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RESUMO 
 

O bezafibrato de cobre no estado sólido foi obtido por meio da adição lenta e com agitação, de 100 
ml de uma solução de bezafibrato de sódio 0,1 M a uma solução de sulfato de cobre (II) pentahidratado 
(CuSO4

.5H2O) de mesma concentração, resultando em uma suspenção de pH próximo a 6,5. De posse dos 
resultados obtidos das curvas TG-DSC foi possível determinar a formula mínima (estequiometria), grau de 
hidratação, estabilidade térmica, bem como estudar as etapas de decomposição, bem como determinar o teor 
de metal formado durante o processo de decomposição. A análise espectroscópica por espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) permitiu sugerir a coordenação metal-ligante 
ocorrendo por meio do grupo carboxilato. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O bezafibrato (2-(4-2-[(4-clorobenzoil)amino]etilfenoxi)2-metilpropanóico) possui 
fórmula molecular C19H2OClNO4, massa molar 361,819 g mol-1, é um agente hipolipidêmico 
da família dos fibratos amplamente utilizado para tratar  hiperlipidemia e 
hipertrigliceridemias. O mecanismo molecular presente no bezafibrato é ativado pelo 
proliferador de peroxissomo α (PPARα), um membro da família de receptores nucleares, 
sendo que este receptor funciona como um regulador crítico do metabolismo dos ácidos 
graxos, altamente presente nos rins, fígado e coração (GALECKI et al. 2016). 

Complexos de cobre com ligantes orgânicos podem apresentar diversas aplicações,t 
tanto tecnológicas, como biológicas. Com relação as aplicações biológicas, a química 
biológica do cobre expandiu-se rapidamente devido aos relatos crescentes números de 
aplicações medicinais de complexos de cobre (SENTHIL RAJA; BHUVANESH; 
NATARAJAN, 2011). 

 
 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 SÍNTESE DO BEZAFIBRATO DE COBRE 
 

O bezafibrato de cobre no estado sólido foi obtido por meio da adição lenta e com 
agitação, de 100 ml de uma solução de bezafibrato de sódio 0,1 M a uma solução de sulfato 
de cobre (II) pentahidratado (CuSO4

.5H2O) de mesma concentração, resultando em uma 
suspenção de pH próximo a 6,5.  

O precipitado obtido foi então filtrado com um auxílio de um papel filtro Whatman n° 
40, em seguida lavado com água destilada até completa eliminação dos íons sulfato 
provenientes do sal de cobre (confirmado por teste qualitativo com solução de BaCl2). Após 
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filtrado e lavado, o precipitado foi seco em estufa a uma temperatura de 50 °C por 24h e 
em seguida mantido em dessecador contendo sílica anidra até obter massa constante. 

 
2. 2 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

A relação estequiométrica (fórmula mínima), grau de hidratação, estabilidade 
térmica, teor de íon metálico e o comportamento térmico foram determinados por meio das 
curvas TG-DSC. 

As curvas TG-DSC simultâneas foram obtidas em um termoanalisador TG-DSC-1 da 
Mettler Toledo, operado pelo software STARe®. As análises foram realizadas utilizando 
atmosfera de ar seco, sob um fluxo de 50 ml min-1, razão de aquecimento de 10 °C min-1, 
em um intervalo de 30 a 800 °C. A massa da amostra utilizada foi de aproximadamente 10 
mg, a qual foi acomodada em um cadinho de α-Al2O3 de 150 µL. 

O modo de coordenação e identificação dos principais sítios de ligação metal-ligante 
foram sugeridos por meio da análise dos espectros de absorção na região do infravermelho 
médio (FTIR). 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos no 
espectrofotômetro com transformada de Fourier (FTIR), modelo Nicolet iS10 FT-IR. O 
equipamento foi operado usando uma resolução de 4 cm-1. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As curvas TG-DSC simultâneas do composto são mostradas na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Curvas TG-DSC simultâneas do bezafibrato de cobre 

Fonte: Próprio autor  

  
A curva TG mostrou perda de massa em quatro etapas consecutivas e sobrepostas 

entre 30 – 610 °C, com perda de massa total igual a 91,63 %. Baseado nas etapas de  
perdas de massa observadas na curva TG e no resíduo final formado ao final do processo 
de decomposição (óxido de cobre(II)), foi possível estabelecer a fórmula mínima 
Cu(BZFT)2

.1,5H2O (Δmtotal-calculado = 90,25 %; Δmtotal-curva TG= 91,63 %)  , onde Cu = íon 
cobre(II), BZFT = ligante bezafibrato e 1,5H2O = número de moléculas de águas de 
hidratação  (TEIXEIRA et al. 2016). 

