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Resumo 

 

Vários modelos estruturais e funcionais da galactose oxidase envolvem as formas 
fenólicas com metais bivalentes, como o CuII-fenoxil. Tais compostos são estudados 
para verificar a capacidade de modelar o sítio ativo da galactose oxidase, pois o uso 
desses modelos miméticos concede uma análise mais esclarecida do mecanismo de 
ação catalítico já que a estrutura do composto modelo é mais simples que a galactose 
oxidase. A partir disso, complexos de cobre(II) contendo ligantes tridentados 
monoaniônicos fenoxi-imina [CuCl(L)] [L1= {Ph(NH)-C2H4-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-
(HOC6H2)}; L2= {C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)}; L3= {2-MeO-Ph-CH2-
(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)}, L4= {2-PhS-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-
(HOC6H2)}, L5= {2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)}, L6= 2-MeS-Ph-
(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] foram preparados. Todos os complexos foram 
caracterizados por espectroscopia vibracional na região do IV, espectroscopia 
eletrônica na região do UV-Vis, análise elementar (Cu3 e Cu6) e por cristalografia de 
raios X (Cu1 e Cu3). O complexo dinuclear de Cu3 foi examinado como catalisador 
para oxidações aeróbicas de álcool benzílico via cromatografia gasosa acoplada ao 
espectro de massa. Os melhores resultados são obtidos em THF como solvente e 
KOH como base. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Complexo de Cu(II), oxidação aeróbica, catálise, ligantes fenoxi-
imina, miméticos galactose oxidase.   
 

 
  



 
 

  

Abstract 
 
Several structural and functional models of galactose oxidase involve phenolic forms 
with bivalent metals, such as CuII-phenoxyl. Such compounds are studied to verify the 
ability to model the active site of galactose oxidase, as the use of these mimetic models 
provides a more detailed analysis of the mechanism of catalytic action since the 
structure of the model compound is a structure simpler than galactose oxidase. From 
this, copper(II) complexes [CuCl(L)] based on monoanionic tridentate ligands [L1= 
{Ph(NH)-C2H4-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)}; L2= {C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-
butil-2-(HOC6H2)}; L3= {2-MeO-Ph-CH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)}, L4= {2-
PhS-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)}, L5= {2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-
(HOC6H2)}, L6= 2-MeS-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] have been prepared. All 
the complex were characterized by vibrational spectroscopy in the IR region, electron 
spectroscopy in the UV-Vis region, elemental analysis (Cu3 e Cu6) and by X-ray 
crystallography (Cu1 e Cu3). The dinuclear Cu3 complex was examined as catalysts 
toward aerobic oxidations of benzyl alcohol via gas chromatography coupled with mass 
spectrum. Best results are obtained in THF as solvent and KOH as base. 
 
 
 
 
 
Key words: Cu(II) complex, aerobic oxidation, catalysis, fenoxy-imine ligand, 
galactose oxidase mimetic. 
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1. INTRODUÇÃO  

Íons metálicos exercem papéis fundamentais em sistemas biológicos, estando 

presentes em vários processos bioquímicos, principalmente em processos redox 

catalisados por metaloenzimas, com destaque para aquelas de ferro e cobre 

(CAMPBELL, 2003). Ainda, apresentam alta afinidade por biomoléculas como o DNA 

e proteínas.  Por exemplo, proteínas, como a hemoglobina, que contém grupos heme 

com um núcleo de ferro, são responsáveis pelo armazenamento e transporte de 

oxigênio, bem como pelo transporte de elétrons no processo final do metabolismo 

(TOMA; HUHEEY, 2015, 1983). De forma similar, íons de sódio e potássio estão 

presentes no transporte dos impulsos nervosos e, no caso mais específico do cálcio, 

na calcinação óssea (ORVIG, 2013, p. 5106). 

As enzimas são as biomoléculas mais notáveis e especializadas dos sistemas 

vivos e apresentam como característica principal uma extraordinária eficiência 

catalítica, apresentam um alto grau de especificidade por seus substratos, aceleram 

reações químicas específicas e atuam em soluções aquosas em condições suaves de 

temperatura e pH (LEHNINGER, 1993). 

As enzimas que incorporam um ou mais íons metálicos na sua estrutura são 

chamadas de metaloenzimas. O sítio ativo de uma metaloenzima consiste de um ou 

mais íons metálicos, toda a cadeia lateral da proteína, pontes exógenas e ligantes 

terminais que compõem a primeira esfera de coordenação do metal. Esta composição 

faz com que as metaloenzimas sejam consideradas complexos metálicos altamente 

elaborados (HOLM, 1996, p. 2239).  

A elucidação de mecanismos reacionais, bem como determinados aspectos 

estruturais associados às metaloenzimas nem sempre estão disponíveis dado a 

complexidade do sistema que conduz a uma série de inconvenientes experimentais. 

Uma estratégia para lidar com estas limitações está no desenvolvimento de modelos 

sintéticos para o sítio ativo destas metaloenzimas. O uso desses modelos miméticos 

permite uma análise muito mais apurada do mecanismo de ação catalítico, uma vez 

que a estrutura do catalisador é mais acessível aos métodos experimentais devido à 

simplicidade estrutural do modelo comparado à estrutura da metaloenzima.  

Desta forma, um grande esforço tem sido feito por químicos inorgânicos 

sintéticos, para preparar complexos modelos funcionais e estruturais os quais 
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mimetizam as funções, bem como as propriedades espectrais e a estrutura do sítio 

metálico das metaloproteínas correspondentes. 

As oxirredutases são metaloenzimas que atuam em processos de transferência 

de elétrons, e tem como característica metais que possuem um par redox de fácil 

conversão, tal como o cobre. As enzimas de cobre são classificadas em tipos I, II e III 

em razão da distinção de seus centros ativos (KAIN; AMUNDSEN, 1996, 1977). 

As proteínas de cobre do tipo I, possuem baixo peso molecular e são 

constituídas por duas unidades de histidina, uma de cisteína e outra de metionina, e 

apresentam como função o transporte de elétrons.  

As do tipo II possuem quatro ligantes doadores contendo átomos de nitrogênio 

ou oxigênio, em uma geometria quadrática ou tetraédrica distorcida, ligados 

diretamente ao íon cobre(II). São notáveis por estarem envolvidas em processos 

catalíticos, tendo como principais representantes da classe a galactose oxidase, Cu-

Zn Superóxido Dismutase, e oxigenases em geral.  

As proteínas de cobre do tipo III são caracterizadas por centros dinucleares 

Cu(II)Cu(II), onde cada íon cúprico está coordenado por três átomos de nitrogênio dos 

resíduos de histidina. São notáveis pela sua habilidade de se ligar reversivelmente ao 

dioxigênio, estando envolvidas no transporte e ativação deste (KLABUNDE, 1998, p. 

1084). 

Diversos complexos envolvendo formas fenólicas coordenados com metais 

bivalentes ou mesmo trivalentes têm sido reportadas como modelos estruturais ou 

funcionais da galactose oxidase. Estes estudos forneceram muitas informações 

acerca das propriedades de radicais fenoxil coordenados. A descoberta da presença 

do radical Cu(II)-fenoxil na galactose oxidase estimulou a incorporação desta unidade 

em compostos de coordenação. Para que radicais fenoxil existam em solução, as 

posições orto e para-fenol devem ser bloqueadas por grupos que ofereçam proteção 

ou deslocalização eletrônica (ALTIWICKER, 1967, p. 475). 

Durante a última década muitos estudos foram realizados para incorporar tais 

modificações nos fenóis dos ligantes, levando ao isolamento de complexos que são 

capazes de modelar (funcionalmente ou estruturalmente) o sítio ativo da galactose 

oxidase (THOMAS, 2004, p. 2662). 

Neste contexto, mostra-se extremamente importante desenvolver um estudo 

abordando as potencialidades e limitações da síntese e caracterização de novos 

complexos de cobre(II) contendo ligantes tridentados do tipo z-imina-fenolato [z = N, 
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O, S], sendo estes complexos denominados como Cu1 ([Cu{Ph(NH)-C2H4-(N=CH)-

2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl]), Cu2 ([Cu{C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl]), 

Cu3 ([Cu{2-MeO-Ph-CH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl]), Cu4 ([Cu{2-PhS-Ph-

CH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl]), Cu5 ([Cu{2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-

2-(OC6H2)}Cl]), e Cu6 ([Cu{2-MeS-Ph-Ch2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl]), com 

o objetivo de contribuir para obtenção de complexos-modelo da galactose oxidase. 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Síntese, caracterização das propriedades eletrônicas e estruturais e avaliação 

da atividade oxidativa promovida por novos complexos de cobre(II) contendo ligantes 

imina-fenolato funcionalizados com grupos doadores amina, éter ou tio éter. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar e caracterizar uma classe de pré-ligantes imina-fenolato contendo 

átomos doadores N, O e S; 

 Aplicar esses pré-ligantes na síntese de uma nova classe de complexos 

contendo como centro metálico Cu(II); 

 Caraterizar as propriedades eletrônicas e estruturais da nova classe de 

compostos de coordenação de Cu(II) contendo ligantes imina-fenolato; 

 Avaliar a habilidade de um complexo dinuclear (Cu3) na catálise de reações de 

álcoois primários a aldeídos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Bases de Schiff 

 

Bases de Schiff foram sintetizadas primeiramente pelo químico alemão Hugo 

Schiff (1834-1915), justificando assim a origem do nome (TÜMER, 1998, p. 1393) o 

qual, em 1864 publicou um trabalho sobre estes compostos desde então, estas bases 

vêm desempenhando um papel fundamental e importante na área química (COZZI, 

2004, p. 410). As bases de Schiff são compostos que apresentam em sua estrutura 

um grupo imina ou azometano, formadas pela condensação de uma amina primária 

com um composto que contenha um grupo carbonila ativo. Portanto, de acordo com a 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) as bases de Schiff são 

compostos que possuem grupos imina (C=N) contendo um grupo R diferente de 

hidrogênio ligado ao nitrogênio, com fórmula mínima R2C=NR (CAREY, 2011, p. 950).  

As iminas participam da ligação com íons metálicos via par de elétrons livres 

do nitrogênio (hibridização sp2), embora a basicidade seja menor do que aquela das 

aminas (hibridização sp3) (GUPTA, 2008, p. 1421). Os sítios de ligação geralmente 

encontrados são os átomos de nitrogênio e oxigênio, mas também se pode encontrar 

o enxofre como fonte de elétrons livres. Esses ligantes são considerados “ligantes 

privilegiados”, devido à facilidade com que são sintetizados (COZZI, 2004, p. 410). As 

bases de Schiff derivadas de aldeídos alifáticos são relativamente instáveis e são 

facilmente polimerizáveis, enquanto aquelas derivadas de aldeídos aromáticos, que 

possuem um sistema de conjugação eficaz, são mais estáveis (ARULMURUGAN, 

2010, p. 385).  

A reação da síntese da imina é reversível, envolvendo um intermediário 

carbinolamina e a eliminação de molécula de água (MOHAMMED, 2011, p. 116), 

como representado no Esquema 1. 

Esquema 1 - Esquema da reação para a obtenção de bases de Schiff (CAREY et. al., 2000) 

As bases de Schiff possuem alta afinidade por íons de metais de transição, 

geralmente estão em ligantes polidentados, mas também podem apresentar ligantes 

bidentados, tridentados ou tetradentados, e consequentemente, seus complexos 
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podem apresentar diferentes geometrias (OMAR; GUPTA, 2006, 2008). Com isso, 

uma caraterística desses ligantes é a capacidade de estabilizar diferentes metais em 

vários estados de oxidação, controlando o desempenho dos metais em várias 

transformações catalíticas (COZZI, 2004, p. 411). 

 

3.2. Complexos de Base de Schiff 

 

A doação moderada de elétrons, os efeitos estéricos e eletrônicos facilmente 

ajustáveis tornam as bases de Schiff ligantes versáteis, capazes de formar complexos 

muito estáveis com diferentes metais de transição e de estabilizá-los em diferentes 

estados de oxidação (NAIR, 2011, p. 191). 

