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INTRODUÇÃO: 

A área de estudo da bioinorgânica medicinal tem se desenvolvido pesquisando e buscando 

conhecimento acerca das interações que a química de coordenação associada a ligantes 

específicos possam ter no combate e tratamento de doenças. Esses compostos, conhecidos como 

metalofármacos, são muito importantes pois permitem aplicação com finalidade curativa para um 

paciente que adquiriu determinada doença. A ampla área de atuação já conhecida dos 

metalofármacos vai desde doenças ainda difíceis de se tratar, como vírus, cânceres e tumores, 

além de algumas doenças negligenciadas, como parasitárias, protozooses e bacterianas.1-4 

Visando a síntese de metalofármacos capazes de tratar uma série de doenças, um grupo de 

substâncias surge com um grande potencial: as chalconas. O grupo funcional chalcona tem sido 

testado e avaliado amplamente e tem gerado dados positivos sobre sua atividade biológica para 

diversas doenças e problemas de saúde5-7. Por isso, neste projeto, foram incluídas essas moléculas 

como ligantes, na preparação de compostos que devem ser testados em laboratórios parceiros para 

inibição de leishmania e câncer. O Cu(II) é um metal que desempenha diversas atividades 

biológicas no ser humano e está presente no plasma sanguíneo, nos eritrócitos, nos fluidos 

digestivos e principalmente em enzimas8. A característica que mais se destaca na sua atuação 

como metalofármaco é o seu potencial de atuar como nuclease, devido à indução de estresse 

oxidativo e de alteração no equilíbrio redox que pode danificar cadeias de polinucleotídeos, causar 

deleções ou modificações de bases e quebrar o DNA9. No projeto,  utilizou-se, como ligante auxiliar, 

a fenantrolina devido à estabilidade que ela gera nos complexos sintetizados. 

METODOLOGIA: 

Síntese dos Ligantes Chalcona: Foram preparados dois ligantes chalcona, os quais foram 

a benziloxichalcona (BC, 3-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one]) e a 
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benziloxichalcona fluorada (BCF, 3-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-

one). Após a síntese métodos de análise como infravermelho (IV), espectrometria de massas (MS), 

ressonância nuclear magnética de hidrogênio, carbono e flúor (RMN de 1H, 13C e 19F) e análise 

elementar (CHN) foram utilizados para caracterizar os produtos obtidos. 

 

 

Figura 1. Estrutura molecular da benziloxichalcona e da benziloxichalcona fluorada 

Síntese dos Complexos: Foram preparados 2 complexos utilizando os ligantes chalcona e 

a fenantrolina (phen), os quais foram [CuBCphenCl] e [CuBCFphenCl]. Após o preparo, métodos 

de análise como infravermelho (IV), espectrometria de massas (MS), e análise elementar (CHN) 

foram utilizados para caracterizar os produtos obtidos. 

 

    

Figura 2. Estrutura molecular dos complexos [CuBCphenCl] e [CuBCFphenCl]. 

Estabilidade em DMSO: Para a realização dos ensaios biológicos é necessário utilizar 

DMSO, devido à baixa solubilidade dos compostos em água e à necessidade de utilizar solventes 

pouco tóxicos. Todavia, é possível que a estrutura molecular dos complexos se altere devido à 

coordenação do DMSO, o que pode levar à troca de ligantes. Neste caso, é necessário que seja 

feito uma avaliação da estabilidade com espectroscopia no UV-Vis para verificar se a banda 

específica gerada pela transferência de carga metal-ligante é alterada. Conhecendo-se a 

concentração inicial do complexo é possível construir uma curva de concentração do complexo 

inicial por tempo, avaliando a variação de uma banda específica. 

Lipofilicidade: A medida de lipofilicidade nos mostra a capacidade de partição de um 

composto entre uma fase hidrofóbica e uma fase aquosa, de forma a podermos verificar se um 
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composto é mais lipofílico ou hidrofílico. Esta medida é muito importante para um fármaco pois é 

possível determinar como um composto será absorvido e em que regiões estará mais propenso a 

agir. 

Para que essa medida seja realizada, primeiro é construída uma curva de calibração para 

correlacionar a concentração do composto com a absorbância em uma determinada banda. Com a 

curva de calibração construída pode-se determinar a concentração do composto nas alíquotas 

obtidas no teste de lipofilicidade. Durante o teste, são misturadas duas fazes, N-octanol e água, 

onde foram adicionadas alíquotas do composto de interesse. Essas fases são separadas e, em 

seguida, é determinada a concentração do composto na fase orgânica (CO) e na fase aquosa (CA). 

