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Introdução 

Bases de Schiff apresentam grande 

versatilidade estérea e eletrônica, as quais podem 

ser ajustadas escolhendo aminas apropriadas e os 

substituintes do grupo carbonílico
1
. A vasta 

quantidade de estudos de complexos de cobre (II) 

com Bases de Schiff tridentadas se deve a sua 

importância como potenciais agentes 

quimioterápicos
2
, seu uso como catalisadores na 

área industrial e na pesquisa como modelo para o 

estudo da atividade de metaloenzimas, tais como a 

catecol oxidase
3
.  

Este trabalho apresenta a síntese e 

caracterização de complexos de Cu(II) com Bases 

de Schiff tridentadas sintetizadas a partir da 

diaminomaleonitrila e 2,4-diidróxibenzaldeído e 2-

hidróxi-4-dietilaminobenzaldeído. 

Resultados e Discussão 

Os ligantes e complexos foram sintetizados a 

partir de adaptações de procedimentos publicados 

na literatura
4
. A FIGURA 1 apresenta a estrutura 

genérica para os compostos obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Estruturas propostas para os compostos 
obtidos: (1A) e (2A) R=OH, (1B) e (2B) R=N(Et2). 
 

Ensaios qualitativos de solubilidade foram 

realizados adicionando-se 1 mg de composto a 1 mL 

de solvente. Os ligantes foram solúveis em acetona, 

CH3CN, CH3OH e DMSO, parcialmente solúveis em 

etanol e, apenas 1B, foi solúvel em clorofórmio. Os 

complexos foram solúveis em DMSO e parcialmente 

solúveis nos demais solventes testados. Tanto 

ligantes quanto complexos foram insolúveis em H2O 

e hexano. Os compostos apresentaram-se não 

eletrólitos em DMSO. Os dados gerais de 

caracterização dos compostos obtidos encontram-se 

na TABELA 1. 

 
TABELA 1. Dados gerais de caracterização dos 
compostos obtidos: 

Composto 
MM        

(g.mol
-1

) 
Rendimento 

(%) 
Ponto de 

Fusão (°C) 

1A 228,21 68 249 (d) 

2A 325,19 70 >350 

1B 283,33 83 215 (d) 

2B 380,31 71 338 

(d) degradação 

 
Os espectros eletrônicos dos compostos foram 

obtidos utilizando-se concentração 1x10
-5 

mol·L
-1

 em 
metanol. Os ligantes apresentaram bandas de alta 

absortividade, atribuídas às transições 
 na 

região entre 260-300 nm e n
na região entre 

380-400 nm. Para os complexos além da bandas 
observadas para os ligantes livres, são observadas 
bandas de transição TCML sobrepostas à bandas d-
d na faixa de 520-590 nm.  
 

Conclusões 

As técnicas de caracterização nos permitem 

concluir, até então, que os compostos sintetizados 

apresentam as estruturas propostas. Espectros 

vibracionais e a análise elementar destes compostos 

estão sendo obtidos com o intuito de auxiliar na 

elucidação dos compostos obtidos e serão 

apresentados no evento. Estudos catalíticos e 

biológicos serão desenvolvidos com estes 

compostos no futuro. 
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