As bases de Schiff contêm átomos doadores, por isso podem atuar como bons 

agentes quelantes de íons metálicos devido a sua estabilidade, sob uma variedade de 

condições redox e porque os ligantes imínicos são bases de Lewis (JOSEYOPHUS, 

2010, p. 196). O grupo imina apresenta propriedades básicas e uma forte tendência a 

formar complexos com metais. Porém, a presença do grupo C=N é insuficiente para, 

sozinho, formar complexos estáveis com um íon metálico através do par de elétrons 

livres. Assim, para estas bases atuarem como ligantes e formar compostos de 

coordenação estáveis, é necessário que este composto possua outro grupo funcional, 

preferencialmente uma hidroxila (OH), suficientemente próxima ao sítio de 

complexação (C=N), de tal maneira que um anel de cinco ou seis membros possa ser 

formado quando reage com um íon metálico (LEE, 1999, p. 544). 

Os complexos de bases de Schiff são muito estáveis, isso pode vir a ser um 

fator de diminuição na eficiência de processos catalíticos. Esse fator pode ser 

eliminado com a introdução de substituintes volumosos próximos ao sítio de 

coordenação, extinguindo assim a estabilidade e aumentando o desempenho 

catalítico do complexo. Nas reações de oxidação, o volume dos substituintes pode 

influenciar na entrada do substrato no complexo. Além desse fator, o tamanho e o 

estado de oxidação do metal também são importantes (COZZI, 2004, p. 412). 

O conhecimento de que os ligantes ao redor do íon metálico central nos 

sistemas naturais são não simétricos despertou o interesse no design, síntese e 

caracterização de ligantes do tipo bases de Schiff assimétricas que formam complexos 

com metais de transição. Estes compostos assimétricos oferecem clara vantagem 

sobre os análogos simétricos na elucidação da geometria e composição dos sítios 
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ligantes nos íons metálicos em metaloenzimas e seletividade dos sistemas naturais 

com materiais sintéticos (DANHESVAR, 2003, p. 1437).  

O mecanismo de ação dessas bases de Schiff pode envolver a coordenação a 

metais, e seus complexos metálicos podem ter ação farmacológica própria (BUDIMIR, 

2011, p. 1). ZOUBI (2018, p. 2), avalia as propriedades antiulcerogênica, tanto do novo 

ligante azo-base Schiff, mostrado na Figura 1, como também dos complexos 

sintetizados com diversos metais como o Ni(II), Co(II), Pd(II) e Pt(IV). A Figura 2 

mostra o complexo com Pd(II). 

Figura 1 - Ligante Azo-base Schiff (ZOUBI et. al., 2018) 

Figura 2 - Complexo de paládio com ligante Azo-base de Schiff (ZOUBI et. al., 2018) 

 

 Metais de transição estão envolvidos em muitos processos biológicos que são 

essenciais para o processo de vida. Os metais podem ser coordenados terminalmente 

com O ou N a partir de proteínas, gerando uma variedade de modelos que 

desempenham um papel crucial na conformação e função de macromoléculas 

biológicas (JOSEYOPHUS, 2010, p. 196). Na área da Química Bioinorgânica, o 

interesse em complexos de bases de Schiff  está focado no papel de tais complexos 
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em fornecer modelos sintéticos para os locais contendo metais em metaloproteínas e 

metaloenzimas (JOSEYOPHUS; KUMARI, 2010, 2012). 

Há também o interesse na aplicação de metaloenzimas artificiais como 

catalisadores na síntese de compostos não naturais, sendo esta aplicabilidade 

estudada por WIESZCZYCKA (2017, p. 161). As metaloenzimas artificiais são 

melhores alternativas às metaloenzimas naturais, pois as condições exigidas nelas 

são mais brandas do que em comparação às requeridas nos catalisadores 

homogêneos ou heterogêneos, além de ser comumente usados na síntese de 

compostos não naturais, devido a sua alta enantio e regioselectividade. 

 

3.3. Alguns Aspectos do Cobre e ligantes do tipo bases de Schiff 

 

Três séries de elementos são formados pelo preenchimento dos níveis 

eletrônicos 3d, 4d e 5d. Em conjunto eles constituem os elementos do bloco d e são 

chamados de “elementos de transição” ou “metais de transição”, pois estão entre os 

elementos do bloco s e do bloco p. Suas propriedades são intermediárias, constituindo 

uma transição entre os elementos metálicos altamente reativos do bloco s, que 

geralmente formam compostos iônicos e metálicos, e os elementos do bloco p, que 

geralmente formam compostos covalentes (LEE, 1999, p. 544). Os elementos de 

transição têm suas configurações terminando em ns2(n-1)d10, pois estes elementos 

obtêm energia total menor (comparada aos metais fora do bloco d) a partir da 

formação de uma subcamada d preenchida ou semipreenchida, ocorrendo o 

movimento de um elétron s para uma subcamada d. Sendo assim, o cobre possui 

distribuição eletrônica [Ar] 3d9, já que os elétrons do subnível anterior ao da camada 

de valência exercem um efeito conhecido como blindagem sobre os elétrons de 

valência (LEE, 1999, p. 549). 

O cobre é um metal de transição encontrado no terceiro período do grupo 11, 

sendo o 25º elemento mais abundante na costa terrestre (GONÇALVES, 2014, p.12). 

Ele está ligado às proteínas do organismo, como metaloproteínas ou como enzimas 

(PAULO, 2011, p. 5), sendo o terceiro elemento do bloco d mais bioessencial, atrás 

somente do ferro e zinco, ocorrendo devido a sua coordenação com os ligantes 

(CROSS, 2018, p. 70).  Como os metais de transição estão envolvidos em muitos 

processos biológicos, íons de cobre em seu estado de oxidação 2+ são essenciais 

para várias vias biológicas, e vital para a função de muitas enzimas celulares como 
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ceruloplasmina, albumina e transcupreina (CROSS, 2018, p. 70). Devido aos 

processos biológicos em que o Cu(II) está associado, SOBHANI (2018, p. 9) 

demonstra a potente atividade antibactericida de seus complexos com ligantes base 

de Schiff, Figura 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

O metal cobre pode ser encontrado nos estados de oxidação Cu(I) e Cu(II), 

formando complexos com número de coordenação de 2 ao 4 e de 4 ao 6 

respectivamente (CHRICHTON, 2008, p. 279). A Figura 4 mostra a estrutura de um 

complexo de cobre(II) pentacoordenado. Os complexos com número de coordenação 

4 podem possuir geometrias quadráticas ou tetraédricas. Os quadráticos são mais 

comuns em metais d8 como Ni(II), Pd(II), Au(II) e Pt(II) e metal d9 como Cu(II) 

(RODGERS, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os complexos de cobre podem adotar configurações quadrado-planar ou 

tetraédrica, como mostrado na Figura 5, podem sofrer distorções, se tornando assim 

tetraédrica comprimida (<109º), quadrado-coplanar (tetraédrica torcida) 

especialmente quando existem ligantes quelatos envolvidos (PAULO, 2011, p. 6). O 

Figura 4 - Estrutura de um complexo de cobre(II) penta coordenado CROSS (2018) 

Figura 3 - Estrutura de complexos de Cu(II) SOBHANI (2018) 
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Cu(II) é considerado ácido de Lewis duro e o Cu(I) ácido de Lewis macio e as duas 

formas tem altas taxas de troca de ligante (CHRICHTON, 2008, p. 279).   

 

 

 

 

 

 

Um distúrbio nos mecanismos que controlam a variabilidade de íons metálicos 

essências tais como cobre e zinco, pode levar a severos efeitos na saúde humana 

(PAULO, 2011, p. 6). A síndrome de Menkes é uma doença relacionada a deficiência 

de cobre no corpo (BENITE, 2007, p. 2064), e a baixa concentração de cobre no 

organismo gera a hipocupremia, resultando na incapacidade de aproveitamento de 

armazenamento de ferro no fígado, gerando um estado anêmico (ASPIN, 1981, p. 48). 

Já a doença de Wilson relacionada ao excesso do metal, gera depósitos de cobre no 

fígado, no cérebro e nos rins (BENITE, 2007, p. 2064), além de originar a cirrose, 

destruição das hemácias, danos ao cérebro, podendo levar ao coma, colapso 

vascular, ou até mesmo a morte (WINGE, 1990, p. 59). 

 

3.4. Metaloenzimas de cobre(II) 

 

Metais de transição participam do sítio ativo de várias metaloproteínas e 

metaloenzimas, as quais executam papéis fundamentais em organismos vivos 

(CAMARGO, 2006, p. 9). Os processos biológicos são acelerados por biopolímeros 

constituídos por uma sequência de aminoácidos unidos através da ligação peptídica 

(ou seja, é por meio dessa ligação que o grupo amino de um aminoácido se une ao 

grupo carboxila de outro) conhecidos como enzimas. A partir das ligações peptídicas 

desses biopolímeros que há a formação dos sítios ativos, alojando o íon metálico, 

denominados como metaloenzima (WOLFENDEN, 2011, p. 646). O sítio ativo e a 

metaloenzima são demonstrados no Esquema 2. Cerca de 30% das enzimas 

possuem ou necessitam de um íon metálico para realizar sua função (WOLFENDEN, 

2011, p. 647). As enzimas se organizam de forma a gerar um ambiente químico 

Figura 5 - Configurações possíveis do cobre 
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favorável para as reações, do mesmo modo que atuam como catalisadores e, 

portanto, catalisam a mesma reação diversas vezes se regenerando no final de cada 

reação, compondo o ciclo catalítico (WOLFENDEN, 2011, p. 646).  

 

 

De acordo com COX & NELSON (2004, p.192) muitas enzimas foram 

nomeadas adicionando o sufixo “-ase” ao nome de seu substrato ou a uma palavra ou 

frase descrevendo sua atividade. A Tabela 1 mostra a classificação internacional das 

enzimas e suas respectivas reções em que a catalisam. 

Tabela 1 - Classificação Internacional de Enzimas 

Classe Tipo de reação Catalisada 

Oxirredutases Reações de oxirredução, ou seja, é 
transferência de elétrons (íons de hidreto 
ou átomos de hidrogênio) 

Transferases Reações de transferência de grupos 
funcionais 

Hidrolases Reações de hidrólise (transferência de 
grupos funcionais para a água) 

Liases Adição de grupos a ligações duplas, 
formação de ligações duplas por 
remoção de grupos e clivagem de 
ligações C-O, C-N, C-C e outras ligações 
por eliminação. 

Isomerases Reações de transferência de grupos 
dentro de moléculas para produzir 
formas isoméricas 

Ligases Formação de C-C, C-S, C-O e ligações 
C-N por reações de condensação 
acopladas à clivagem de ATP 
 

Fonte: COX & NELSON (2004) 

 

Esquema 2 - Esquema de formação da metaloenzima (modificado de COX & NELSON, 2004) 
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Existem diversos tipos de enzimas de cobre classificadas de acordo com suas 

propriedades espectroscópicas e estruturais, são divididas em três categorias (Figura 

6) (COWAN; KAIM, 1993, 1996): 

a) tipo I, ou também denominada de  Azul, são as metaloenzimas que possuem a 

função de transportar elétrons, eles apresentam baixa massa molar e ainda são 

subdivididos em azurinas, pseudo-azurinas e plastocianinas; 

b) tipo II, ou também chamado de Não azul, são as metaloenzimas responsáveis 

por ativar o oxigênio em conjunto com outras enzimas orgânicas, são 

encontradas em oxidases e oxigenases, como por exemplo a galactose oxidase 

e dopamina--monooxigenase, respectivamente; 

c) tipo III, são dímeras (compostos por duas subunidades) possuindo um ligante 

em ponte entre os dois átomos de cobre, elas agem como enzimas 

oxigenase/oxidase ou ainda como proteínas de transporte de oxigênio 

molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

As biomoléculas de cobre são responsáveis, principalmente, pelo transporte de 

oxigênio e de elétrons. A ceruloplasmina é uma metaloenzima tipo I que desempenha 

um papel essencial no metabolismo do ferro. Já a dopamina-hidroxilase é o tipo II de 

metaloenzima, que lesiona a função cerebral. Por fim, a tirosinase é uma 

metaloenzima tipo III que afeta a pigmentação da pele, pois é ela o catalisador nas 

reações de oxidação, convertendo a L-tirosina existente na pele em L-dopa, o qual 

gera a melanina (WOLFENDEN, 2011, p. 646).  

