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Introdução 

As bases de Schiff derivadas de aminoácidos são 

agentes complexantes de atual interesse na química 

de coordenação. São versáteis e estabilizam íons 

metálicos formando quelatos.1 Os íons de CuII são 

de extrema importância para muitos processos 

biológicos. O cobre está ligado ao organismo como 

metaloproteínas (plastocianina) e como centros 

ativos de metaloenzimas (catecol oxidase), por 

exemplo. Complexos de CuII com bases de Schiff 

são interessantes por possibilibilitarem o estudo dos 

mecanismos de reações das metaloproteínas, 

estudo de fármacos e processos catalíticos.2 

Este trabalho tem como objetivo descrever a síntese 

e a caracterição de um complexo de CuII com a 

base de Schiff N-(2-hidroxi)-(naftil)- β-fenilalanina). 

Resultados e Discussão 

A base de Schiff foi obtida a partir da reação de 

condensação equimolar (1:1) de 2-hidroxi-

naftaldeído e a β-fenilalanina (Fig. 1).  
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Figura 1. Síntese da Base de Schiff. 

 
A síntese do complexo de cobreII com a base de 
Schiff pode ser representada pela reação abaixo: 
 
Cu(Ac)2 + LH2              1\2[Cu2(L)2(H2O)2] 5H2O +  2CH3COOH 

Onde L= N-(2-hidroxi)-(naftil)- β-fenilalaninato). 
 
Os produtos obtidos foram caracterizados por 
análise do ponto de fusão (P.F), Espectroscopina na 
Região do Infravermelho (Tabela 1) e Difração de 
Raios X em Monocristal (complexo). 
 
Tabela 1. Principais bandas de absorção no 
Infravermelho da base de Schiff e do complexo. 

Composto C=N COOH C-OH 

LH2 1625 1546 1418 

[Cu2(L)2(H2O)2]∙5H2O 1613 1542 1412 
*Valores em cm-1 

 

A difração de raios X (Fig. 2) revelou que o 

complexo formado é dinuclear com uma molécula 

de água em ponte Cu(1)-O-Cu(2) (2.373 e 2.388 Å 

respectivamente), uma molécula de água terminal 

para cada íon metálico (Cu(1)-O(7) 2.047 Å  e 

Cu(2)-O(8) 2.026 Å) e a base de Schiff  atua como 

um ligante tridentado coordenando-se ao íon 

metálico através dos átomos de nitrogênio imínco 

Cu(1)-N(1) 1.948 Å e Cu(2)-N(2) 1.966 Å, oxigênio 

fenólico Cu(1)-O(1) 1.902 Å e Cu(2)-O(4) 1.907 Å e 

pelo oxigênio da carboxila Cu(1)-O(2) 1.923 Å e 

Cu(2)-O(5) 1.927 Å conferindo ao complexo uma 

geometria pirâmide de base quadrada distorcida. Os 

ângulos de ligação correspondentes O(1)-Cu(1)-N(1) 

92.91º, O(2)-Cu(1)-N(1) 94.54º, O(4)-Cu(2)-N(2) 

92.08º e O(5)-Cu(2)-N(2) 94.79º, comprovam a 

geometria do complexo. 

  

              
Figura 2: Projeção ORTEP da estrutura molecular 
do complexo [Cu2(L)2(H2O)2]∙5H2O. 

Conclusões 

A síntese do complexo foi realizada com sucesso, 

sendo comprovada a partir da estrutura molecular 

do composto. A estrutura confirma também a 

atuação do ligante como tridentado (O,N,O). O 

composto apresenta-se na forma de dímero com 

uma molécula de água em ponte. 
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