
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

 
Síntese, Caracterização e Estudo Teórico para Complexos-Modelo para 
a 2,3-Quercetina Dioxigenase 
 
Marciela Scarpellini (PQ)1*,  Francine Terra Ferre (PG)1,  Jackson A. L. C. Resende (PQ)2,  Alexandre 
B. da Rocha (PQ)1 , marcielas@gmail.com 
 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2  Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 
 
Palavras Chave: complexo-modelo, cobre-quercetinase,  DFT.

Introdução 
A 2,3-quercetina dioxigenase (2,3-QD) é uma 
dioxigenase dependente de Cu do tipo 2, que 
catalisa a inserção de oxigênio molecular em 
flavonóides polifenólicos, sendo responsável pela 
abertura do anel heterocíclico da quercetina1

. Neste 
trabalho são apresentadas aqui as sínteses e 
caracterizações de dois complexos: 
[Cu(pymima)Cl2] 1 e [Cu(pymimi)Cl2], 2, onde 
pymima:[(2-(piridil-2-il)etil) (1-metilimidazol-2-
il)metil)] amina e pymimi: [(2-(piridil-2-il)etil)(1-
metilimidazol-2-il)metil)]imina. Estu-dos teóricos 
foram realizados por DFT, utilizando os programas 
Molden2 e Gamess3. 

Resultados e Discussão 
Os complexos 1 e 2 foram sintetizados a partir de 
CuCl2•2H2O e os respectivos ligantes tridentados na 
proporção 1:1, em CH3OH, sob agitação e suave 
aquecimento. Monocristais adequados à análise por 
difratometria de raios X foram obtidos tanto das 
soluções mãe, como de recristalizações pelo 
método de difusão (metanol/éter etílico) para ambos 
os complexos (Fig. 1). Todas as análises foram 
realizadas a partir dos monocristais e os principais 
dados são resumidos a seguir. 
Complexo 1: rendimento: 75%; PF: 1980C; CHN 
(calc/enc): C: 40,38/40,42; N: 15,43/15,55; H: 
4,38/4,41 %; IV: υ (OH): 3458; υ (NHsec): 3152; υ 
(CH): 3052-2863; υ (C=Narom/ C=C): 1608-1476; υ 
(C-N): 1083; δ (C-H): 786;   υ (Cu-N): 321 e υ (Cu-
Cl): 280 cm-1. ΛM (CH3OH, μS/cm): 96,5 (eletrólito 
1:1); UV-Vis [λmáx (nm) / ε (L mol-1cm-1)]: em CH3OH: 
265 / 9.650 (TCIL), 660 / 114 (d-d); em H2O: 260 / 
9.700 (TCIL), 650 / 70 (d-d). ESI-MS (CH3OH, m/z+): 
[Cu2C24H32Cl3N8]+: 665,08 (10%); [Cu(pymima)(Cl)]+: 
314,03 (100%), [CuC9H14ClN3O]+ 278,03. 
Voltametria Cíclica (CH3OH, E.R.: Ag/AgCl; E.A.: Pt; 
E.T: Pt; eletrólito suporte: TBAPF6, referência 
interna: Fc+/Fc): processo quasi-reversível em E1/2 = 
-0,184 V vs NHE (Cu2+ → Cu1+). 
Complexo 2: rendimento: 70%; PF: 1980C;  CHN 
(calc/enc): C: 40,30/39,44; N: 15,79/15,36; H: 
4,44/4,45 %. IV: υ (OH): 3509;; υ (CH): 3152-2912; 
υ (C=Nimina): 1636; υ (C=Narom/ C=C): 1608-1446; υ 
(C-N): 1094; δ (C-H): 771;   υ (Cu-N): 327 e υ (Cu-
Cl): 281, 321 e 385 cm-1. ΛM (CH3OH, μS/cm): 93,3 

(eletrólito 1:1); UV-Vis [λmáx (nm) / ε (L mol-1cm-1)]: 
em CH3OH: 262 / 72.945 (TCIL), 310 / 45.700 
(TCIL), 677 / 85 (d-d); em H2O: 255 / 22.805 (TCIL), 
305 / 28.182 (TCIL),  672 / 44 (d-d). ESI-MS 
(CH3OH, m/z+): [Cu2C24H28Cl3N8]+: 661,35 (<10%)  
[CuC12H14ClN4]+: 312,12 (100%), [CuC14H23ClN4O]2+: 
179,61. Voltametria Cíclica (CH3OH, E.R.: Ag/AgCl; 
E.A.: Pt; E.T: Pt; eletrólito suporte: TBAPF6, 
referência interna: Fc+/Fc): processo quasi-
reversível em E1/2 = -0,143 V vs NHE (Cu2+ → Cu1+). 
Na Figura 1 pode-se observar as estruturas dos 
complexos 1 e 2 obtidas por difratometria de raios X 
(a e b) e por otimização via DFT (c e d). 
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Figura 1. Estruturas cristalinas (a e b) e otimizadas 
(c e d) para os complexos 1 e 2, respectivamente. 
As estruturas para os cálculos DFT foram geradas 
utilizando o programa Molden2 e os cálculos 
realizados utilizando o programa Gamess3. Para os 
cálculos de otimização de geometria e frequência 
vibracional, utilizou-se o funcional B3LYP, na base 
6-31G* para átomos leves e com o potencial efetivo 
SBKJC para os elétrons de caroço do cobre.  

Conclusões 
Todos os estudos realizados indicam a obtenção 
dos complexos desejados, em que os ambientes de 
coordenação são semelhantes àquele da 2,3-QD, 
sendo, assim, considerados modelos estruturais.  
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