 

 

 

 

Figura 6 - Esferas de coordenação e geometria dos centros de cobre em metaloenzimas (COWAN; 

KAIN, 1993, 1996) 
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3.5. Complexo modelo de metaloenzima de cobre(II) 

 

A partir da descoberta de compostos como a cisplatina, químicos inorgânicos 

sintéticos têm-se interessado em realizar a síntese de complexos metálicos que 

possuam prováveis atividades biológicas (SILVA, 2014, p. 35). Pela extensa 

especificidade de atuação das atividades biológicas, há uma notoriedade em preparar 

complexos modelos funcionais e estruturais com o qual possam se assemelhar as 

enzimas, os chamados compostos miméticos (CAMARGO, 2006, p. 12). Como 

também, conseguir mimetizar as propriedades espectrais e a estrutura do sítio 

metálico das metaloenzimas correspondentes (ROMANOWSKI, 2001, p. 592).  

Para este fim, deve-se conhecer a natureza de coordenação da enzima, com o 

qual se tem interesse em mimetizar, baseado em evidencias espectroscópicas 

(SILVA, 2014, p. 35). Esses indícios conduzem ao estudo de modelos estruturais de 

baixa massa molecular para os biosítios em comparação com as metalobiomoléculas. 

Apesar de não haver um conhecimento explícito da origem dos sítios ativos das 

metaloenzimas, estes modelos de baixas massas moleculares não equivalem 

exatamente a funcionalidade e a especificidade dos sistemas naturais, em razão de 

representar a desconsideração da contribuição de todos os outros componentes da 

proteína (ROMANOWSKI, 2001, p. 592). 

Como os metais são excelentes ácidos de Lewis, a natureza conquistou como 

mecanismo de fomentação a inserção dos mesmos como cofatores enzimáticos 

(SILVA, 2014, p. 36). O cobre permite diferentes propriedades espectroscópicas e 

químicas devido a diversos ambientes e números de coordenação (SILVA; 

ROMANOWSKI, 2014, 2001). A síntese de complexos mononucleares de Cu(II) tem 

por objetivo o desenvolvimento de novos compostos que contribuam na explanação 

do papel desempenhado por esse íon em enzimas de cobre tais como a azurina, a 

plastocianina, a galactose oxidase, a superóxido dismutase, entre outros 

(ROMANOWSKI, 2001, p. 592).  

Como a galactose oxidase é uma metaloenzima que possibilita a oxidação de 

álcoois primários, SOUZA (2004, p. 287) verificou diferentes metodologias usando o 

TEMPO (N-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina) na oxidação de álcoois primários e 

secundários. Muitos reagentes apresentam a capacidade de realizar a oxidação de 

álcool, porém estes não apresentam condições reacionais brandas. O TEMPO tem 

como vantagem a oxidação de álcool primário e secundário em condições brandas, 
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seletivas e com tempo reacional reduzido, utilizando-o em quantidades catalíticas e 

ainda ser empregado na presença de grupos funcionais sensíveis. Outros benefícios 

que possui é a não reatividade na presença de ar, umidade ou luz, pode ser estocado 

e manipulado sem condições especiais, e com isso ele se sobressai sobre um grande 

número de reagentes oxidantes. A reação geral da oxidação de álcoois aplicando o 

TEMPO, é mostrada de acordo com o Esquema 3. 

Também utilizando o TEMPO, JEHDARAMAN, et. al. (2018, p. 654) estudaram 

a atividade de oxidação de catalisadores de Cu(II), com ligantes multidentados com 

N, N, O doadores de piridina, base de Schiff e grupos hidroxila com três diferentes 

estruturas de ligantes. O Esquema 4 mostra os complexos sintetizados por 

JEHDARAMAN. Os correspondentes complexos de Cu(II) foram utilizados como 

catalisadores para oxidação aeróbica de álcoois, pois essa oxidação geralmente 

possui alta eficiência e pode ser realizada sob condições ecologicamente amigáveis.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 - Síntese de complexos de Cu(II) estudado por JEHDARAMAN, et. al. (2018) 

Esquema 3 – Esquema geral da oxidação de álcoois usando TEMPO (SOUZA, 2004) 
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3.5.1. Galactose Oxidase (GOase) 

 

A galactose oxidase, que é uma metaloenzima de cobre, do tipo II, proporciona 

a oxidação de vários álcoois primários a seus respectivos aldeídos, com redução 

acoplada do oxigênio molecular a peróxido de hidrogênio (CAMARGO; 

ROMANOWSKI, 2006, 2001), representado no Esquema 5. 

 

 

 

GOase é um metaloenzima extracelular secretada pelo fungo Dactyüum 

dendroides, apresenta um único centro metálico do íon cobre, sendo uma proteína 

monomérica com peso molecular de 68.000Da e essencial para catalisar a 

transferência de dois elétrons na reação de oxidação (SILVA; ROMANOWSKI, 2014, 

2001). ITO et. al. (1994) determinou sua estrutura através da difração de raios X a 

partir da enzima nativa em três formas distintas: com acetato, água e sem o centro 

metálico, ou seja, em sua forma apo. A enzima consiste em três domínios 

apresentando predominantemente estrutura β e somente uma única α hélice, e o íon 

cobre se encontra na superfície do segundo domínio e é accessível por solvente 

(ROMANOWSKI, 2001, p.592). GOase possui um sítio mononuclear de Cu(II) em um 

meio de coordenação piramidal quadrado, com dois átomos de nitrogênio histidínicos 

na posição equatorial, dois oxigênios tirosinatos, sendo um equatorial e outro axial, e 

um ânion acetato exógeno na posição equatorial, mostrado na Figura 7.  

 

 

Esquema 5 - Reação de oxidação com GOase como catalisador 

Figura 7 - Esquema do sítio ativo da GOase caracterizado cristalograficamente 
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A geometria do sítio ativo da GOase pode haver alteração dependendo do pH 

em que se encontra. Em pH 4,5 sua geometria é piramidal de base quadrada, como 

visto na Figura 6. Já no pH 7,0, o íon acetato é substituído por uma molécula de água. 

Por conta do comprimento de ligação entre o oxigênio da molécula de água e o íon 

Cu(II) ser de 2,8Å, favorece na eliminação dessa molécula, principalmente quando o 

sítio ativo da enzima sofre algum processo de transferência de elétrons. Desta forma, 

ocorre uma distorção na geometria de coordenação de piramidal quadrática para 

tetraédrica distorcida (ITO, 1992, 1994). 

O sítio ativo da GOase é inusitado, já que a reatividade do ligante está envolvida 

na reação de catálise cooperando tanto nas propriedades ácido/base quanto nas 

propriedades redox dos grupos fenólicos dos resíduos tirosinatos (Tyr-272 e Tyr-495), 

por isso, modelar esse sítio ativo exige um conjunto de diversos gêneros de grupos 

funcionais em um arranjo geométrico específico (ROMANOWSKI, 2001, p.593).  
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1. Métodos Materiais e Procedimentos Gerais 

 

As reações foram conduzidas sem controle de atmosfera inerte e os 

procedimentos de cristalização foram realizados através da evaporação lenta do 

solvente.  Os solventes etanol e metanol utilizados nas sínteses de pré-ligantes e 

complexos, respectivamente, foram adquiridos de forma comercial, com grau de 

pureza compatível com o uso, sem necessidade de purificação prévia. Reagentes 

comerciais CuCl2.2H2O, N-feniletilenodiamina, 8-aminoquinolina, 3,5-di-tert-butil-2-

hidroxibenzaldeído, 2-metoxibenzilamina, 2-fenoxianilina, 2-feniltioanilina, 2-

metiltioanilina foram adquiridos da Sigma-Aldrich e usados sem purificação. Todos os 

solventes da marca Synth empregados nas sínteses e ensaios de cristalização são de 

grau P. A. e foram utilizados sem tratamento prévio. O TEMPO, carbonato de potássio, 

hidróxido de potássio foram obtidos da da Sigma-Aldrich. Os pré-ligantes [Ph(NH)-

C2H4-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L1), [C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-

(HOC6H2)] (L2), [2-MeO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L3), [2-PhS-Ph-

(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L4), [2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-

(HOC6H2)] (L5), [2-MeS-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L6), foram preparados 

seguindo procedimentos descritos na literatura (BERGAMO; DE OLIVEIRA, 2016, 

2018) . 

 

4.2. Métodos de Instrumentação 

 

4.2.1. Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

 

Os espectros no infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro 

IRAffinity-1, SHIMADZU, na região de 4000 a 700cm-1, sob o acessório ATR-ZnSe, 

em modo: transmitância, número de scans: 60, resolução: 4cm-1, localizado no 

laboratório de Análise Instrumental do CCQFA/UFPel. As amostras foram dispostas 

sobre o cristal do equipamento para leitura do percentual de transmitância (%T). 
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4.2.2. Espectroscopia no Ultravioleta Visível (Uv-Vis) 

 

Os espectros no ultravioleta visível e infravermelho próximo, foram obtidos em 

um espectrofotômetro Lambda 25, PERKN ELMER, na região de 200 a 700nm, 

localizado no laboratório de Analítica Instrumental da UFPel. As leituras foram 

realizadas em diclorometano (CH2Cl2), as concentrações variaram de 1 x 10-5 a 1 x 

10-4mol L-1 (de acordo com a necessidade de visualização do espectro), em cubetas 

de quartzo de caminho óptico de 1cm. 

 

4.2.3. Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) e Carbono 

(RMN 13C) 

 

Espectros RMN de 1H e 13C foram obtidos em um espectrômetro Varian Inova 

400 operando a 25°C, a 400MHz, localizado na Central Analítica do Instituto de 

Química – UFRGS. As amostras foram solubilizadas de clorofórmio deuterado (CDCl3) 

contendo TMS (tetrametilsilano) como padrão interno e acondicionadas em tubo de 5 

mm. Os deslocamentos químicos foram mostrados em ppm vs. SiMe4, e determinados 

por referência a partir dos picos de solvente residual.  

 

4.2.4. Análise Elementar de CHN  

 

As análises elementares de carbono, hidrogênio e nitrogênio (CHN) foram 

realizadas na Central Analítica do Instituto de Química – UFRGS, em um analisador 

elementar de CHN Carlo Erba CHNS-O-E1110, e os resultados foram obtidos a partir 

da média de duas determinações independentes. 

 

4.2.5. Difração de Raios X em Monocristal 

 

A coleta de dados de difração de raios X dos compostos Cu1 e Cu3 foi realizada 

em um difratômetro Bruker D8 Venture Photon10, utilizando a radiação de Mo 

K(α)(0,71073 Å) e sistema óptico de monocromatização, pertencente ao 

Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria. A estrutura foi 

solucionada empregando-se métodos diretos, através do programa SHELXS. Os 

refinamentos foram realizados com o pacote de programas SHELXL através do 
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método de matriz completa/mínimos quadrados dos fatores estruturais F2, com os 

parâmetros de deslocamento térmicos anisotrópicos para todos os átomos não 

hidrogenóides. Exceto para os átomos de hidrogênio ligados ao nitrogênio, que foram 

introduzidos no modelo estrutural através de análises por mapas diferenciais de 

Fourier, os átomos de hidrogênios foram finalmente incluídos nas suas posições 

calculadas (SHELDRICK, 2008, p. 112). 

 

4.2.6. Ponto de Fusão 

 

Os pontos de fusão dos ligantes e dos complexos foram obtidos no Medidor 

Ponto de Fusão, modelo PMF-II, com termômetro de 0 a 250°C, localizado no 

Laboratório de Sólidos Inorgânicos (LASIR) – UFPel. A análise foi realizada em 

triplicada para cada ponto de fusão. 

