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Introdução 

O aumento da consciência ambiental tem 
resultado em ações regulamentares destinadas a 
organizar os erros do passado e proteger o meio 
ambiente da poluição ainda mais e exploração. 

Compostos organofosforados (OP) estão 
entre a classe de compostos mais tóxicos 
sintetizados. Eles têm sido utilizados como 
pesticidas e medicamentos por várias décadas e 
alguns deles são agentes nervosos perigosos. [1]. 

Assim, o catecol é um modelo adequado 
porque orto semiquinonas foram identificadas em 
substâncias húmicas do solo, catecóis são 
intermediários comuns na degradação de pesticidas 
[2]. 

Neste trabalho é apresentada a reatividade 
de um complexo de cobre na reação de oxidação do 
substrato modelo 3,5-di-terc-butilcatecol (3,5-DTBC) 
usando O2 como oxidante.  

Resultados e Discussão 

O ligante foi preparado pela condensação 
da etilenodiamina com o 5-bromosalicilaldeído[3] 
seguindo a rota apresentada na Figura 1. 
 

 
Figura1.  Síntese do N,N’-bis (5-bromosalicilaldeído) 
etilenodiamina. 
 

O complexo foi obtido partindo-se do ligante 
pela adição de acetato de cobre (II) monohidratado, 
segundo a rota apresentada na Figura 2. 

 
Figura2.  Rota utilizada para síntese do complexo 1. 
 

A comparação entre o espectro no IV 
mostra alteração das bandas referentes ao grupo 
C=N e C-N tornando-as mais intensas no complexo; 
deslocamento das bandas C-O e C=O no complexo 
referente ao grupo acetato bidentado ligado ao 
metal. 

O espectro eletrônico obtido em DMSO 
apresenta a banda referente a transição d-d do Cu2+ 
centrada em 585 nm (ε = 375 L mol-1 cm-1).  

A atividade de catecol oxidase foi 
acompanhada por espectroscopia eletrônica em 
400nm. A influência do pH na velocidade de reação 
para a oxidação do substrato determinou o pH ótimo 
igual a 10,0. 

As experiências com o excesso de 
substrato foram realizados em pH 10,0 e os dados 
obtidos foram avaliados pelo método Lineawer-Burk 
e os parâmetros cinéticos foram: Vmax:8.23 x 10-7 
mol.L-1.s-1, KM : 7,53 x 10-2 mol.L-1 kcat: 1,42 x 10-2 s-

1, Kass : 13,4 L.mol-1 
 

 
Figura 3.  Perfil de saturação obtido para o 
complexo na reação de oxidação do 3,5 DTBC. 

Conclusões 

Foi obtido um complexo mononuclear de Cu2+ 
coordenado a um ligante tetradentado e um grupo 
acetato bidentado. O complexo apresentou baixa 
atividade mimética à metaloenzima catecolase, 
entretanto, estudos quanto à promiscuidade 
catalítica deste composto vem sendo estudadas. 
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