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RESUMO 

 

Tese de Doutorado em Ciências 
Programa de Pós-Graduação em Química 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

ESTUDO MOLECULAR E SUPRAMOLECULAR DE COMPLEXOS TRIAZENIDOS 
COM METAIS DE TRANSIÇÃO: UMA ABORDAGEM VOLTADA À 

ENGENHARIA DE CRISTAIS 
 

AUTORA: PRISCILLA JUSSIANE ZAMBIAZI 
ORIENTADOR: MANFREDO HÖRNER 

 
Este trabalho apresenta a síntese de complexos inéditos de Zn(II), Cd(II) e Pd(II) com 

moléculas de triazeno biscatenados, incluindo macrocíclos. Juntamente a estes compostos 

foram utilizados uma série de complexos triazenidos de Au(I) monocatenados orto-halogenados 

simétricos, previamente sintetizados em Zambiazi (2013), com a finalidade principal de 

avaliação do efeito pêndulo que os substituintes halogenados provocam sobre a geometria de 

coordenação linear do fragmento N1–AuPPh3, em consequência das interações 

intramoleculares, além dos estudos das interações intermoleculares tais como 

Halogênio···Halogênio e Halogênio···! abordando o cluster supramolecular como delimitação 

do arranjo cristalino. Os complexos macrocíclicos foram avaliados pela tríade de parâmetros 

(geométricos, energéticos e topológicos) com o objetivo de propor mecanismos de cristalização 

através da retrocristalização, além de avaliar o efeito do solvente de cristalização presente nos 

compostos 6·Py, 7·Py e 8·Py e entender quais as consequências e a importância que esses 

solvatos acarretam ao empacotamento cristalino. Os complexos bis-triazenidos acíclicos de 

Pd(II), com diferentes espaçadores entre as cadeias triazoalílicas (um fragmento butano 9 e o 

outro um apresentando como espaçador um fragmento piridina, 10), foram comparados quanto 

aos seus diferentes modos de coordenação ao centro metálico. O composto 9 apresentou o 

esperado efeito lanterna enquanto o composto 10 apresentou um incomum modo de coordenado 

do átomo de nitrogênio central da cadeia triazenida. Ambos compostos foram igualmente 

analisados através da abordagem topológica com a finalidade de compreender a estabilidade 

dos modelos moleculares e propor mecanismos de cristalização. 

 

Palavras Chaves: Complexos Triazenidos, Estruturas Cristalinas, Química Supramolecular, 

Engenharia de Cristais. 

 
Santa Maria, 15 de setembro de 2017.  
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ABSTRACT 
 

Doctoral Thesis 
Graduate Program in Chemistry 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

MOLECULAR AND SUPRAMOLECULAR STUDIES OF TRIAZENIDES 
COMPLEXES WITH TRANSITION METALS: AN APPROACH TO CRYSTAL 

ENGINEERING. 
 

AUTHOR: PRISCILLA JUSSIANE ZAMBIAZI 
ADVISER: MANFREDO HÖRNER 

 
This work shows the synthesis of unpublished Zn(II), Cd(II) and Pd(II) complexes with 

bis-cated triazene molecules, including macrocycles. Together these compounds, a series of 

symmetrical ortho-halogenated single-catenad Au(I) triazenide complexes, previously 

synthesized by Zambiazi (2013), were used with the main purpose of evaluating the pendulum 

effect that the halogen substituents provoke on the linear coordination geometry of the N1–

AuPPh3 fragment, as a consequence of the intramolecular interactions, besides the studies of 

the intermolecular interactions such as Halogen···Halogen and Halogen···π approaching the 

supramolecular cluster as delimitation of the crystalline arrangement. The macrocyclic 

complexes were evaluated by the triad of parameters (geometric, energetic and topological) 

with the objective of proposing crystallization mechanisms through retrocrystallization, besides 

the evaluation of the effect of the crystallization solvent present in compounds 6·Py, 7·Py and 

8·Py to understand the consequences and importance that these solvates cause to the crystalline 

packaging. The acyclic bis-triazenide complexes of Pd(II) with different spacers between the 

triazoalilic chains (1,4-butyl fragment in compound 9 and 2,6-pyridyl fragment in compound 

10) were compared on their different modes of coordination to the metal center. Compound 9 

showed the expected lantern effect while compound 10 showed an unusual coordination of the 

central nitrogen atom of the triazenide chain. Both compounds were also analyzed through the 

topological approach in order to understand the stability of their molecular models and 

proposition of the crystallization mechanism of each compound. 