A primeira etapa de perda de massa que ocorreu entre 30 – 100 °C foi atribuída a 
desidratação, com a saída de 1,5 mols de moléculas de águas de hidratação (Δmcalculado = 
3,30 %; ΔmTG= 2,70 %). Está perda de massa ocorreu associada a uma endoterma na curva 
DSC entre 30 – 97 °C, evidenciando o processo endotérmico de desidratação (TEIXEIRA 
et al. 2016). Após a desidratação, o composto mostrou-se termicamente estável até a 
temperatura de 191 °C, após está temperatura, a decomposição do composto anidro 
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ocorreu em três etapas consecutivas e sobrepostas entre 191 e 610 °C. Estas etapas de 
perda de massa estão associadas a degradação oxidativa da matéria orgânica do ligante 
bezafibrato, a qual apresentou um Δmcalculado = 88,85 % e ΔmTG= 89,93 %, e estão 
associadas aos eventos exotérmicos na curva DSC em 227 °C, 452 °C, 483 °C, 516 °C e 
610 °C. 

A existência de etapas de decomposição térmica sobrepostas durante a degradação 
oxidativa da matéria orgânica do ligante, é caracterizada pelo baixo saldo calorífico 
mostrado na curva DSC referente a terceira etapa de perda de massa do composto que 
ocorreu entre 261 e 398 °C. Este saldo é característico da ocorrência de reações 
endotérmicas e exotérmicas simultâneas, as quais, juntas resultam em um saldo calorífico 
próximo a zero (CAIRES, F. J. 2014). 

Outra característica da existência de etapas sobrepostas de decomposição térmica, 
ocorre entre 398 °C e 610 °C. Esta etapa apresenta perda de massa de 39,77 % e é 
atribuída a degradação oxidativa do resíduo carbonizado formado na etapa de 
decomposição anterior. Durante está etapa, a curva DSC apresentou para uma única etapa 
de perda de massa a existência de quatro pivôs exotérmicos, este maior número de picos 
para uma única etapa de perda de massa são indícios de reações de decomposição térmica 
ocorrendo simultaneamente em uma única etapa de perda de massa. 

Observando-se os espectros de absorção mostrados na Figura 2, pode-se verificar 
que houve o desaparecimento da banda em 1716 cm-1 no espectro de FTIR do bezafibrato 
(a), a qual é atribuída ao estiramento C=O do grupo acido carboxílico do ligante em sua 
forma dimérica (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005; PAVIA; LAMPMAN; KRIZ, 
2010). Enquanto que para o composto de cobre, ocorreu o surgimento de uma banda de 
estiramento assimétrico e simétrico do grupo carboxilato em 1541 e 1411 cm-1, 
respectivamente (NAKAMOTO, 1997). 

 

 
Figura 2: Espectros de FTIR do bezafibrato (a) e Cu(BZFT)2

.1,5H2O (b) 
Fonte: Próprio autor 

 
 

  Com isso, de acordo com os dados obtidos através da comparação entre os 
espectros de FTIR do bezafibrato e do bezafibrato de cobre, ver Figura 2, foi possível 
sugerir a coordenação do ligante ao íon metálico Cu2+ por meio do grupo carboxilato. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De posse dos resultados obtidos pelo estudo termoanalítico e espectroscópico, foi 
possível verificar que a associação dos íons bezafibrato e cobre(II) resultou na formação 
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de um complexo de formula mínima Cu(BZFT)2
.1,5H2O, o qual apresentou um erro de 

apenas 1,40 % para a estequiometria estabelecida. 
Além de estabelecer a fórmula mínima, o estudo por TG-DSC possibilitou determinar 

o grau de hidratação, estabilidade térmica, resíduo final formado após o processo de 
decomposição térmica, bem como estudar o comportamento térmico do complexo 
sintetizado. 

A comparação entre os espectros de absorção na região do infravermelho do 
bezafibrato e complexo sintetizado permitiu identificar as bandas referentes ao principal 
sítio de coordenação do ligante, o grupo ácido carboxílico, bem como permitiu sugerir que 
a interação metal-ligante ocorre por este mesmo grupo. 
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