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Introdução 
As proteinas azuis de cobre compreendem uma 
família de enzimas que realizam reações de 
transferência de elétrons pela conversão Cu1+/Cu2+ 
e estão envolvidas em processos biológicos de 
geração de energia, tais como: fotossíntese 
(carregadores de elétrons do citocromo f para o 
PSI) e respiração (como doadores de elétrons para 
oxidases de bactérias). A principal característica 
desta classe (coloração azul) decorre da 
transferência de elétrons de um grupamento 
cisteína para o sítio de Cu2+.1 Visando a obtenção 
de modelos para estas enzimas, são apresentados 
neste trabalho, a síntese e caracterização de um 
novo ligante N2S-doador e de seu respectivo 
complexo de Cu2+.  

Resultados e Discussão 
O ligante 2-(piridin-2-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)etanamina  
tioepa, foi sintetizado por uma rota adaptada da 
literatura2 à partir da adição de 2-(2-piridil)etilamina 
ao 2-tiofenocarboxialdeído, em meio metanólico e 
agitação por 16h à TA.  Após a adição de NaBH4 a 
reação foi mantida a 50 ºC por 3h. O ligante foi 
obtido após extração com CH2Cl2 na forma de um 
óleo amarelo. IV (KBr, cm-1): ʋ(NH) 2946, ʋ(CHAr) e 
ʋ(CHAlf) 3070-2758, ʋ(C=N) 1595, ʋ(C=S) 1165. 
1HRMN (CDCl3): δ= 3.34, 3.36 (2d, 4H, 2CH2), 4.36 
(s, 2H, CH2), 8.32 (d, 1H, alfa ao N piridínico), 6.86 
– 8.32 (7HAr), 2.82 (s, 1H, NH). 
O complexo [Cu(tioepa)Cl2)] foi obtido pela reação 
entre o tioepa e o CuCl2 2H2O em etanol à TA, de 
acordo com o Esquema 1. Monocristais de cor 
verde-azulada foram isolados da solução mãe e 
caracterizados por IV, CHN, UV-Vis, VC, ESI-MS e 
condutivimetria. IV (KBr, cm-1): ʋ(NH) 3179, ʋ(CHAr) 
e ʋ(CHAlf) 3078-2820, ʋ(C=N) 1608, ʋ(C=S) 1233, 
ʋ(Cu-Cl) 505. 
 

 
CuCl2 2H2O   +                                            

 
 

 
 

Esquema 1. Síntese do complexo [Cu(tioepa)Cl2]. 

O espectro de ESI-MS (MeOH) mostra picos 
referentes ao ligante livre e a espécies Cu/ligante 
geradas nas condições de análise (m/z+/atribuição): 
668 / associação de 2 moléculas de 
[Cu(tioepa)(H2O)Cl]+, 316/[Cu(tioepa)Cl2]-H+, 
280/[Cu(tioepa)]+, 219/tioepa+H+. A espectroscopia 
eletrônica do complexo [Cu(thioepa)Cl2] foi realizada 
em metanol (Fig. 1a). As principais bandas 
observadas foram (λ, nm / ɛ, Lmol-1cm-1): 700/110; 
235/11.360 e 260/7.920. A banda em 700 nm pode 
ser atribuída à transição d-d, as demais são 
características de transferências de carga 
intraligante. A condutivimetria em metanol (25°C, 1 
× 10-3 mol L-1) mostrou um comportamento 
eletrolítico 1:1.3  
 
 
 
 
 
 
 
 

     (a)    (b) 
Figura 1. Espectro eletrônico (a) e voltametria 
cíclica (b) do complexo [Cu(tioepa)Cl2)], em 
metanol. 
O voltamograma cíclico (Fig. 1b) apresentou um 
processo quasi-reversível referente ao Cu2+/Cu+ em 
E½ = 120 mV vs EPH. O processo de oxidação 
irreversível observado em 330 mV vs EPH é 
dependente do íon Cl-, como confirmado pela 
adição de LiCl. 

Conclusões 
Foi possível sintetizar em rendimento e pureza 
satisfatório o ligante inédito tioepa, que coordena 
ao íon Cu2+ em estequiometria 1:1, com sítios lábeis 
de interesse para o desenvolvimento de 
catalisadores para processos de transferência de 
elétrons. 
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