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Introdução 

Nos últimos anos as pirazolinas suscitam cada vez 
mais atenção por suas propriedades biológicas. 
Seus sistemas heterocíclicos exibem uma variedade 
de bioatividades, incluindo antitumoral, antifúngica, 
antimicrobiana, antibacteriana entre outras.
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Complexos metálicos com ligantes pirazolinas tem 
sido objeto de grande investigação não somente 
pelas suas diversidades estruturais, mas também 
por suas propriedades químicas e biológicas. 
Complexos de cobre com núcleos pirazolínicos são 
de grande interesse em química bioinorgânica como 
modelos biomiméticos de metaloproteinas e na 
química inorgânica medicinal como agentes 
antifúngicos e antibacterianos.

1,3
 Neste trabalho 

apresentamos a síntese e caracterização de um 
novo complexo dimérico de cobre (I).  

Resultados e Discussão 

O complexo de cobre foi sintetizado de acordo com 

o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Figura 1. ilustra a estrutura cristalina do complexo. 
A Tabela 1. resume os principais dados de 
intensidade e refinamento dos cristais. O espectro 
de infravermelho obtido para o complexo mostra 
basicamente as mesmas bandas exibidas pelo 

ligante. A banda característica ao estiramento (CS) 
que aparece em 1360 cm

-1
 no ligante livre apresenta 

um deslocamento para maior número de onda em 
1383 cm

-1
 no complexo que confirma a coordenação 

monodentada, realizada pelo átomo de enxofre ao 

íon metálico. As bandas ѵ(NH) não mudaram no 
espectro de IR do complexo, indicando o não 

envolvimento dos grupos (NH) com o hidrogênio do 
estado sólido. A estrutura dimérica  é formada por 
pontes de Cu(I)

....
S de 2,33 e 2,44 Å.  

 
Figura 1. Estrutura de raios- x do complexo 
 
Tabela 1. Dados cristalográficos do complexo 

Fórmula molecular C35H34Cl2CuN3OPS 

Massa Molecular (g/ Mol) 711, 135 

Sistema cristalino 

Grupo espacial 

Triclínico 

P 1  

a (Å) 9,2847(5) 

b (Å) 13,9489(8) 

c (Å) 14,6685(8) 

α (°) 67,693(3) 

β (°) 76,103(3) 

γ (°) 79,103(3) 

Índices de R Finais [I>2σ(I)] R1 = 0,0480, 

wR2 = 0,1107 

Índices R (Todos os dados) R1 = 0,1313 

wR2 = 0,1391 

Conclusões                              

Um novo complexo dimérico de cobre (I) foi 

sintetizado e caracterizado por difração de raios-x e 

espectroscopia de infravermelho. 
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