 

4.2.7. Cromatografia a Gás acoplado com Espectrometria de Massas  

 

Os cromatogramas e os espectros de massas foram obtidos pela Universidade 

Federal de Pelotas, no aparelho Shimadzu CG 2010-Plus, com injetor automático CG-

MS-QP2010SE System AOC-20i, coluna RDS-5MS 30m x 0,32mm x 0,25µm. 

Temperatura injetor 280ºC; Fonte de íons 200ºC; Interface 300ºC. Faixa de 

fragmentação m/z 35-700. Rampa de temperatura início a 40ºC, mantendo por 1min, 

depois aumenta 80ºC min-1 até 280ºC e mantem essa temperatura por 10min, o tempo 

total de corrida foi de 24h. 
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4.3. Síntese dos Pré-ligantes 

4.3.1. [Ph(NH)-C2H4-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L1) 

+

Etanol
refluxo, 24h

- H2O

N

HONH
HN

H2N
HO

O

 

Esquema 6 - Reação de síntese do pré-ligante L1 

A uma solução de N-feniletilenodiamina (2,00g, 14,7mmol) em etanol (15mL) 

foi adicionada uma solução de 3,5-di-tert-butil-2-hidroxibenzaldeído (3,44g, 14,7mmol) 

em etanol (15mL). A solução permaneceu em temperatura de refluxo durante 24h e, 

posteriormente a mesma foi resfriada à temperatura ambiente. A completa 

precipitação do pré-ligante ocorreu a -18°C, após um período de 24h, recristalizando 

o composto e levando a obtenção do produto puro. O sólido amarelo claro formado foi 

filtrado e seco sob vácuo. O rendimento foi de 61,4%. Análise de RMN 1H (CDCl3, 

400MHz, 25°C): δ (ppm) 1,23 (s, 9H, 3CH3), 1,37 (s, 9H, 3CH3), 3,43 (t, 2H, CH2), 3,73 

(t, 2H, CH2), 6,56 – 6,59 (dd, J = 9,6Hz, 2H, Ar-H), 6,65 (t, 1H, NH), 6,99 – 7,00 (d, J 

= 2,4Hz, 1H, Ar-H), 7,11 – 7,11 (dd, J = 8,6, 7,4Hz, 2H, Ar-H), 7,18 (s, 1H, 4-

hidroxibenzaldeído), 7,32 (d, J = 2,5Hz, 6-hidroxibenzaldeído), 8,27 (s, 1H, -CH=N-). 

RMN 13C (CDCl3, 101MHz): δ (ppm) 29,57 (3CH3), 31,63 (3CH3), 34,26 (C, t-butil), 

35,17 (C, t-butil), 44,30 (CH2), 58,57 (CH2), 113,22 (CH, Ar-C), 117,85 (J = 7,3Hz, CH, 

Ar-C), 126,14 (2CH, 1,6-hidroxibenzaldeído), 127,24 (CH, 4-hidroxibenzaldeído), 

129,45 (2CH, Ar-C), 136,88 (C, 3-hidroxibenzaldeído), 140,32 (C, 5-

hidroxibenzaldeído), 147,70 (C, Ar-C), 158,14 (C, 2-hidroxibenzaldeído), 167,77 (CH, 

N=C-H). Análise elementar para C23H32N2O. Calculada (%): C: 78,36; H: 9,15; N: 7,95. 

Encontrada (%): C: 77,23; H: 8,26; N: 7,92. IV (ATR, cm-1): υ 1600 (C=N). UV-Vis 

(CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 230 (π→π* benzeno), 256 (π→π* imina) e 333 (n→π). 

PF (ºC): 104,3. 
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4.3.2. [C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L2) 

 

+

Etanol
refluxo, 24h

- H2ON

NH2
HO

N

N

HO

O

 

Esquema 7 – Reação de síntese do pré-ligante L2 

Esse pré-ligante foi preparado seguindo um procedimento similar ao descrito 

para L1, iniciando com 8-aminoquinolina (2,16g, 15mmol) em etanol (15mL) e 3,5-di-

tert-butil-2-hidroxibenzaldeído (3,52g, 15mmol) em etanol (15mL). O sólido laranja 

formado foi filtrado e seco sob vácuo. O rendimento foi de 77,0%. Análise de RMN 1H 

(CDCl3, 400MHz, 25ºC): δ (ppm)= 1,25 (s, 9H, 3CH3), 1,41 (s, 9H, 3CH3), 7,21 (d, 1H, 

4-hidroxibenzaldeído), 7,37 – 7,42 (m, 3H, 6-hidroxibenzaldeído + 2 Ar-H), 7,50 (t, 1H, 

Ar-H), 7,64 (dd, 1H, Ar-H), 8,13 (dd, 1H, Ar-H), 8,79 (s, -CH=N-), 8,90 (dd, 1H, Ar-H), 

14,13 (1H, -OH). RMN 13C (CDCl3, 101MHz, 25ºC): δ (ppm)= 29,66 (3CH3), 31,64 

(3CH3), 34,26 (C, t-butil), 35,29 (C, t-butil), 118,73 (J = 7,2Hz, C, 1-hidrobenzaldeído), 

119,61 (CH, Ar-C), 121,72 (CH, 6-hidrobenzaldeído), 125,84 (CH, Ar-C), 126,75 (CH, 

Ar-C), 127,11 (CH, 4-hidrobenzaldeído), 128,29 (CH, Ar-C), 129,34 (C, Ar-C), 136,16 

(CH, Ar-C), 137,22 (C, 3-hidrobenzaldeído), 140,42 (C, Ar-C), 142,44 (C, 5-

hidrobenzaldeído),  146,37 (CH, Ar-C), 150,50 (C, Ar-C), 159,11 (C, 2-

hidrobenzaldeído), 166,69 (CH, N=C-H). Análise elementar para C24H28N2O. 

Calculada (%): C: 79,96; H: 7,83; N: 7,77. Encontrada (%): C: 78,85; H: 7,78; N: 7,71. 

IV (ATR, cm-1): υ 1620 (C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 234 (π→π* 

benzeno), 274 (π→π* imina), 345 (n→π). 
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4.3.3. [2-MeO-PhCH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L3) 

 

 

Esquema 8 – Reação de síntese do pré-ligante L3 

Esse pré-ligante foi preparado seguindo um procedimento similar ao descrito 

para L1, iniciando com 2-metoxibezilamina (2,00g, 14,6mmol) e 3,5-di-tert-butil-2-

hidroxibenzaldeído (3,42g, 14,6mmol) resultou em um sólido amarelo claro. O 

rendimento foi de 91,0%. Análise de RMN 1H (CDCl3, 400MHz, 25ºC): δ (ppm)= 1,3 

(s, 9H, 3CH3), 1,43 (s, 9H, 3CH3), 3,84 (s, 3H, CH3), 4,79 (s, 2H, CH2), 6,88 – 6,96 (m, 

2H, Ar-H), 7,08 (d, 1H, 6-hidroxibenzaldeído), 7,24 – 7,28 (m, 2H, Ar-H), 7,36 (d, 1H, 

4-hidroxibenzaldeído), 8,40 (s, 1H, -CH=N-), 13,95 (1H, -OH). RMN 13C (CDCl3, 101 

MHz): δ (ppm)= 29,58 (3CH3), 31,67 (3CH3), 34,26 (C, t-butil), 35,17 (C, t-butil), 55,47 

(CH2), 57,65 (CH3), 110,41 (CH, Ar-C), 118,20 (CH, Ar-C), 120,74 (C, Ar-C), 126,03 

(CH, Ar-C), 126,75 (CH, 1-hidrobenzaldeído), 126,93 (CH, 4-hidrobenzaldeído), 

128,66 (CH, Ar-C), 129,44 (CH, Ar-C), 136,82 (C, 3-hidrobenzaldeído), 139,97 (C, 5-

hidrobenzaldeído), 157,31 (C, 2-hidrobenzaldeído), 158,41 (C, Ar-C), 166,81 (CH, 

N=C-H). Análise elementar para C23H31NO2. Calculada (%): C: 78,15; H: 8,84; N: 3,96. 

Encontrada (%): C: 78,01; H: 8,58; N: 3,97. IV (ATR, cm-1): υ 1625 (C=N). UV-Vis 

(CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 230 (π→π* benzeno), 260 (π→π* imina) e 329 (n→π). 

PF (ºC): 92. 

 

4.3.4. [2-PhS-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2) (L4) 

 

+

Etanol
refluxo, 24h

- H2O

N

HO

HO

O

NH2

S S

 

 
Esquema 9 – Reação de síntese do pré-ligante L4 
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Esse pré-ligante foi preparado seguindo um procedimento similar ao descrito 

para L1, iniciando com 2-feniltioanilina (2,00g, 9,93mmol) e 3,5-di-tert-butil-2-

hidroxibenzaldeído (2,32g, 9,93mmol) resultando em um sólido amarelo escuro. O 

rendimento foi 61,0%. Análise de RMN 1H (CDCl3, 400 MHz, 25 °C): δ (ppm)= 1,30 (s, 

9H, 3CH3), 1,40 (s, 9H, 3CH3), 7,08– 6,97 (m, 4H, Ar-H), 7,15 – 7,30 (m, 6H, Ar-H), 

7,40 (m, 1H, Ar-H), 8,46 (s, 1H, -CH=N-), 13,34 (1H, -OH). RMN 13C (CDCl3, 75MHz, 

25°C): δ (ppm)= 29,89 (3CH3), 31,70 (3CH3), 34,87 (C, t-butil), 35,50 (C, t-butil), 118,90 

(C, 1-hidrobenzaldeído + CH, Ar-C), 126,39 (2CH, Ar-C), 126,90 (CH, Ar-C), 127,19 

(CH, Ar-C), 127,91 (CH, Ar-C), 128,79 (CH, 6-hidrobenzaldeído), 129,87 (CH, 4-

hidrobenzaldeído), 132,50 (2CH, Ar-C), 133,17 (C, 3-hidrobenzaldeído), 134,75 (2C, 

Ar-C + 5-hidrobenzaldeído), 138,55 (C, Ar-C), 141,84 (C, 2-hidrobenzaldeído), 159,59 

(C, Ar-C), 164,96 (CH, N=C-H). IV (ATR, cm-1): υ 1615 (C=N). Calculada (%): C: 77,65; 

H: 7,50; N: 3,35. UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 229 (π→π* benzeno), 280 

(π→π* imina) e 363 (n→π). PF (ºC): 155,7. 

 

4.3.5. [2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)] (L5) 

 

+

Etanol
refluxo, 24h

- H2O

N

HO

HO

O

NH2

O O

 

Esquema 10 – Reação de síntese do pré-ligante L5 

Esse pré-ligante foi preparado seguindo um procedimento similar ao descrito 

para L1, iniciando com 2-fenoxianilina (2,08g, 11,2mmol) e 3,5-di-tert-butil-2-

hidroxibenzaldeído (2,63g, 11,2mmol) resultou em um sólido amarelo pálido. O 

rendimento foi 92,0%. Análise de RMN 1H (CDCl3, 400MHz, 25°C): δ (ppm)= 1,21 (s, 

9H, 3CH3), 1,30 (s, 9H, 3CH3), 6,88 – 6,90 (d, J = 7,7 Hz, 2H, Ar-H), 6,94 – 7,00 (m, J 

= 7,7 Hz, 2H, Ar-H), 7,11 – 7,24 (m, J = 54,1 Hz, 6H, 5 Ar-H + 4-hidroxibenzaldeído), 

7,32 - 7,33 (1H, J = 2,4Hz, 1H, 6-hidroxibenzaldeído), 8,59 (s, 1H, -CH=N-), 13,33 (1H, 

-OH). RMN 13C (CDCl3, 75MHz, 25°C): δ (ppm)= 29,49 (3CH3), 31,60 (3CH3), 34,27 

(C, t-butil), 35,20 (C, t-butil), 117,90 (C, 1-hidrobenzaldeído + CH, Ar-C), 118,39 (2CH, 

Ar-C), 120,90 (CH, Ar-C), 121,19 (CH, Ar-C), 122,91 (CH, Ar-C), 124,79 (CH, 6-

hidrobenzaldeído), 126,87 (CH, 4-hidrobenzaldeído), 127,50 (2CH, Ar-C), 128,17 (C, 
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3-hidrobenzaldeído), 129,75 (2C, Ar-C + 5-hidrobenzaldeído), 149,55 (C, Ar-C), 

157,84 (C, 2-hidrobenzaldeído), 158,59 (C, Ar-C), 164,66 (CH, N=C-H). Análise 

elementar para C27H31NO2. Calculada (%): C: 80,76; H: 7,78; N: 3,49. Encontrada (%): 

C: 79,86; H: 7,42; N: 3,47. IV (ATR, cm-1): υ 1619 (C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 

25ºC): 229 (π→π* benzeno), 277 (π→π* imina) e 360 (n→π). PF (ºC): 102,7. 

