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Introdução 

   O controle da dimensionalidade de sistemas 
moleculares metalorgânicos pode ser feito de 
diversas maneiras, tais como ajuste da 
estequiometria, do pH, da força iônica do meio, da 
temperatura, utilizando-se ligantes de terminação, 
dentre outros

1,2
. Neste trabalho será estudada a 

dimensionalidade de rede de dois complexos de Cu
II
 

com os ligantes mpba (meta-fenilenobis(oxamato)) e 
bipy (2,2’-bipiridina), controlada pela proporção de 
solventes utilizados durante a reação.    

Resultados e Discussão 

   A partir da difusão lenta das soluções de 

Cu(bipy)Cl2 em dmso e do sal K2H2(mpba) em água, 

foram obtidos cristais do sistema dinuclear 

homometálico [Cu2(H2mpba)2(bipy)2].H2O (1) e da 

cadeia tipo zigue-zague [Cu2(H2mpba)(bipy)].dmso 

(2). A diferença na obtenção das duas estruturas 

está na proporção de água e de dmso utilizadas nos 

testes. Ambos os cristais foram adequados para o 

experimento de difração de raios X de monocristal. 

   Os espectros na região do infravermelho de 1 e de 

2 (Figura 1) apresentaram, respectivamente, bandas 

características de grupos amidas (νN-H: 3253,3348 

cm
-1 

e νC=O: 1677,1687 cm
-1

) e de estiramento C-H 

aromático em 3085, 3075 cm
-1

. Foi observada uma 

banda em 1032 cm
-1

 atribuída ao νS=O do dmso no 

espectro de 2.  

Figura 1. Espectro de absorção na região do infravermelho de 

1 (acima) e de 2 (abaixo). 

 

   Pelas análises termogravimétricas, observa-se 

que a primeira perda, para os dois compostos, é 

atribuída a uma molécula de solvente (H2O para 1 e 

dmso para 2) e ao início da termodecomposição do  

 

composto. Ao fim da termodecomposição de 1 e 2, 

há formação de dois mols de CuO como resíduo. 

   As representações das estruturas cristalinas de 1 

e 2 (Figura 2) indicam que em 1, os íons Cu
II
 têm 

geometria bipirâmide de base quadrada distorcida, 

estando coordenados a três oxigênios dos grupos 

oxamato e aos nitrogênios do ligante bipy. Em 2 a 

geometria em torno dos íons Cu
II
 é octaédrica e 

estes estão coordenados aos átomos de oxigênio de 

dois grupos oxamato e aos átomos de nitrogênio do 

ligante bipy. 

Figura 2. Estruturas cristalinas de: a) 1 ; b) 2- visto ao longo 

do eixo b (em cima) e c (embaixo). As moléculas de solvente de 

cristalização foram omitidas para melhor visualização. 

Conclusões 

   Partindo-se dos mesmos ligantes foram obtidos 

dois compostos inéditos de Cu
II
 com diferentes 

dimensionalidades, as quais foram controladas pela 

proporção dos solventes utilizados durante a reação.  

   Estudos em busca da inter-converção de uma 

estrutura na outra em solução, assim como a 

caracterização das propriedades magnéticas estão 

em andamento. 
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