 

Keywords: Triazenide compounds, Crystals Structures, Supramolecular Chemistry, Crystal 

Engineering. 

 
 
 

Santa Maria, September 15th 2017  
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 
De forma análoga a Engenharia civil e a Arquitetura, onde a execução de um projeto de 

construção civil depende de estratégias ordenadas, em que é necessário a utilização de diversos 

conhecimentos, a engenharia de cristais também utiliza destas estratégia para a construção de 

materiais funcionais a partir dos chamados blocos de construção moleculares ou iônicos 

(BRAGA, 2003). A engenharia de cristais é a compreensão das interações intermoleculares no 

contexto do empacotamento cristalino e a utilização de tal entendimento no projeto de novos 

sólidos com propriedades físicas e químicas desejadas. Essas propriedades estão diretamente 

relacionadas com suas estruturas cristalinas. 

O design de compostos cristalinos possibilita uma vasta aplicabilidade de novos 

compostos, como por exemplo, na indústria farmacêutica, com a formação de isômeros 

geométricos a partir de interações intra- e intermoleculares que estão presentes em complexos 

de metais de transição (Vishweshwar, 2003). Desta forma, estes produtos podem ser obtidos 

estrategicamente quando exploradas estas propriedades. 

Diante da crescente apreciação do papel das interações intermoleculares na engenharia 

de cristais, a classe de moléculas multi-nitrogenadas apresentam ampla aplicação na química 

de coordenação, e fornecendo modelos interessantes para a abordagem na construção de 

estruturas cristalinas (KALDEN et al., 2015). Compostos triazenidos (-N=N–N-)- apresentam 

diferentes propriedades de coordenação a metais, os quais podem coordenar-se às moléculas de 

triazenos formando compostos de coordenação que são capazes de apresentar interessantes 

propriedades e, consequentemente, potenciais aplicações nas diversas áreas da química tais 

como: supramolecular, catálise, nanomateriais, sintética, teórica e medicinal. 

Dentre a classe dos triazenos existe a classificação quanto a repetição da cadeia 

triazoalílica – mono, bis e tris-catenados. Compostos Triazenos policatenados vêm obtendo 

grande destaque devido sua importância na química de coordenação. Em vista disso, Hörner e 

colaboradores exploraram a química de bis- e tris-triazenos aromáticos e seus complexos, 

caracterizando-os, principalmente por difração de raios X em monocristal. Além disso, as 

estruturas podem ser utilizadas como modelos de estudo para a química supramolecular 

especialmente na área de engenharia de cristais (Braga, 2000). 

 Neste sentido, Martins e Hörner (MARTINS et al., 2016) recentemente descreveram 

três polimorfos do composto bis-(triazeno)tolano, através de uma abordagem topológica e 

energética utilizando o cluster supramolecular. Para compreender a estabilidade dos arranjos 
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cristalinos foram utilizados cálculos de mecânica quântica, incluindo a teoria quântica de 

átomos em moléculas (do inglês Quantum Theory of Atoms In Molecules – QTAIM). 