 

4.3.6. [2-MeS-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(HOC6H2)](L6) 

 

 

Esse pré-ligante foi preparado seguindo um procedimento similar ao descrito 

para L1, iniciando com 2-metiltioanilina (2,00g, 14,3mmol) e 3,5-di-tert-butil-2-

hidroxibenzaldeído (3,35g, 14,3mmol) resultando em um sólido amarelo queimado. O 

rendimento foi 64,0%. Análise de RMN 1H (CDCl3, 400MHz, 25 °C): δ (ppm)= 1,33 (s, 

9H, 3CH3), 1,49 (s, 9H, 3CH3), 2,47 (s, 3H, 1 CH3), 7,47 – 7,12 (m, 1H, Ar-H), 7,16 – 

7,20 (m, 1H, Ar-H), 7,22 – 7,24 (m, 3H, Ar-H), 7,46 (d, 1H, Ar-H), 8,62 (s, 1H, -CH=N-

), 13,41 (1H, -OH). RMN 13C (CDCl3, 101 MHz): δ (ppm)= 29,93 (3CH3), 32,30 (3CH3), 

35,05 (C, t-butil), 36,17 (C, t-butil), 118,41 (CH, Ar-C), 119,20 (CH, Ar-C), 124,74 (C, 

Ar-C), 125,03 (CH, Ar-C), 127,75 (CH, 1-hidrobenzaldeído), 128,93 (CH, 4-

hidrobenzaldeído), 135,66 (CH, Ar-C), 137,44 (CH, Ar-C), 141,82 (C, 3-

hidrobenzaldeído), 146,97 (C, 5-hidrobenzaldeído), 158,31 (C, 2-hidrobenzaldeído), 

164,81 (CH, N=C-H). IV (ATR, cm-1): υ 1612 (C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 

25ºC): 230 (π→π* benzeno), 272 (π→π* imina) e 366 (n→π). PF (ºC): 139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11 – Reação de síntese do pré-ligante L6 
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4.4. Síntese dos Complexos Cu(II) 

4.4.1. [Cu{Ph(NH)-C2H4-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] (Cu1) 

 

 

Esquema 12 – Reação de síntese do complexo Cu1 

A uma solução de CuCl2.2H2O (0,075g, 0,44mmol) em metanol (5mL), mantida 

sob agitação constante e a 0ºC, foi adicionada gota a gota uma solução do pré-ligante 

L1 (0,200g, 0,44mmol) em metanol (10mL). A mistura reacional foi deixada a 

temperatura ambiente por 24h com agitação constante. Após, a solução foi 

concentrada até cerca de 2mL e filtrada utilizando cânula filtro. Monocristais de 

coloração verde de L1 foram obtidos dessa solução a temperatura ambiente e foram 

analisados por difração de raios X. O complexo Cu1 foi obtido como um sólido de cor 

preto com rendimento foi de 79%. HRMS-ESI [M+H]+, calculado para C23H32CuN2O: 

415,1811g e encontrada: 415,1337g. IV (ATR, cm-1): υ 1616 (C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 

200 – 700nm, 25ºC): 230 (π→π* benzeno), 267 (π→π* imina), 345 (n→π), 415; 462 

(L→M) e 620 (d→d). PF (ºC): 126.  

 

4.4.2. [Cu{C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] (Cu2) 

 

N
OCu

Cl

Metanol
t.a., 24h

+ CuCl2.2H2O
- HCl

N

N

HO N

 

Esquema 13 - Reação de síntese do complexo Cu2 

A rota de síntese é similar a descrita para o complexo Cu1, iniciando com L2 

(0,200g, 0,55mmol) e CuCl2∙2H2O (0,094g, 0,55mmol). Ao término do tempo reacional, 

o solvente foi evaporado e o complexo Cu2 foi lavado (3×5mL) com metanol gelado. 

O complexo Cu2 foi obtido como um sólido de cor marrom com rendimento de 87,0%. 
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IV (ATR, cm-1): υ 1600 (C=N. UV-vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 237 (π→π* 

benzeno), 286 (π→π* imina), 347 (n→π) e 479 (L→M).  

 

4.4.3. [Cu{2-MeO-Ph-CH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] (Cu3) 

 

N

OCu

OCH3

ClCl

Cu

O
N

OCH3

N

HOO

Metanol
t.a., 24h

+ CuCl2.2H2O
- HCl

 

Esquema 14 - Reação de síntese do complexo Cu3 

A rota de síntese é similar a descrita para o complexo Cu1, mantendo a mesma 

forma de dissolver e quantidade de solvente, iniciando com L3 (0,300g, 0,85mmol) e 

CuCl2∙2H2O (0,145g, 0,85mmol). Monocristais de coloração verde escuro de Cu3 

foram obtidos dessa solução a temperatura ambiente e foram analisados por difração 

de raios X. O rendimento foi de 78%. IV (ATR, cm-1): υ 1612 (C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 

200 – 700nm, 25ºC): 231 (π→π* benzeno), 265 (π→π* imina), 330 (n→π), 465 (L→M) 

e 555; 653 (d→d). PF (ºC): 130,5. 

 

4.4.4. [Cu{2-PhS-Ph-CH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] (Cu4) 

 

 

Esquema 15 - Reação de síntese do complexo Cu4 

A rota de síntese é similar a descrita para o complexo Cu1 iniciando com L4 

(0,100 g, 0,2mmol) e CuCl2∙2H2O (0,0425g, 0,25mmol). A mistura reacional foi deixada 

a 40ºC por 24 h. Ao término do tempo reacional, o solvente foi evaporado e o complexo 

Cu4 foi lavado (3×5mL) com metanol gelado. O complexo Cu4 foi obtido como um 
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sólido de cor verde escuro, com rendimento de 67,0%. IV (ATR, cm-1): υ 1623 (C=N). 

UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 234 (π→π* benzeno), 276 (π→π* imina), 365 

(n→π), 470 (L→M) e 547; 655 (d→d). PF (ºC): 134,7. 

 

4.4.5. [Cu{2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] (Cu5) 

 

 

Esquema 16 - Reação de síntese do complexo Cu5 

A rota de síntese é similar a descrita para o complexo Cu1, iniciando com L5 

(0,100g, 0,2mmol) e CuCl2∙2H2O (0,0425g, 0,25mmol).  A mistura reacional foi deixada 

a 40ºC por 24 h. Ao término do tempo reacional, o solvente foi evaporado e o complexo 

Cu5 foi lavado (3×5mL) com metanol gelado. O complexo Cu5 foi obtido como um 

sólido de cor verde escuro com rendimento de 72,0%. IV (ATR, cm-1): υ 1623 (C=N). 

UV-vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 25ºC): 231 (π→π* benzeno), 267 (π→π* imina), 335 

(n→π), 455 (L→M) e 592 (d→d). PF (ºC): 145. 

 

4.4.6. [Cu{2-MeS-Ph-Ch2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] (Cu6) 

 

 

Esquema 17 - Reação de síntese do complexo Cu6 

A rota de síntese é similar a descrita para o complexo Cu1, iniciando com L6 

(0,0462g, 0,27mmol) e CuCl2∙2H2O (0,0425g, 0,25mmol). A mistura reacional foi 

deixada em temperatura de refluxo de metanol por 24 horas.  Ao término do tempo 

reacional, o solvente foi evaporado e o complexo Cu6 foi lavado (3×5mL) com metanol 

gelado. O complexo Cu6 foi obtido como um sólido de cor verde escuro com 
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rendimento de 65,0%. IV (ATR, cm-1): υ 1584 (C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 

25ºC): 230 (π→π* benzeno), 290 (π→π* imina), 347 (n→π), 414 (L→M) e 550; 560 

(d→d). PF (ºC): 101,5. 

 

4.5. Procedimentos gerais para oxidação aeróbica catalisada por Cu3 

Em condições gerais, as reações foram realizadas a temperatura ambiente, por 

4 horas em contato com o O2 do ar atmosférico. Foi utilizado 0,4mmol de álcool 

benzílico, 5mmol% do complexo Cu3, 5mmol% de TEMPO e 10mmol% de base e 

2mL de solvente. Os produtos foram analisados por CG-MS para dar o indicativo das 

conversões. 

 

4.6. Curva de calibração para reação de oxidação 

Foram preparadas cinco soluções, mostrada na Tabela 2, com as 

concentrações em g L-1. 

Tabela 2 - Concentração das soluções para curva de calibração em g L-1 

Reagentes 1 2 3 4 5 

Etilbenzeno 0,79 0,79 0,79 0,79 0,82 
Benzaldeído 0,51 1,04 2,12 3,15 4,72 

Álcool 
Benzílico 

0,49 1,50 2,20 3,11 4,68 

 

As soluções foram analisadas em triplicata, via CG-MS, obtendo-se assim as 

áreas (A) dos picos correspondentes aos compostos mostrados na Tabela 2. Foram 

plotados os gráficos com o quociente Aanalito/Aetilbenzeno em função da concentração do 

analito.  

As curvas de calibração obtidas, são mostradas pelas Figuras 8 e 9 para 

calibração do álcool benzílico e benzaldeído respectivamente. 
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Figura 8 - Curva de calibração do álcool benzílico 

 

Figura 9 - Curva de calibração do benzaldeído 

 

Para a determinação de rendimento, conversão e seletividade por GC-MS, as 

reações após seu término foram filtradas em sílica utilizando-se o acetato de etila 

como eluente, e transferidas a balões de 10mL. Foram adicionados 10μL de 

etilbenzeno e o balão completado até o volume final com o acetato de etila. 

Posteriormente, as soluções foram injetadas em GC-MS em triplicata. Para as reações 

que utilizaram água, houve a necessidade de realizar a extração dos analitos da fase 
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aquosa com acetato de etila (5 vezes de 1mL), filtrando-se a fase orgânica em sílica 

com posterior secagem com sulfato de magnésio. Os parâmetros do equipamento CG-

MS podem ser observados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros do CG-MS utilizado na análise  

Volume de injeção 1μL 
Temperatura do injetor 280ºC 
Rampa da temperatura 10ºC/min  
Gás de arraste e fluxo Hélio 1mL/min 

Razão Split 1:200 
Modo SIM m/z 77 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Síntese e Caracterização dos Complexos de Cobre(II) contendo 

Ligantes Imina-Fenolato Funcionalizados com Grupos Doadores 

Amina, Éter ou Tioéter 

 

A rota geral para a síntese dos pré-ligantes imina-fenolato está apresentada no 

Esquema 18. Estes compostos foram sintetizados via reação de condensação da base 

de Schiff envolvendo uma amina primária e o 3,5-di-tert-butil-2-hidroxibenzaldeído em 

refluxo de etanol por 24 horas, de acordo com o Esquema 18. Estes ligantes foram 

obtidos como sólidos de cor laranja e amarelos, com bons rendimentos (61,0 – 92,0%), 

conforme Tabela 4. Os pré-ligantes foram caracterizados por ponto de fusão (Tabela 

4), espectroscopia na região do UV-Vis (apêndices A), espectroscopia na região do 

infravermelho (IV), e ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H (apêndices B) e 

{1H}13C (apêndices C). 

