a luz azul e a luz verde. Nesta fase inicial de testes qualitativos, 
foi avaliado apenas o complexo de Fe(II) contendo o LIG1 (FeC1). As proporções avaliadas, bem como os resultados 
qualitativos para cada teste nos diferentes comprimentos de onda, se encontram na Tabela 1. Foram variadas apenas 
as proporções dos aditivos coiniciadores, fixando-se a proporção do fotoiniciador FeC1 em 0,2%, m/m. Os resultados 
destes testes demonstraram que o FeC1 foi capaz de fotopolimerizar a mistura de monômeros apenas na luz azul, não 
havendo polimerização sob a exposição à luz verde em nenhuma das proporções estudadas e em nenhum dos tempos 
de exposição avaliados (20 s, 40 s, 60 s e100s) ou mesmo em um tempo maior de irradiação (2 min). 
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Figura 2. Espectros de absorção no UV-vis mostrando as absorções dos complexos FeC1 e FeC2 na faixa da luz 

visível. 

Foi observado que para uma concentração de amina menor do que a de 3% em massa inicialmente estabelecida para 
o sistema de fotoiniciação, houve uma melhora na eficiência da fotopolimerização em relação ao tempo de exposição 
à luz: com uma proporção de 0,2% do FeC1, 2% de Iod e 1% de EDMAB obteve-se um polímero sólido com 40 s de 
exposição à luz azul, enquanto que na proporção de 0,2%/2%/3% em massa desse mesmo sistema a obtenção de um 
sólido só foi observada após 60 s de exposição à luz.  

Tabela 1. Eficiência (qualitativa) na fotopolimerização da mistura de monômeros Bis-GMA/TEGDMA em diferentes faixas de comprimentos de 
onda da região da luz visível (azul e verde) e em diferentes tempos de irradiação 

 Concentrações do sistema de fotoiniciação 

[FeC1/Iod/EDMAB] 

(%, m/m) 

Tempos de exposição à luz 

(segundos, s) 

0,2%/2%/3% 0,2%/2%/1% 0,2%/1%/2% 

Luz Azul Luz Verde Luz Azul Luz Verde Luz Azul Luz Verde 

20 Líquido Líquido Líquido Líquido  Líquido Líquido  

40 Líquido Líquido Sólido Líquido Líquido Líquido 

60 Sólido Líquido Sólido Líquido Gel Líquido 

80 Sólido Líquido Sólido Líquido Sólido Líquido 

100 Sólido Líquido Sólido  Líquido Sólido Líquido 

FeC1: complexo de Fe(II) com o ligante 1 
Iod: cloreto de difenil iodônio (Ar2I+Cl-) 
EDMAB: 4-dimetilamino benzoato de etila 

Considerações Finais 

Nesta fase preliminar do trabalho foram obtidos complexos de Fe(II) com ligantes imino-piridínicos substituídos com 
interessantes propriedades ópticas para aplicação como fotoiniciadores. Nos testes qualitativos de fotopolimerização 
de um dos complexos sintetizados foi observado um bom desempenho na fotopolimerização dos monômeros 
dimetacrilatos apenas na luz azul do espectro visível, apesar da extensa e forte absorção em faixas de comprimentos 
de onda que englobam a luz azul, verde e amarela, para ambos os complexos. É possível que a ineficiência na 
fotopolimerização sob exposição à luz verde se deva a uma baixa absortividade molar (ou coeficiente de extinção 



 

II Congresso Online Nacional de Química - CONDEQUI 
Brasil – 27 a 30 de abril de 2020 

 

4 

ÁREA DE PESQUISA 

Química Orgânica II CONGRESSO ONLINE NACIONAL DE QUÍMICA 

 

molar), dado que será obtido e avaliado em etapas futuras deste trabalho, para ambos os complexos. Também será 
interessante avaliar a polimerização destes complexos sob exposição à luz amarela e observar se haveria uma melhora 
na eficiência de polimerização, o que não pôde ser realizado dadas as limitações do aparelho fotopolimerizador utilizado 
nestes experimentos. Além disso, nestes testes preliminares qualitativos pôde-se observar que a variação nas 
proporções dos aditivos coiniciadores influencia na eficiência de polimerização de acordo com o tempo de exposição à 
luz, sendo demonstrado que com uma menor quantidade de amina em relação ao cloreto de difenil iodônio é obtido um 
polímero sólido em um menor tempo de exposição à luz (40 s), o que pode indicar, também, que o sal de difenil iodônio 
interage mais significativamente com o complexo de Fe(II) no ciclo de reação que ocorre neste sistema de fotoiniciação. 
Para as próximas etapas deste projeto serão realizadas avaliações quantitativas empregando uma estratégia de 
planejamento e otimização de experimentos utilizando-se como ferramenta um Planejamento Fatorial Simples para 
avaliar outras combinações de concentração em massa de cada um dos componentes do sistema de fotoiniciação 
como fatores de entrada com base nos resultados observados na avaliação qualitativa do sistema de fotoiniciação. 
Como fator de resposta serão considerados os dados de grau de conversão dos polímeros calculados a partir do 
acompanhamento da fotopolimerização pela técnica de FTIR acoplada à acessório ATR (Reflectância Total Atenuada). 
Os testes qualitativos realizados nesta fase preliminar do estudo demonstram que tanto os complexos metálicos imino-
piridínicos sintetizados quanto o novo sistema de fotoiniciação estudado apresentam características e propriedades 
promissoras para a aplicação como sistema de fotoiniciação na fotopolimerização de monômeros dimetacrilatos. 
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