Tendo em vista a aplicabilidade desta nova metodologia que leva à compreensão da 

formação do cristal e aos estudos que abrangem o caráter das interações intermoleculares, este 

trabalho apresenta novos modelos moleculares capazes de auxiliar em algumas perguntas 

dentro da área de engenharia de cristais. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste na obtenção e construção de modelos 

moleculares, baseados complexos triazenidos mono- e bis-catenados, sendo estes, 

macrocíclicos e de cadeia aberta, com metais de transição como Au(I), Cd(II), Zn(II) e Pd(II). 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 
 Utilizando os modelos moleculares propostos, os objetivos desta tese são: 

i) Avaliar o efeito dos átomos de halogênio nas estruturas moleculares e 

supramoleculares dos complexos triazenidos de ouro(I) orto-halossubstituídos; 

 

ii) Avaliar o empacotamento cristalino e propor mecanismos de cristalização de 

solvatos para compreender a importância da molécula de piridina na formação do 

cristal em estruturas dos complexos [M(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-piridina], M 

= Cd2+, Zn2+ e Pd2+. 

 
iii) Avaliar os modos de coordenação de ligantes bis-triazenidos à centros metálicos de 

paládio(II), contendo diferentes espaçadores entre as cadeias triazoalílicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

	

O éter de coroa (ou coronantes), a primeira molécula cíclica hospedeira, descoberta por 

Pedersen em 1967 deu inicio as pesquisas de moléculas hospedeiras artificiais. Mais tarde, 

Cram desenvolveu a química hospedeiro-convidado (do inglês, “host-guest”), referindo-se a 

química onde uma molécula (o hospedeiro) aceita outra molécula específica (o convidado). 

Com base neste conceito, Marie-Lehn fez a combinação da montagem molecular e a química 

host-guest em um único conceito, a “química supramolecular”. A medida que as moléculas são 

construídas pela conexão de átomos por ligações covalentes, os compostos supramoleculares 

são construídos unindo moléculas com forças intermoleculares. Portanto, na química 

supramolecular, as moléculas podem atuar como um hospedeiro que interage com um 

convidado através das forças não covalentes formando uma supermolécula (LEHN, 2011). 

Duas décadas após a descoberta de Pedersen, em 1987, este conjunto de pesquisa rendeu um 

Prêmio Nobel a Marie-Lehn, Cram e Pedersen (ARIGA, KATSUHIKO; KUNITAKE, 2006). 

A química supramolecular pode ser vista como uma química aplicativa, proporcionada 

através da união das moléculas por interações interatômicas fracas. Estas interações não 

covalentes incluem uma ampla gama de forças atrativas e repulsivas e representam as energias 

que mantém as espécies unidas. Tais interações são consideradas mais fracas que as interações 

covalentes, e a energia das ligações simples podem variar entre 150 a 450 kJ·mol-1. No entanto, 

as interações intermoleculares apresentam energias que variam de 2 kJ mol-1 para interações 

dispersivas, a 300 kJ mol-1 para interações ‘íon-íon’. Contudo, essas interações são usadas de 

forma cooperativa para a estabilização de estruturas supramoleculares. O termo ‘não covalente’ 

inclui uma ampla gama de atrações e repulsões, como interações íon-íon, íon-dipolo, dipolo-

dipolo, ligações de hidrogênio, cátion-!, !-!, van der Waals e interações hidrofóbicas (STEED, 

2007). Dentre estas interações, as ligações de hidrogênios é uma das mais importantes 

interações não covalentes na química supramolecular, devido à sua energia, que pode varias de 

4–120 kJ mol-1, e ao seu alto grau de direcionalidade.  

 A compreensão da natureza das forças das ligações intermoleculares juntamente com a 

determinação de fatores que definem a formação do empacotamento das moléculas leva ao 

controle da forma na rede cristalina usando como base o design de cristais ou síntese 

supramolecular. Por consequência, a principal motivação para a engenharia de cristais, é a 

otimização das propriedades dos cristais para entender a aplicação desejada. 
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2.1 Engenharia de Cristais 

 

A engenharia de cristais é uma grande promessa no desenvolvimento de produtos 

farmacêuticos, materiais fotoluminescentes, estruturas metálicas para armazenamento e catálise 

de gás, materiais ópticos não-lineares. Segundo (DESIRAJU, 2003) , a engenharia de cristais é 

definida como a compreensão das interações intermoleculares no contexto do empacotamento 

cristalino e leva à utilização no projeto de novos sólidos com propriedades físicas e químicas 

desejadas. Sendo assim, a engenharia de cristais abrange às análises das características e 

controle das interações intermoleculares, a prevalência, a direcionalidade e a energia das 

ligações não covalentes atuantes. 