H2N R +
O

HO

Etanol
90 ºC, 24h

-  H2O

N

HO

R

L1: R = -(CH2)2-NH-C6H5       L4: R = -(C6H4)-SC6H5

L2: R = -C9H8N                      L5: R = -(C6H4)-OC6H5

L3: R = -CH2-(C6H4)-OCH3    L6: R =R = -(C6H4)-SCH3

 

Esquema 18 - Síntese de todos os pré-ligantes imina-fenolato, L1 ao L6 

 

Tabela 4 - Coloração, rendimento e ponto de fusão dos pré-ligantes imina-fenolato 

Compostos Coloração Rendimento (%) Ponto de fusão 
(ºC) 

L1 Amarelo claro 61,4 104,3 
L2 Laranja 77,0 - 
L3 Amarelo claro 91,0 92,00 
L4 Amarelo escuro 61,0 155,7 
L5 Amarelo escuro 92,0 102,7 
L6 Amarelo 

amarronzado 
64,0 139,0 

 

Os pré-ligantes apresentaram estabilidade quando armazenados por um longo 

período de tempo em temperatura ambiente e na presença de luz. O L2 apresentou 
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um ponto de fusão maior que a temperatura máxima do termômetro utilizado para a 

análise (250ºC). Também foi realizada a análise elementar de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio, mostrada na Tabela 5 (exceto para os ligantes L4 e L6).  

Tabela 5 - Valores encontrados de CHN experimental e teórico dos pré-ligantes 

Compostos Calculado (%) Experimental (%) 

C H N C H N 

L1 78,36 9,15 7,95 77,23 8,26 7,92 
L2 79,96 7,83 7,77 78,85 7,78 7,71 
L3 78,15 8,84 3,96 78,01 8,58 3,97 
L5 80,76 7,78 3,49 79,86 7,42 3,47 

 

A partir dos dados da tabela acima alcançados, Podemos observar na Tabela 

5, que os resultados da análise elementar C, H e N concordam entre os valores 

teóricos calculados e os valores experimentais. Os espectros de RMN de 1H e {1H}13C 

dos pré-ligantes são apresentados nos apêndices B e C respectivamente. Nos 

espectros de 1H se observa o aparecimento de um singleto na região de 8,27-8,80ppm 

atribuído ao H do grupo R1HC=NR2, o singleto na região de 14ppm referente ao H do 

grupo OH, multipletos na região de 6,5-5,5ppm aos H dos carbonos aromáticos e na 

região de 1,0-1,5ppm aos H dos carbonos sp3. Nos espectros de {1H}13C é observado 

um pico próximo a 160ppm relativo ao carbono imínico.  

A rota geral de síntese dos novos complexos de Cu(II) a partir dos pré-ligantes 

imina-fenolato é apresentada no Esquema 19. A reação dos pré-ligantes L1 –L6 com 

1 equiv. de CuCl2.2H2O em metanol, à temperatura ambiente (L1–L3), ou 40ºC (L4–

L5), ou sob temperatura de refluxo (L6) por 24h promoveu a formação dos complexos 

(Cu1–Cu6) como sólidos, de coloração verde-escuro a marrom, com bons 

rendimentos, variando entre 65 – 87%, e ponto de fusão entre 101,5 – 145,0ºC 

(conforme Tabela 6). A coordenação do ligante ao metal, nos complexos Cu1, Cu3 e 

Cu5 ocasionou o aumento do ponto de fusão dos respectivos complexos. Os 

complexos Cu4 e Cu6 apresentaram menor ponto de fusão em comparação ao pré-

ligante. Os complexos sintetizados mostraram moderada solubilidade em solventes 

orgânicos (hidrocarbonetos de baixa polaridade) como tolueno e benzeno. No entanto, 

foram solúveis em solventes polares, como diclorometano, tetrahidrofurano e 

acetonitrila. As diferentes rotas empregadas são decorrentes da solubilidade dos 

correspondentes pré-ligantes. Os pré-ligantes L1–L3 são solúveis em metanol, L4–

L5 apresentaram baixa solubilidade, mas foram solúveis quando aquecidos a 40ºC. 

Porém, L6 necessitou de temperatura de refluxo para a reação ocorrer. 
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N

HO

R

L1: R =-(CH2)2-NH-C6H5                          
L2: R = -C9H8N     
L3: R = -CH2-(C6H4)-OCH3

L

N

OL Cu

t. a., 24h

Metanol

Cl

CuCl2.2H2O+

- HCl

L6: R =  -CH2-(C6H4)-SCH3

N

OL Cu

Cl

Metanol

- HCl

40 ºC, 24h

Metanol

- HCl

L4:  R= -(C6H4)-SC6H5

L5: R = -(C6H4)-OC6H5

N

OL Cu

Cl

refluxo

Esquema 19 - Sínteses dos complexos de Cu(II) Cu1 ao Cu6. 

 

Tabela 6 - Coloração, rendimento e ponto de fusão dos complexos Cu(II) 

Compostos Coloração Rendimento (%) Ponto de fusão 
(ºC) 

Cu1 Verde escuro 79,0 126,0 
Cu2 Marrom 87,0 - 
Cu3 Verde escuro 78,0 130,5 
Cu4 Verde escuro 67,0 134,7 
Cu5 Verde escuro 72,0 145,0 
Cu6 Verde escuro  65,0 101,5 

 

Todos os compostos são estáveis ao ar e a umidade. As estruturas foram 

deduzidas com base em análise elementar (C, H e N) (Cu3 e Cu6), difração de raios 

X em monocristal (Cu1 e Cu3), espectrometria de massas de alta resolução com 

ionização por eletrospray (Cu1), espectroscopia na região do infravermelho (IV), 

espectroscopia na região do ultravioleta-visível. Por se tratar de espécies de cobre(II) 

paramagnéticas, não foi possível realizar análises de ressonância magnética nuclear 

de 1H e {1H}13C.  
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5.2. Análise Elementar 

Os resultados da análise elementar de C, H e N (%) para os complexos Cu3 e 

Cu6 demonstram a eficiência do método de síntese e corroboram com os valores 

teóricos calculados para os complexos Cu3 e Cu6, conforme observado na Tabela 7. 

Os complexos Cu4 e Cu5 são higroscópicos, e a presença de moléculas de água 

coordenadas ao centro metálico pode justificar a grande diferença de percentual de 

C, H e N desses complexos em relação aos pré-ligantes, e portanto não são 

apresentados na Tabela 7.  

Tabela 7 - Valores encontrados de CHN experimental e teórico dos complexos 

Compostos Calculado (%) Experimental (%) 

C H N C H N 

Cu3 61,18 6,70 3,10 61,43 6,45 4,40 
Cu6 58,26 6,24 3,09 58,94 6,38 4,21 

 

 

5.3. Espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) 

aplicada a caracterização dos complexos de Cu(II) 

 

O comportamento eletrônico dos complexos Cu1-Cu6 e dos seus respectivos 

ligantes foi estudado por meio da espectroscopia eletrônica de absorção ultravioleta 

visível, utilizando-se como solvente diclorometano. As transições internas dos ligantes 

(π→π*, n→π*) e a transição L→M (ligante-metal), sendo n o orbital não ligante, π 

orbital ligante e π* orbital antiligante (DEDE; BIE, 2018, 2005) aparecem de acordo 

com a Tabela 8. 

Tabela 8 – Comprimento de onda das transições no espectro de UV-Vis dos pré-
ligantes e os complexos em diclorometano 

Compostos λmáx/nm 

π→π* (b) π→π* (i)  n→π* L→M d→d 

L1 230 250 331 - - 
Cu1 230 267 345 415 ; 462 620 
L2 233 274 342 - - 

Cu2 237 286 347 479 - 
L3 230 263 328 - - 

Cu3 231 265 330 465 555; 653 
L4 230 281 362 - - 

Cu4 234 276 365 470 547; 655 
L5 230 277 330 - - 

Cu5 231 267 335 455 592 
L6 230 272 366 - - 

Cu6 230 290 347 414 550; 660 
Nota: (b): benzeno; (i): imina 
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As transições n→π* são observadas nos espectros eletrônicos que contem 

elétrons não ligantes em átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre ou halogênio. As 

transições para orbitais antiligantes estão associadas somente a centros insaturados 

nas moléculas, e por isso, requerem energias menores e aparecem em comprimentos 

de onda maiores (SILVERSTEIN, 1979).  

Ligantes pertencentes a classe de compostos orgânicos bases de Schiff, 

apresentam transições atribuídas aos cromóforos C=N e C=C. O anel benzênico 

quando isolado apresenta três bandas caraterísticas em 184, 204 e 256nm atribuídas 

às transições π→π* referentes ao cromóforo C=C. No entanto, as bases de Schiff 

apresentam OH ligado no anel benzênico, e com isso, a ligação de auxocromo a um 

grupo cromóforo ocasiona uma alteração no comprimento de onda chamado 

deslocamento batocrômico (SILVERSTEIN; DYER, 1979, 1969). Portanto, os 

espectros eletrônicos dos ligantes L1-L6, apresentam maiores comprimentos de onda 

referentes às transições π→π* do benzeno, em comparação ao anel benzênico livre. 

As iminas não apresentam absorção no ultravioleta próximo, a menos que o 

grupo C=N esteja em conjugação. Quando isso ocorre nas bases de Schiff é atribuída 

a transição à banda que aparece entre 317 e 417nm (ARANHA, 2007). Nos 

complexos, estas bandas podem sofrer deslocamentos devido à presença do íon 

metálico, indicando o grupo coordenante. Os espectros eletrônicos obtidos em 

diclorometano dos pré-ligantes e seus respectivos complexos são mostrados nas 

Figuras 10-15. 
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Figura 10 - Sobreposição dos espectros eletrônicos na região do UV-Vis para o L1 e Cu1 

 

Figura 11 - Sobreposição dos espectros eletrônicos na região do UV-Vis para o L2 e Cu2 
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Figura 12 - Sobreposição dos espectros eletrônicos na região do UV-Vis para o L3 e Cu3 

 

Figura 13 - Sobreposição dos espectros eletrônicos na região do UV-Vis para o L4 e Cu4 
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Figura 14 - Sobreposição dos espectros eletrônicos na região do UV-Vis para o L5 e Cu5 

 

Figura 15 - Sobreposição dos espectros eletrônicos na região do UV-Vis para o L6 e Cu6 
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Foi observado uma baixa intensidade referente as transições d-d dos 

complexos, todos apresentados nas Figuras 16-21, característica de metais com 

camadas d não preenchidas totalmente. Exceto para o complexo Cu2, que não foi 

possível visualizar a banda d-d, Figura 17. 
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Figura 16 - Espectro eletrônico da transição d-d do Cu1 na concentração 10-5mol L-1 
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Figura 17 - Espectro eletrônico da transição d-d do Cu2 na concentração 10-5mol L-1 
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Figura 18 - Espectro eletrônico da transição d-d do Cu3 na concentração 10-5mol L-1 
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Figura 19 - Espectro eletrônico da transição d-d do Cu4 na concentração 10-5mol L-1 
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Figura 20 - Espectro eletrônico da transição d-d do Cu5 na concentração 10-4mol L-1 
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Figura 21 - Espectro eletrônico da transição d-d do Cu6 na concentração 10-5mol L-1 

 

As absortividades molares (ε) foram calculadas de acordo com a Equação 1, e 

os valores encontrados são mostrados na Tabela 9 referente às transições eletrônicas 

dos compostos.  

𝜀 =
𝐴

𝑐×𝑙
                                                          (1) 

Onde:  

A= absortividade 

c = concentração em mol/L 
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l = caminho ótico (1cm) 

As transições d-d apresentaram coeficiente de absortividade molar 

característico para cada complexo, maior que 104 M-1 cm-1, sendo atribuídas as 

transições eletrônicas permitidas pelas regras de seleção (Laporte e Spin).   

