
Resumo:
O trabalho estuda a influência de diferentes solventes e ligantes auxiliarem na estrutura cristalina de
compostos inéditos na literatura. Fazendo uso da Engenharia de Cristais foi possível obter três compostos na
forma de monocristais com os blocos construtores [Cu(bipy)]2+ e [Cu(phen)]2+ com o ligante pyox– [bipy =
2,2’-bipiridina; phen = 1,10-fenantrolina e pyox- = 4-(1Hpirazol-4-il)-fenil-N-oxamato], sendo eles: [Cu(bipy)
(pyox)2] (1), [Cu(bipy)Cl(pyox)]∙2 CH3,OH (2) e [Cu(phen)(pyox)2] (3). Para a análise dos resultados foram
utilizadas técnicas de difração de raio-x de monocristal, absroção atômica, análise elementar e análise
termogavimétrica. Em mistura metanol-dmso obtidos dois compostos diferentes com o bloco construtor
[Cu(bipy)]2+ utilizando os solventes dmso e metanol: 1 de cor verde claro e com forma de placas e 2 com
hábito acicular e de coloração também verde claro. 1 é neutro e a carga explica sua baixa solubilidade nestes
solventes, enquanto 2 apresenta dentre as intrações intermoleculares uma convergente do tipo H∙∙∙Cl∙∙∙H
com os hidrogênios do ligante bipy, o que pode ser a força motrix para coordenação do cloro e,
consequentemente, a cristalização dele; já o outro composto obtido não apresenta essa interação, o 3, de
fórmula [Cu(bipy)(pyox)2], foi desenvolvido em forma de placas finas. Ao fazer a troca de dmso para
Etilenoglicol houve a preciptação de apenas 1. O fato do etilenoglicol ter maior polaridade que o dmso
desfavoreceu a preciptação do composto 2 que pode ser facilmente solvolizado, perdendo o cloro coordenado
e se tornando um complexo iônico muito solúvel neste ambiente químico. Já Trabalho de Conclusão de Curso
II com o bloco construtor [Cu(phen)]2+, em ambos os solventes utilizados, só se obteve o composto 3, não
sendo possível notar a cristalização do produto final contendo o Cl- ligado ao cobre(II). Supõe-se que isto
ocorre devido à natureza divergente do ligante phen, que não possui geometria para realizar intrações
intermoleculares uma convergente do tipo H∙∙∙Cl∙∙∙H, logo independentemente do solvente não há
estabilização do cloreto coordenado e formação de complexo neutro pouco solúvel para cristalização.
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