As energias envolvidas nas ligações de hidrogênio podem variar de acordo com a 

eletronegatividade do átomo o qual o átomo de hidrogênio está ligado, além da geometria da 

ligação na estrutura. A geometria das ligações de hidrogênio e o tipo do grupo doador e receptor 

de elétrons determinam a energia, o comprimento e a natureza das interações. As ligações de 

hidrogênio D–H···A fortes geralmente são caracterizadas pelas ligações covalentes, onde o 

átomo de hidrogênio está mais próximo dos átomos doadores e receptores, e ocorrem entre 

ácidos e bases duras com energias na faixa de 20-65 kJ mol-1, por exemplo, O–H···O e N–

H···O). As ligações de hidrogênio moderadas são formadas entre grupos doadores e receptores 

neutros através de pares de elétrons livres e ocorrem entre ácidos duros e bases moles com 

energias na faixa de 4–16 kJ mol-1 (por exemplo, C–H···O e O–H···!). No entanto, as fracas 

ligações de hidrogênio podem formar ligações perpendiculares e ocorrem entre ácidos e bases 

moles com energias na faixa de 1–8 kJ mol-1, como por exemplo as interações C–H···! entre 

anéis aromáticos quando as ligações C–H estão direcionadas no sistema conjugado (STEED, 

2007). 

Existem dois principais tipos de interações ! encontrados em sistemas supramoleculares, 

as interações cátion-! e interações !-!. As interações do tipo cátion-! são conhecidas na 

química organometálica, e um exemplo clássico é o sistema ferroceno. As interações !-! 

podem ocorrer de forma em que os anéis fenilas estão conectados paralelamente com distâncias 

de até 3,5 Å, e na forma onde um átomo de hidrogênio de um anel aromático interage 

perpendicularmente com o centro de outro anel fenila. Estas interações !-! surgem das atrações 

entre as cargas negativas provenientes da nuvem eletrônica ! de um sistema conjugado e as 

cargas positivas proveniente da molécula vizinha (STEED, 2007). 

Ao analisar as ligações de hidrogênio envolvendo haletos, aqueles que envolvem átomos 

mais pesados (Cl, Br e I) são mais aceitos, mesmo que fracos, mas mais controverso são as 
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interações envolvendo flúor, como D–H···F. Tais interações são as mais fracas das ligações de 

hidrogênio mesmo no caso de O–H···F. A baixa energia da ligação D–H···F é atribuída a baixa 

polarizabilidade do flúor (LEHN, 2011). 

As interações entre pares de átomos de halogênio (X···X) e entre átomos de halogênio e 

doadores de pares de elétrons são de grande interesse, e este fenômeno é conhecido como 

ligações de halogênio, em que um átomo de halogênio atua como receptor de pares de elétrons. 

A força da interação esta intimamente relacionada com a força de retirada dos elétrons da 

molécula a qual o átomo de halogênio está ligado (STEED, 2007). 

Outro tipo de ligação não covalente, e também incomum, ocorre quando um metal de 

transição age como átomo receptor de elétrons na ligação de hidrogênio, D–H···Metal (D = 

átomo doador de hidrogênio). Assim, como os metais são altamente anfóteros na natureza, 

podem atuar como ácidos e como bases de Lewis, estas podem ser classificadas como interações 

agósticas ou anagósticas (STEED, 2007). 

Sendo assim, um cristal molecular é uma montagem periódica de moléculas. Esse 

arranjo regular é mantido por interações intermoleculares discretas que são mais fracas do que 

as interações intramoleculares que mantem os átomos unidos, ou seja, ligações covalentes. 