Tabela 9 - Absortividade molar das transições eletrônicas 

Compostos ε (L mol-1 cm-1) 
π→π* (b) π→π* (i) n→π* L→M d→d 

 L1 81.547 14.460 14.010 - - 
Cu1 83.432 16.268 20.914 16.245 1.066 
 L2 155.118 48.052 47620 - - 
Cu2 116.596 40.086 39.301 23.505 - 
L3 98.378 14.710 14.596 - - 

Cu3 38.157 2.315 2.302 896 675; 549 
L4 66.984 27.119 27.001 - - 

Cu4 11.769 4.724 4.758 542 337; 121 
L5 50.747 16.529 16.644 - - 

Cu5 13.804 5.510 5.425 1342 696 
L6 129.374 7.078 70.823 - - 

Cu6 12.696 4.558 4.546 4377 923; 534 
Nota: (b): benzeno; (i): imina 

 
Complexos de Cu(II) podem apresentar estereoquímicas altamente distorcidas 

sendo a mais comum a elongação tetragonal ao longo do eixo z (distorção Jahn 

Teller). Isso se deve à alta energia dos orbitais que possuem maior contribuição 

energética nos eixos x e y por possuírem mais elétrons.  Com isso, os orbitais com 

lóbulos no eixo z reduzem sua energia, deixando as coordenações com respectivos 

orbitais mais fracas, alongando dessa forma os comprimentos de ligação ao longo do 

eixo z. Nesses casos, os espectros eletrônicos podem apresentar até três transições, 

as quais muitas vezes aparecem encobertas em uma única transição alargada na 

região de 600-700nm (LEVER, 1984, p.555). 

A partir das bandas observadas nos espectros eletrônicos referentes à 

transição d-d para os complexos de Cu(II), obtém-se uma grande quantidade de 

informações que dizem respeito à esfera de coordenação e ao centro de simetria. Os 

espectros eletrônicos de complexos piramidais de base quadrada mostram 

tipicamente uma banda de absorção mais intensa em alta energia (menor λ) e uma 

menos intensa (ombro) em menor energia (maior λ) (LEVER; HEEG, 1984, 1998). 

ROMANOWSKI (2001, p. 594) relata que um de seus compostos de estudo exibe uma 

banda larga em 669nm com um ombro em 875nm sugestivos de uma geometria planar 
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quadrada, enquanto que os outros três compostos exibem bandas consistentes com 

uma geometria piramidal quadrada descritas na literatura (UMA; ADAMS, 1994, 1996).  

Para o Cu3 foram obtidos espectros eletrônicos com diferentes solventes além 

do diclorometano, sendo eles o THF e DMF com concentração de 10-4mol L-1, 

mostrado na Figura 22. Essa comparação é de elevada relevância, pois a polaridade 

do solvente pode interferir nos deslocamentos das bandas de transição.  

A Tabela 10 mostra os valores dos deslocamentos observados na Figura 22. 

As transições d-d foram visualizadas de forma melhor na concentração de 10-3mol L-

1 para a DMF e o THF, sendo esses espectros mostrados no apêndice A. Com 

diclorometano a concentração do complexo é de 10-5mol L-1, como já foi visto na 

Figura 18.    

Tabela 10 - Espectro eletrônico do Cu3 em outros solventes 

Solventes Frequência λmáx/nm 
π→π* (b) π→π* (i) n→π* L→M d→d 

DMF 278 330 393 449 545 
CH2Cl2 231 265 330 465 555; 653 

THF 270 289 392 450 567 

 

Se pode observar que, ao mudar o solvente, as bandas se deslocam para um 

maior comprimento de onda para todas as transições internas, ocorrendo portanto um 

efeito batocrômico para às transições π→π* e n→π*. As demais transições referentes 

as transições de transferência de carga ligante-metal e d-d houve um deslocamento 

para um comprimento de onda menor, em comparação as bandas observadas em 

diclorometano. Esse deslocamento se deve a polaridade dos solventes. Um solvente 
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Figura 22 - Espectro eletrônico do Cu3 com outros solventes 
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polar pode apresentar coordenação no cobre(II), observando essa coordenação num 

comprimento de onda menor que todos os solventes observados. 

 

5.4. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV) 

A espectroscopia na região do IV é geralmente utilizada como uma análise 

preliminar, possibilitando observar a presença dos principais grupos funcionais da 

molécula. Através da comparação dos espectros do pré-ligante com seu respectivo 

complexo podemos determinar a diferença quando há a coordenação. No apêndice 

B, podemos observar os espectros na região do infravermelho por ATR-ZnSe dos pré-

ligantes e seus respectivos complexos de Cu(II).  

Os espectros de IV dos ligantes livres exibem várias bandas na região de 2500-

4000cm-1. Uma atribuição completa dos espectros na região do infravermelho das 

bases de Schiff é muito difícil devido ao acoplamento vibracional extenso nas 

moléculas (TOZZO, 2008, p. 112). Os ligantes bases de Schiff apresentam os 

estiramentos referentes à ligação O-H na região de 3300-3800cm-1, porém, ao 

observar o espectro dos ligantes se percebe a ausência da mesma. Isso ocorre devido 

ao deslocamento de frequência para a região de 2554-2603cm-1, ao que se refere a 

interação OH---N=C pertencente a planaridade desses ligantes. E junto com a 

distância intramolecular adequada favorecem a ligação de hidrogênio (TOZZO, 2008, 

p. 112). Devido a coordeção do Cu(II) ocorre a desprotonação e portanto a banda de 

O-H não aparece nos espectros dos complexos. As bandas de absorção (cm-1) do 

grupo imínico dos pré-ligantes e complexos são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Banda de estiramento C=N presentes nos pré-ligantes e complexos de 
cobre(II)  

Compostos  C=N (cm-1) Δ (cm-1) 

L1 1600 16 
Cu1 1616 
L2 1620 -20 

Cu2 1600 
L3 1625 -13 

Cu3 1612 
L4 1615 8 

Cu4 1623 
L5 1619 4 

Cu5 1623 
L6 1612 -28 

Cu6 1584 
Nota:  - deformação axial 
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As frequências de estiramento (C=N) referente ao grupo imínico para todos os 

pré-ligantes sofrem um deslocamento para uma menor frequência no complexo. Esse 

deslocamento sugere uma modificação no ambiente eletrônico/químico, que se deve 

a coordenação do grupo imina ao centro metálico do Cu(II). Comumente é esperada 

uma maior força de ligação para os grupos funcionais das moléculas do ligante na 

forma livre, já que os heteroátomos dos mesmos quando coordenados ao centro 

metálico doam uma densidade eletrônica para o metal diminuindo a força da ligação 

intensa (DE LA TABLA, 2012, p. 1006). Com isso, o complexo absorve em número de 

onda menor em comparação ao pré-ligante na forma livre.  

Outra forma de verificar a coordenação ao metal, é através dos deslocamentos 

de outras bandas, como mostrado na Tabela 12. 

Tabela 12 - Principais bandas de absorção observadas nos espectros de 
infravermelho para os pré-ligantes e complexos de Cu(II) 

Compostos   (cm-1)  

OH C=C C-O 

L1 3419 1364 1216 

Cu1 - 1321 1169 

L2 2528 1389 1201 

Cu2 - 1385 1199 

L3 2614 1439 1204 

Cu3 - 1433 1196 

L4 2667 1390 1197 

Cu4 - 1389 1196 

L5 2657 1391 1203 

Cu5 - 1387 1993 

L6 2625 1388 1194 

Cu6 - 1386 1191 

  

 Nos espectros dos complexos  Cu2 e Cu4 aparece uma banda larga próximo a 

3500cm-1 que se refere a água adsorvida na superfície do composto. Isso ocorre 

devido a propriedade higroscópica destes complexos. 

 

5.5. Caracterização no estado sólido por difração de raios X em 

monocristal 

 

A geometria de coordenação refere-se ao arranjo espacial dos átomos 

doadores ao redor do centro metálico em um complexo. As estruturas geométricas 

dos complexos de metais de transição podem ser definidas de diversas maneiras. A 
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mais usada é a difração de raios X em monocristais que fornece estrutura precisa, as 

distâncias em (Å) e ângulos em (°) das ligações, tornando-se uma análise muito 

eficiente para se determinar a estrutura precisa da molécula de interesse.  

Monocristais adequados dos complexos Cu1 e Cu3 para determinação por 

difração de raios X foram obtidos por evaporação lenta do solvente na solução 

concentrada resultante da reação, à temperatura ambiente. As estruturas cristalinas e 

moleculares destes, juntamente com os principais ângulos e distâncias de ligação são 

apresentadas nas Figuras 23 e 24. Dados cristalográficos e de refinamento são 

resumidos nas Tabelas 13 e 14. Para os demais complexos, sucessivas tentativas de 

cristalização não foram bem-sucedidas. 

O complexo Cu1 cristaliza no sistema triclínico, grupo espacial P-1 e apresenta-

se de forma monomérica no estado sólido com coordenação k3-NNO do ligante imina-

fenolato frente ao átomo de Cu(II). A cela unitária do cristal apresentou duas moléculas 

com pequenas diferenças de ângulos e comprimentos de ligações. Os ângulos de 

ligação O1-Cu1-N1 de 174,53(7) Å e N2-Cu1-Cl1 de 174,79(5) Å, determinam a 

formação de uma geometria quadrática levemente distorcida ao redor do centro 

metálico. Esta geometria sofre desvio da planaridade conforme os ângulos: O1-Cu1-

N2, N2-Cu1-N1, O1-Cu1-Cl1, N1-Cu1-Cl1, isto é: 92,97(6), 84,59(6), 91,03(4), 

91,13(5), respectivamente. O comprimento da ligação Cu1-O1 é de 1,9038(13) Å é 

levemente mais curta do que Cu1-N2(imina) de 1,9219(16) Å e Cu1-N1(amina) de 

2,0897(16) Å. Observa-se que a ligação Cu1-N2 é mais curta do que a ligação Cu1-

N1. 
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Tabela 13 - Dados do cristal e refinamento da estrutura para os complexos Cu1 e Cu3 

Complexo Cu1  Cu3 

Fórmula empírica C23H31ClCuN2O  C46H60Cl2Cu2N2O4 
Massa molar (g/mol) 450,49  902,96 

Temperatura (K) 111(2)  298 
Comprimento (Å) 0,71073  0,71073 
Sistema do cristal Triclínico   

Grupo espacial P1̅  P1̅ 
Dimensões da unidade 

da célula 
   

a (Å) 11,4946(5)  11,9971(5) 
b (Å) 12,1360(5)  14, 2532(7) 
c (Å) 16,7973(7)  15.0901(7) 

Figura 23 - Estrutura cristalina e molecular do complexo Cu1. As elipsóides térmicas são representadas 

com 50% de nível de probabilidade. Distâncias (Å) e ângulos de ligação (°) selecionados: Cu1- N1 = 

2,0897(16); Cu1- N2 = 1,9219(16); Cu1- O1 = 1,9038(13); Cu1- Cl1 = 2,2497(5); Cu2 - N3 = 2,2438(5); 

Cu2- N4 = 1,9319(16); Cu2- O2 = 1,8764(13); Cu2- Cl2 = 2,2438(5); O1- Cu1- N2 = 92,97(6); O1- Cu1- 

N1 = 174,53(7); N2- Cu1- N1 = 84,59(6); O1-Cu1-Cl1 = 91,03(4);  N2-Cu1-Cl1 = 174,79(5); N1-Cu1-Cl1 = 

91,13(5); O2-Cu2-N4 = 92,45(6); O2-Cu2-N3 = 171,51(7); N4-Cu2-N3 = 84,68(7); O2-Cu2-Cl2 = 91,14(4); 

N4-Cu2-Cl2 = 172,94(5); N3-Cu2-Cl2 = 91,67(5). 
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 (°) 77,584(2)  69,549(2) 

 (°) 87,932(10)  85,370(2) 

 (°) 87,077(2)  85.769(2) 

