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Introdução 

Compostos metálicos têm sido amplamente 

utilizados na clínica medica, principalmente no 

tratamento de câncer. Neste aspecto, complexos de 

cobre(II) podem ser menos tóxicos como agentes 

terapêuticos quando comparado aos fármacos 

atuais, pois se trata de um elemento essencial 

presente em todos os organismos vivos. Com o 

intuito de obter um potencial fármaco, neste 

trabalho, descrevemos a síntese e a caracterização 

de um novo complexo de cobre(II).  

Resultados e Discussão 

Cristais de um novo complexo de cobre(II) contendo 

2,2-bipiridina (bipy) e 2-tenoiltrifluoroacetona (HTTA) 

foram obtidos de acordo com o esquema a seguir. 

 

Os dados de difração de raios X foram coletados em 

um difratômetro Nonius KappaCCD, à temperatura 

ambiente, usando radiação MoKα (0,71073 Å). Os 

dados de intensidade foram corrigidos pelos fatores 

de Lorentz, polarização e absorção. A estrutura foi 

resolvida por métodos diretos e refinada por 

mínimos quadrados (F
2
), utilizando matriz completa. 

O composto cristaliza no sistema monoclínico, grupo 

espacial P21/c, Z= 4, a= 12,5475(3) Å, b=8,9514(2) 

Å, c= 18,4534(4) Å, β= 106,729(2)°, V = 1984,92(8) 

Å
3
, Dc = 1,602 Mg.m

-3
, S = 1,165, R = 0,0526 para 

2809 reflexões com I > 2σ(I) e 280 parâmetros 

refinados. 

No composto em estudo (Fig. 1), o íon cobre(II) está 

coordenado a dois ligantes bidentados (HTTA e 

bipy) e fracamente ligado a um íon nitrato, na 

posição apical, numa geometria piramidal quadrada 

distorcida. Este comportamento é observado no 

composto correlato que possui um íon perclorato na 

posição apical
1
.
  
No empacotamento cristalino, estão 

presentes interações do tipo C–H
...
O envolvendo os 

átomos oxigênio do íon nitrato.  
Os espectros de infravermelho dos ligantes foram 
realizados e por comparação com o do complexo 
isolado, verifica-se que a banda correspondente ao 
grupo C=O (HTTA) desloca-se para uma frequência 
mais baixa, confirmando que a coordenação ao íon 
metálico ocorre através do grupo β-dicetona.  Os 
dados  de  condutividade  e  EPR  indicam  que  em  

 
solução o íon nitrato não se encontra coordenado ao 
íon metálico. A curva TG/DTA para o complexo (Fig. 
2) mostra uma série de eventos correspondentes à 
decomposição térmica do complexo (saída dos 
ligantes). A 600 °C observa-se a presença de óxido 
de cobre. A porcentagem de óxido encontrado está 
de acordo com a estrutura proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Representação ORTEP3 do composto em 

estudo. 
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Figura 2. Curva TG/DTA do composto em estudo. 

Conclusões 

Monocristais de um novo complexo de cobre(II) 
contendo 2,2-bipiridina e 2-tenoiltrifluoroacetona 
como ligantes foram obtidos para estudos por 
difração de raios X. Tendo em vista o potencial 
biotecnológico de complexos de cobre, estudos de 
atividade citotóxica, antibacteriana e de interações 
com DNA estão sendo realizados. 
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