Contudo, a engenharia de cristais é a teoria e a prática de fazer um cristal molecular com uma 

estrutura interna organizada. A engenharia de cristais pode, portanto, ser amplamente dividida 

em três partes (BENEDICT et al., 2012): 

i) Compreensão	 das	 interações	 intermoleculares	 no	 contexto	 do	

empacotamento	cristalino;	

ii) Desenvolver	um	plano	estratégico	pelo	qual	essas	interações	podem	levar	a	

um	determinado	empacotamento	cristalino;	

iii) Definir	 as	 propriedades	 dos	 cristais	 para	 atingir	 um	 objetivo	 pré-

determinado.	

O entendimento da natureza dos diferentes tipos de interações é fundamental para a 

construir montagens previsíveis e sistemas moleculares. Quando o potencial e as limitações 

desses contatos são reconhecidos, eles servem como uma caixa de ferramentas versátil para a 

engenharia de cristais. 
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2.2 Ligações de Hidrogênio 

 
As ligações de hidrogênio são interações atrativas entre um átomo de hidrogênio de uma 

molécula ou um fragmento molecular X–H em que X é um átomo mais eletronegativo que o H, 

e um átomo ou um grupo de átomos na mesma ou de diferentes moléculas, onde exista 

evidências da formação de ligação (ARUNAN et al., 2011). 

A definição de Lehn (2011) para as ligações de hidrogênio, devido a uma natureza 

relativamente forte e altamente direcional, podem ter diferentes distâncias, energias e 

geometrias: 

 
Tabela 1: Propriedades das Ligações de Hidrogênio, (LEHN, 2011). 

 Forte Moderada Fraca 
D–H···A Parcialmente covalente Geralmente eletrostática Eletrostática 
Energia 60-120 kJ mol-1 16-60 kJ mol-1 <12kJ mol-1 

Distância (Å) D–H ~ H···A D–H < H···A D–H≪H···A 
H···A 1,2–1,5 1,5-2,2 2,2-3,2 
D···A 2,2–2,5 2,5-3,2 3,2-4,0 

Ângulos (°) 175–180 130-180 90-150 

Exemplos Ácidos/Bases fortes. Ácidos; álcoois, moléculas 
biológicas. 

Ligações bifurcadas; 
C–H ···O; O–H ···! 

 
Segundo Desiraju (ARUNAN et al., 2011), os critérios para que uma ligação de 

hidrogênio ocorra envolve as forças de origem eletrostáticas, decorrentes da transferência de 

carga entre o átomo doador e o átomo receptor, levando a formação de ligações covalentes 

parciais provenientes da dispersão. Além disto, os átomos X e H, da ligação X–H···Y, são 

covalentemente ligados um ao outro e a ligação X–H é polarizada, a força de ligação H···Y 

aumenta com o aumento da eletronegatividade de X. 

Uma ligação de hidrogênio forte pode assemelhar-se a uma ligação covalente em relação 

a energia necessária para quebrar a interação, enquanto a energia de uma ligação de hidrogênio 

fraca estará mais próxima de uma força de van der Waals. 

 
2.2.1 Interações C–H···Metal 

 
Os centros metálicos podem interagir com um átomo de hidrogênio que esta ligado a 

outro átomo, formando assim uma ligação X–H···M fraca. Essas ligações podem ocorrer em 

dois tipos diferentes com interações dos orbitais podendo estabilizar tais ligações. No primeiro 

caso, estas interações resultam da transferência de carga de orbital de ligação σ preenchido da 

ligação X–H para um orbital vazio do metal. Tais ligações, denominadas ligações agósticas, 

geralmente preenchem um sítio de coordenação vazio, isto é, completam a esfera de 



	 7	

coordenação do íon metálico. No segundo tipo, a transferência de carga do orbital antiligante 

σ* vazio da ligação X–H a partir da interação com um par de elétrons livres do metal, formando 

uma ligação de hidrogênio. Assim um metal estende a esfera de coordenação usual pela 

interação de ligação de hidrogênio (POMBEIRO, 2016). Enquanto as ligações agósticas são 

típicas dos centros metálicos com deficiência de elétrons, as ligações de hidrogênio não 

convencionais ocorrem em centros ricos de elétrons. De acordo com (BROOKHART; GREEN; 

PARKIN, 2007), quanto ao número de elétrons envolvidos na ligação do sistema, as ligações 

agósticas são formalmente ligações de 3 centros-2 elétrons (3c-2e). Enquanto que as interações 

anagósticas, ou ligações de hidrogênio, correspondem a ligações 3 centros-4 elétrons (3c-4e). 

