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 Compostos de coordenação 
contendo ligantes imidazol são de 
interesse biológico devido a 
similaridade destes com diversos 
sítios ativos de metaloproteínas.  
 Assim o estudo de compostos que 
possuem similaridades com estes 
pode trazer um maior entendimento 
de suas propriedades, favorecendo 
assim o emprego destes em novas 
tecnologias.  
Possibilitando o design de ligantes 
que possuam a capacidade de 
mimetizar ou serem ativos em  
sistemas biológicos. Gerando então 
produtos de interesse científico. 
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Síntese, caracterização e atividade biológica do ligante  
2,6-Di(imidazol-2-il)piridina e seus complexos com Cu(II) e Ru(II). 

 

 O ligante (dimpy) e seus complexos 
com Ru(II) e Cu(II) foram  
sintetizados e caracterizados através 
de 13C RMN para o dimpy e o 
[Ru(dimpy)2](PF6)2 e DRX de mono-
cristal para o [Cu(dimpy)Cl](PF6). 
 Pelo monocristal foi observado que 
no complexo de Cu(II) houve 
formação do dímero no estado sólido 
através de uma ponte de cloreto 
não-usual. 
 Os ensaios biológicos mostraram 
apenas uma ligeira atividade do 
complexo de Ru(II) frente a E. coli  e 
as larvas de Aedes aegypti. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

◦ Síntese do 2,6-bis(imidazol-2-il)-piridina - (dimpy) 1 

- Adição de MeONa 
- 5 horas de refluxo / Extração de fase orgânica 
- Precipitação em pH básico 

◦ Síntese do [Cu(dimpy)Cl](PF6) 

 
- 15 minutos sob agitação 
- Precipitação com NH4PF6 
-  Cristalização por evaporação lenta (metanol:água) 

◦ Difração de Raios-X de monocristal 

1 Voss, M. E.; Beer, C. M.; Mitchell, S. A.; Blomgren, P. A. e Zhichkin, P. E. Tetrahedron, 2008, 64, 645-651. 
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◦ ESI-MS do [Cu(dimpy)Cl]PF6 (modo positivo) 

O ESI-MS indicou a formação do cátion [Cu(dimpy)Cl]+ . 

Ligação Comprimento (Å) 

Cu1-Cl1 2,2297(4) 

Cu1-Cl2 2,8416(5) 

 É possível observar a formação de um dímero onde o 
cobre está pentacoordenado através de uma ponte de 
cloreto. O aumento do comprimento da ligação Cu-Cl axial 
em relação a equatorial é atribuído ao efeito Jahn-Teller 
no Cu(II), devido sua configuração d9. As medidas 
cristalográficas foram feitas em um difratômetro Bruker 
Kappa APEX II Duo, utilizando radiação Mo K α (λ = 
0,71073 Å). As estruturas foram resolvidas e refinadas por 
métodos diretos utilizando o programa SHELXL97. 
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◦ 13C RMN do ligante dimpy 

◦ Síntese do [Ru(dimpy)2](PF6)2  
2 

 
- 20 minutos de refluxo 
- Precipitação com NH4PF6 

◦ 13C RMN do [Ru(dimpy)2](PF6)2 

É possível observar o deslocamento e o desdobramento dos 
sinais do complexo de Ru(II) em relação ao ligante dimpy. 

◦ Ensaios de atividade biológica  

Foram realizados testes de atividade dos compostos 
frente a cepas bacterianas (S. aureus, P. aeruginosa e E. 
coli) e larvas de Aedes aegypti. Porém apenas o 
[Ru(dimpy)2](PF6)2  apresentou uma discreta atividade 
frente a E. coli (figura abaixo) e as larvas.   