Para finalizarmos o teste de lipofilicidade utilizamos o cálculo pelo método do log de P. Este 

valor é calculado pela seguinte equação21: 

 

Quando o valor do log de P for positivo, o composto tem maior concentração na fase 

orgânica e, portanto, é lipofílico. Quando o valor do log de P for negativo, o composto tem maior 

concentração na fase aquosa e, portanto, é hidrofílico. Quando o valor do log de P é igual a zero 

temos que o composto particiona igualmente entre as fases orgânica e aquosa. 

Estrutura por Difração de Raio-X de Monocristal (DRX): O DRX é um método de 

determinação da estrutura molecular de um composto através do padrão gerado pela interação dos 

raio-X com a densidade eletrônica de um material cristalino. Cristais de ambos os complexos de 

cobre foram submetidos à análise de DRX de monocristal e a estrutura obtida revelou semelhanças 

e diferenças entre os compostos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Estabilidade em DMSO: Para o complexo [CuBCphenCl] temos que a banda de 

Transferência de Carga Metal Ligante (MLCT) corresponde ao comprimento de onda de 441 nm. 

Ao observarmos a Figura 3 percebemos que nas primeiras 3 horas a concentração do complexo 

cai muito rápido (de aproximadamente 0,0285 a 0,0115 mmol/L) e a partir da sexta hora houve uma 

estabilização. Já para o complexo [CuBCFphenCl] a banda de MLCT tem um máximo de absorção 

em 421 nm. Podemos ver na Figura 3 que há uma diminuição nas primeiras 5 horas (de 

aproximadamente 0,0400 a 0,0290 mmol/L) e uma estabilização por volta da sétima hora. O 

decrescimento dessas bandas é um indício de mudanças na esfera de coordenação do cobre. 

Portanto, pode-se deduzir que, dissolvidos em DMSO, os complexos parecem trocar ligantes por 

DMSO. 
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Figura 3. Curva de concentração x tempo no teste de estabilidade em DMSO para os complexos 

[CuBCphenCl] (esquerda) e [CuBCFphenCl] (direita). 

 

Lipofilicidade: Conforme descrito na metodologia obtivemos os valores da Tabela 1: 

Tabela 1. Valores do Log de P obtidos no teste de lipofilicidade. 

 BC BCF [CuBCphenCl] [CuBCFphenCl] 

Log de P -0,30 -0,04 -0,61 -0,77 

Desvio Padrão 0,03 0,03 0,01 0,06 

 

Com os dados da Tabela 1 podemos afirmar que todos os compostos sintetizados (ligantes 

chalcona e complexos de cobre) são ligeiramente hidrofílicos pois os valores de log de P foram 

todos negativos, no entanto todos se aproximam de zero, indicando que particionam quase 

igualmente entre as fases. 

Estrutura por Difração de Raio-X de Monocristal (DRX): Com este procedimento sintético 

era esperado que o cobre tivesse uma geometria tetraédrica e que o cloreto fosse um contra-íon. 

Entretanto, o DRX revelou que o cloreto atua como um ligante, gerando uma estrutura piramidal de 

base quadrada distorcida para o cobre. Isso abre uma possibilidade de interação para este 

complexo melhor do que a imaginada para esta síntese. Com a formação desta geometria, uma 

face plana surge na base da pirâmide. Esse tipo de face é semelhante à dos complexos metálicos 

de níquel, paládio e platina que são quadrado planares. Com isso, essa face pode proporcionar 

maior aproximação do núcleo metálico com a estrutura biológica, podendo resultar em maior 

atividade biológica do complexo. 
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Figura 3. Estruturas dos complexos [CuBCphenCl] (esquerda) e [CuBCFphenCl] (direita) geradas 

por DRX; Legenda dos átomos: Carbono (cinza), oxigênio (vermelho), cobre (laranja), nitrogênio (azul) e 

flúor (amarelo). 

CONCLUSÕES: 

Com esta primeira parte do projeto foi possível preparar e caracterizar dois complexos 

metálicos inéditos. Ambas as moléculas apresentaram uma rota sintética robusta com produtos 

cristalinos, sem a necessidade de recristalizações. As análises espectrofotométricas geraram dados 

claros de fácil identificação das informações. A geometria piramidal de base quadrada gerou 

expectativas ainda maiores sobre a atividade biológica destes complexos. Para a segunda parte do 

projeto diversos testes biológicos são planejados para esses complexos, em parceria com 

laboratórios do instituto de biologia da Unicamp para a avaliação inibição de leishmania e câncer. 
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