Sistemas compostos por complexos d8 quadráticos são importantes e são destacados na 

literatura. Esses sistemas possuem orbitais ndxy, ndyz e ndz
2 preenchidos, acessíveis de forma 

estéreis, com o eixo z perpendicular ao plano de coordenação, que podem servir como 

receptores de elétrons nas ligações de hidrogênio, mas também podem formar ligações 

agósticas com seus orbitais livres ndx
2

-y
2 e (n+1)s, quando não há ligantes disponíveis para 

formar ligações mais estáveis. Segundo (SCHERER et al., 2015), o termo anagóstica surgiu em 

1990 por Lippard para discutir as interações C–H···M estéricamente aplicados (M = Pd, Pt) em 

complexos de metais de transição quadráticos de interações agósticas atrativas. 

Zins et al. descreve os seguintes parâmetros para distinguir entre uma interação agóstica 

e anagóstica (ZINS, EMILIE-LAURE; SILVI, BERNARD; ALIKHANI, 2015): 

 
Tabela 2: Parâmetros geométricos que classificam as interações agósticas e anagósticas. 

 C–H···M Agóstica C–H···M Anagóstica 

Distância H···M (Å) 1,8-2,3 2,3-2,9 

Ângulo C–H···M (°) 90-140 110-170 

 

No que diz respeito às interações C–H···M envolvendo centros metálicos d10 (M = Au), 

onde o átomo metálico atua como receptor, e é mais frequente na química do ouro e a maioria 

possui um átomo de carbono como doador na ligação de hidrogênio. Segundo (LAGUNA, 

2008), as ligações C–H···Au são tratadas como ligações de hidrogênio (D–H···A). 

 

 

 

 



	 8	

2.3 Ligações de Halogênio 

 

Um tipo de interação intermolecular tem atraído significativa atenção, esta é chamada 

ligação de halogênio. Esta envolve interações não covalentes entre uma base de Lewis (D) e 

um halogênio eletrofílico (X) e complementa a participação de halogênio na ligação de 

hidrogênio. 

Ligações de halogênio ocorrem quando existe uma evidencia de uma interação atrativa 

líquida entre uma região eletrofílica associada a um átomo de halogênio em uma entidade 

molecular e uma região nucleofílica em outra ou na mesma entidade molecular. Isto significa 

que o átomo de halogênio está atuando como uma base de Lewis. A molécula nucleófila 

contendo um átomo de halogênio, R–X, é chamada de doador da ligação de halogênio e o ácido 

de Lewis, Y–R, o receptor da ligação de halogênio. Nas ligações de hidrogênio H···X–D, o 

átomo de hidrogênio é o eletrófilo interagindo com o átomo doador. Em um doador da ligação 

de halogênio, R–X, o grupo R pode ser uma molécula orgânica ou outro átomo de halogênio. 

Tipicamente, o receptor Y é um bom doador de elétrons assim como nitrogênio, enxofre, ou 

anéis aromáticos ricos em elétrons !, mas este também pode ser outro átomo de halogênio, 

assim a verdadeira ligação de halogênio é altamente direcional (POMBEIRO, 2016). No 

entanto, devido ao grande número de estruturas cristalinas contendo ligações X–X 

relativamente curtas e geometria de interação um pouco diferente, as interações halogênio-

halogênio são divididas em duas classes: Tipo I e Tipo II. A Figura 1 mostra as classificações 

de acordo com a geometria das ligações de halogênio. 