Volume (A3) 2284,66(17)  2406,97(17) 
Z 4  2 

Densidade calculada 
(mg.m3) 

1,310  1,246 

Coeficiente de 
absorção linear (mm-1) 

1,088  1,035 

F (000) 948  948 
Tamanho do cristal 

(mm) 
0,141 x 0,087 x         

0,060 

  

Região de varredura 
angular θ (°) 

2,327 – 30,686  30,595 

Região de varredura 
dos índices 

-16 ≤ h ≥ 16 
-17 ≤ h ≥ 17 
-24 ≤ h ≥ 24 

 

 -17 ≤ h ≥ 17 
-20 ≤ h ≥ 20 
-21 ≤ h ≥ 21 

Reflexões 
coletadas/independ

. [R(int)] 

77504/14148 [R(int) 
= 0,0787] 

 

 

 

Integralidade da 
medida 

99,9  99,4 

Correção de 
absorção 

Multi-scan  Multi-scan 

Transmissão 
mínima e máxima 

0,7461; 0,7080  0,895; 0,962 

Método de 
Refinamento 

Full-matrix least-
squares on F2 

 Full-matrix least-squares on 
F2 

Dados/ restrições 
/parâmetros 

14148 / 0 / 517   

Goodness-of-fit 
(GOF) em F2 

1,012  1,002 

Índice R final 
[I>2σ(I)]  

R1 = 0,0440, wR2 = 
0,0805 

 R1 = 0,0547, wR2 = 0,1283 

    
Índices R (todos os 

dados) 
R1 = 0,0843, wR2 = 

0,0902 

  

Maior diferença de 
pico e vale (e Å-3) 

0,614 e -0,558   

 

O complexo Cu3 também cristaliza no sistema triclínico, grupo espacial P1̅ e 

apresenta-se de forma dimérica no estado sólido com coordenação k2-NN do ligante 

imina-fenolato frente ao átomo de Cu(II), dois átomos de Cl em ponte entre os centos 

metálicos determinam o número de coordenação quatro. A cela unitária do cristal 

apresentou uma única molécula. Os ângulos de ligação N1-Cu1-Cl1 de 150,07(7) Å e 

O1-Cu1-Cl2 de 145,75(7) Å, determinam a formação de uma geometria quadrática 

distorcida ao redor do centro metálico. Esta geometria sofre desvio da planaridade 
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conforme os ângulos: N1-Cu1-O1, N1-Cu1-Cl2, O1-Cu1-Cl1, O1-Cu1-Cl2, isto é: 

95,38(9), 100,33(7), 93,02(7), 88,33(3), respectivamente. O comprimento da ligação 

Cu1-O1 é de 1,847(2) Å é levemente mais curta do que Cu1-N1(imina) de 1,9213(2) 

Å e Cu1-Cl1de 2,2807(8) Å é levemente mais curta que Cu1-Cl2 de 2,3247(6) Å. 

Observa-se que a Cu1-Cl1 do complexo Cu1 é levemente mais curta que as ligações 

apresentadas pelo Cu3. De forma inversa, as ligações Cu1-O1 e Cu-N1 do complexo 

Cu3 são mais longas comparadas ao complexo Cu1. 

 

5.6. Oxidação do álcool benzílico utilizando o Cu3 por GC-MS  

O complexo Cu3 foi investigado como catalisador para a reação de oxidação 

aeróbica do álcool benzílico, conforme Tabela 14.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Estrutura cristalina e molecular do complexo Cu3 . As elipsóides térmicas são 

representadas com 50% de nível de probabilidade. Distâncias (Å) e ângulos de ligação (°) 

selecionados: Cu1-O1 = 1,847(2); Cu1-N1 = 1,913(2); Cu1-Cl1 =2,2807(8); Cu1-Cl2 = 2,3247(6); N1-

Cu1-O1 = 95,38(9); N1-Cu1-Cl1 = 150,07(7); O1-Cu1-Cl1 = 93,02(7); O1-Cu1-Cl2 = 145,75(7); Cl1-

Cu1-Cl2 = 88,33(3). 
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Tabela 14 - Soluções e suas condições para reação de oxidação 

 
Entrada Solvente Base  Conv. (%) Rend. (%) Selet. (%) 

1 H2O K2CO3  80 16 20 

2 H2O KOH  75 17 24 

3 CH3CN K2CO3  54 30 55 

4 CH3CN KOH  47 22 47 

5 THF K2CO3  51 15 29 

6 THF KOH  51 30 59 

7 CH2Cl2 K2CO3  59 16 27 

8 CH2Cl2 KOH 50 13 26 

 

Nas reações de oxidação do álcool benzílico foram utilizados 5mol% de Cu3, 

5mol% de TEMPO, 10mol% de base, a temperatura ambiente por 4 horas, 

empregando diferentes solventes. Quando o solvente empregado foi a H2O (entrada 

1 e 2) observa-se as maiores conversões do álcool benzílico (80% entrada 1 e 75% 

entrada 2) a benzaldeído. Ainda, utilizando como base K2CO3, leva a uma conversão 

maior (entrada 1) comparado ao emprego de KOH (entrada 2). Porém, essas 

condições reacionais levam a menores rendimentos 16% e seletividades (20-24%).  

KUMPULAINEN & KOSKINEN (2009) relatam que as reações contendo KOH 

mostraram boa reatividade em comparação com a maioria das bases de amina 

utilizada em suas reações de oxidação, além de apresentar melhor solubilidade em 

relação a outras bases. Mas uma desvantagem de usar o KOH é que após alguns 

minutos posterior a adição dessa base, houve a presença de alguns sólidos castanhos 

(provavelmente hidróxidos ou óxidos de cobre), e com isso a quantidade de KOH 

infere na proporção cobre-ligante em solução. JEHDARAMARN (et. al., 2018) não 

encontra essa dificuldade pois utiliza como base o Na2CO3, e é com a mesma que 

tem suas melhores conversões. Um de seus melhores resultados foi quando usou 

1mol% do complexo de Cu(II) dinuclear e 10mmol% de Na2CO3, tendo 86% de 

conversão (as outras condições foram idênticas as empregadas nesse trabalho). 

Desta forma, empregando condições similares as empregadas por JEHDARAMARN 

(et. al., 2018) e 2,5mmol% de Cu3, um complexo dinuclear e 10mmol% K2CO3 
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chegamos a um valor de conversão muito próxima a encontrada por JEHDARAMARN 

(et. al., 2018).  

HOOVER (et. al., 2013), assim como KUMPULAINEN & KOSKINEN (2009) 

verificaram que o solvente (H2O) (ou co-solvente) foi a condição responsável pela 

diminuição da taxa de conversão em um de seus complexos de estudo. Já  

JEHDARAMARN (et. al., 2018) tem resultados satisfatórios ao utilizar a água como 

solvente, deixando sua reação quatro horas a mais do que HOOVER (et. al., 2013).  

O emprego dos solventes acetonitrila, THF e diclorometado, nas mesmas 

condições reacionais ocasionou em menores percentuais de conversões (50-59%, 

entradas 3-8), porém de forma geral rendimentos e seletividades mais elevados. 

A condição que apresentou melhores rendimento e seletividade foi o sistema 

catalítico empregando THF como solvente e KOH como base (entrada 6), Figura 25.   

 

Figura 25 - Gráfico de conversão, rendimento e seletividade da atividade oxidativa do Cu3 
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6. Considerações Finais 

Uma nova classe de complexos de Cu(II) contendo ligantes imina-fenolato foi 

sintetizada e caracterizada. Conforme visto, nos resultados das caracterizações 

realizadas até o presente momento, podemos concluir que as sínteses dos pré-

ligantes e complexos foram satisfatórias, apresentando rendimentos na faixa de 61,0 

– 92,0%. 

Os pré-ligantes imina-fenolato foram caracterizados através da análise 

elementar de C, H e N, RMN 1H e {1H}13C, espectroscopia na região do infravermelho, 

espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta visível e ponto de fusão.  

Os complexos de Cu(II) foram caracterizados mediante a espectroscopia na 

região do infravermelho, espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta visível, 

ponto de fusão, análise de C, H, N e difração de raios X de monocristal. As estruturas 

moleculares dos complexos Cu1 e Cu3 foram obtidas por difração de raios X de 

monocristal. Para Cu1, a estrutura cristalina/molecular no estado sólido confirma a 

natureza monomérica do complexo, sendo o Cu1 tetracoordenado apresentando 

geometria quadrática levemente distorcida. A estrutura cristalina/molecular do 

complexo Cu3 apresentou natureza dimérica, com cada centro de Cu(II) apresentando 

geometria quadrática mais distorcida. O ligante está coordenado de forma bidentada 

(ON) ao centro de Cu(II) com dois átomos de cloro em ponte entre os dois centros de 

Cu(II). 

O complexo Cu3 foi empregado em estudos de avaliação da oxidação do álcool 

benzílico na presença de oxigênio. O estudo catalítico envolvendo Cu3 foi realizado 

empregando diferentes solventes e bases. Foi possível observar boas conversões, 

rendimentos e seletividades mostrando com isso uma pesquisa promissora. Contudo, 

ainda há a necessidade de realizar alguns testes catalíticos exploratórios, como 

aumentar os tempos reacionais, diversificar temperaturas, analisar a atividade 

catalítica do sal de cobre visando encontrar a melhor condição reacional para o 

processo de oxidação de álcoois na presença de Cu3.       
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Apêndice A – Espectro eletrônico das transições d-d do complexo Cu3 em 

outros solventes   
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Figura 26 A- Espectro eletrônico da transição d-d em DMF na concentração de 1,0x10-3mol L-1 
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Figura 27 A- Espectro eletrônico da transição d-d em THF na concentração de 1,0x10-3mol L-1 

 

  



 
 

  

Apêndice B – Espectros vibracionais na região do infravermelho dos pré-

ligantes e os complexos Cu(II) 
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Figura 28 A- Sobreposição dos espectros vibracionais do pré-ligante L1 e o complexo Cu1 
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Figura 29 A- Sobreposição dos espectros vibracionais do pré-ligante L2 e o complexo Cu2 
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Figura 30 A- Sobreposição dos espectros vibracionais do pré-ligante L3 e o complexo Cu3 
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Figura 31 A- Sobreposição dos espectros vibracionais do pré-ligante L4 e o complexo Cu4 



 
 

  

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

80

88

96

104

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

 (
%

)

Numero de onda (cm
-1
)

 L5

 Cu5

 

Figura 32 A- Sobreposição dos espectros vibracionais do pré-ligante L5 e o complexo Cu5 
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Figura 33 A- Sobreposição dos espectros vibracionais do pré-ligante L6 e o complexo Cu6 

  



 
 

  

Apêndice C – Espectros de RMN 1H e de {1H}13C dos pré-ligantes tridentados 

imina-fenolato contendo átomos doadores N, O e S 

 

 

Figura 34 A- Espectro de RMN de 1H do pré-ligante L1 

 



 
 

  

 

Figura 35 A- Espectro de RMN de 1H do pré-ligante L2 

 

Figura 36 A- Espectro de RMN de 1H do pré-ligante L3 



 
 

  

 

Figura 37 A- Espectro de RMN de 1H do pré-ligante L4 

 

Figura 38 A- Espectro de RMN de 1H do pré-ligante L5 



 
 

  

 

Figura 39 A- Espectro de RMN de 1H do pré-ligante L6 

 

 

Figura 40 A- Espectro de RMN de {1H}13C do pré-ligante L1 

 



 
 

  

 

Figura 41 A- Espectro de RMN de {1H}13C do pré-ligante L2 

 

Figura 42 A- Espectro de RMN de {1H}13C do pré-ligante L3 

 



 
 

  

 

Figura 43 A- Espectro de RMN de {1H}13C do pré-ligante L4 

 

 

Figura 44 A- Espectro de RMN de {1H}13C do pré-ligante L5 

 



 
 

  

 

Figura 45 A- Espectro de RMN de {1H}13C do pré-ligante L6 

 