Figura 1: Representação das Ligações de Halogênio. Na esquerda, ligações envolvendo 
halogênio XB como doador e um heteroátomo como receptor na ligação de halogênio; 
Classificações das ligações de halogênio com Tipo I e Tipo II de acordo com os ângulos das 
ligações. 

	
Imagem adaptada, (POMBEIRO, 2016). 
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A IUPAC limita as definições da geometria das ligações de halogênio, o ângulo R–X···A 

deve ser de aproximadamente 180°. Isto significa que somente o tipo II da interação halogênio-

halogênio deve ser considerado como ligação de halogênio. A restrição geométrica surge 

estritamente da definição da ligação de halogênio, isto é, deve haver uma interação entre a 

região eletrofílica do halogênio em R–X e o eletrófilo. Este tipo de interação é o mais 

comumente racionalizado pelo modelo σ-hole. Em ordem, para atuar como eletrófilo, o 

halogênio deve ser polarizado pela porção R. Devido à essa polarização, a densidade eletrônica 

em torno do átomo de halogênio é redistribuída de tal forma que uma área deficiente em elétrons 

é formada oposta a ligação covalente R–X. No centro desta área, aparece uma pequena região 

positiva chamada σ-hole. 

No	 caso	 das	 ligações	 X–X,	 a	 área	 deficiente	 em	 elétrons	 da	 ligação	 doadora	 de	

halogênio	 está	 interagindo	 com	 a	 área	 rica	 em	 elétrons	 de	 outro	 átomo	 de	 halogênio	

levando	à	geometria	Tipo	II.	

Mesmo	que	as	interações	de	halogênio	do	tipo	I	e	outros	contatos	curtos	X–X	não	

sejam	chamados	de	ligações	de	halogênio,	isso	não	significa	que	não	sejam	válidos.	Tais	

interações	podem	ainda	desempenhar	um	papel	importante	na	engenharia	de	cristais	e	

na	auto-montagem	de	moléculas.	A	chave	para	as	ligações	de	halogênio	é	a	polarização	do	

átomo	de	halogênio.	Por	consequente,	as	ligações	de	halogênio	mais	fortes	são	formadas	

pelos	halogênios	mais	facilmente	polarizáveis,	e	a	resistência	das	ligações	de	halogênio	

normalmente	diminui	na	ordem	I>Br>Cl>F	(BENEDICT	et	al.,	2012).	

Segundo Marie-Lehn (2015), as ligações de halogênio são definidas como interações 

atrativas entre um átomo de halogênio deficiente em elétrons (doador) e um átomo rico em 

elétrons (receptor). Estudos experimentais e teóricos demonstram que o ângulo definido pela 

ligação covalente e interação de ligação de halogênio envolvendo o átomo doador exibe uma 

forte tendência a linearidade. A formação de uma ligação de halogênio pode ser acompanhada 

pelo alongamento da ligação covalente que liga o átomo de halogênio ao resto da molécula 

doadora. Os átomos de halogênio ligados à substituintes retiradores de elétrons, tais como 

grupos perfluorados ou insaturados (por exemplo, acetilenos ou aromáticos), atuam como 

melhores doadores de ligações de halogênio em comparação com os hidrocarbonetos. Os 

átomos e os ânions menos eletronegativos são melhores receptores de ligações de halogênios. 

O alongamento da ligação covalente e a linearidade da interação da ligação de halogênio 

são explicados pelo conceito σ-hole. Interações σ-hole representa a deformação da densidade 

de elétrons no átomo de halogênio do doador, resultando na formação de uma área de densidade 
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eletrônica diminuída que coincide aproximadamente com o orbital antiligante σ* da ligação 

covalente entre o halogênio e a molécula doadora. A área de potencial positivo é responsável 

pela formação de ligações de halogênio através da interação atrativa com o receptor rico em 

elétrons. Uma forte ligação de halogênio pode levar a uma doação parcial da densidade 

eletrônica dos receptores no orbital antiligante σ*, conduzindo assim o alongamento da ligação 

covalente. O σ-hole é cercado por um anel de potencial negativo, o que dificulta ativamente a 

aproximação dos átomos receptores, levando a linearidade pronunciada da interação de ligação 

de halogênio. Embora os estudos computacionais e em fase gasosa tenham sugerido que as 

ligações de halogênio podem adotar uma gama considerável de forças entre 10 e 200 kJ mol-1, 

as forças tipicamente encontradas em sólidos situam-se entre 10 e 50 kJ mol-1. 

	

2.3.1 Teoria σ-hole 

 
Em alguns casos, a teoria σ-hole explicou a natureza contraditória da ligação de 

halogênio. Os halogênios convencionalmente ligados covalentemente são vistos como 

entidades carregadas negativamente. Como, então, é possível que eles possam participar de 

interações atômicas como receptores de elétrons? Na teoria do σ-hole, é definido como regiões 

de potencial eletrostático positivo nos lados exteriores dos átomos de halogênio, centrados 

próximos a extensão das ligações covalentes dos átomos de halogênio. Em geral, três fatores 

determinam a presença ou ausência do σ-hole e suas magnitudes: 

I) A polarizabilidade do átomo de halogênio; 

II) A eletronegatividade; 

III)  O poder de retirada de elétrons do doador da molécula D–X . 

Quando o átomo de halogênio é mais polarizável e possui eletronegatividade mais baixa, 

o potencial do σ-hole pode tornar-se mais fortemente positivo. Portanto, a positividade do σ-

hole aumenta na ordem F>Cl>Br>I.  Aparentemente, o σ-hole determina a existência e a força 

da ligação de halogênio. Quando o átomo de halogênio na ligação D–X···A atua como doador 

de ligação de halogênio, o ângulo D–X···A é próximo de 180°. Se o halogênio atuar como 

receptor de ligação de halogênio (doador de elétrons), o ângulo desta ligação é próximo de 90°, 

isto porque a densidade de elétrons em torno do átomo de halogênio é concentrada em um 

ângulo de 90° da ligação D–X. 

A distância interatômica média em uma ligação de halogênio e a força desta interação com 

o receptor da ligação de halogênio aumenta com o aumento do raio ou a polarização dos átomos 

de halogênio (Cl<Br<I). A força não depende apenas da eletronegatividade do átomo de 
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carbono ligado e ao átomo receptor da ligação de halogênio. Como estas ligações de halogênio 

é uma interação eletrostática, o potencial eletrostático dos átomos é importante para a 

compreensão. A Figura 2 mostra que existe uma pequena região positiva no potencial 

eletrostático positivo do halogênio ao longo do eixo C–X para os átomos de halogênio mais 

eletronegativos. A anisotropia da distribuição de eletrodensidade provoca assim interações 

atrativas e não direcionais relacionadas a receptores clássicos de ligações de halogênio 

(TIEKINK, EDWARD R T; ZUKERMAN-SCHPECTOR, 2012).  

 

Figura 2: Potencial Eletrostático Molecular para uma série de benzenos halogenados. Os 
átomos de halogênio estão projetados à frente. (a) Benzeno; (b) Fluorbenzeno; (c) 
Clorobenzeno; (d) Bromobenzeno; (e) Iodobenzeno. 

 
Imagem adaptada, (TIEKINK, EDWARD R T; ZUKERMAN-SCHPECTOR, 2012). 

	

A distribuição de densidade de elétrons anisotrópicos foi denominada [-hole por 

(MURRAY; LANE; POLITZER, 2009). Após o mapeamento de potenciais eletrostáticos 

calculados (ESP) em superfícies de orbitais moleculares para compostos halogenados simples. 

Os átomos de halogênio mais elevados possuem uma característica dupla e podem exibir 

propriedades eletrofílicas com uma carga positiva parcial neste [-hole e propriedades 

nucleofílicas ortogonais ao vetor de ligações C–X. Assim, uma molécula rica em elétrons tende 

a se aproximar da área positiva, o que pode causar uma interação predominantemente linear, 

enquanto a porção eletronegativa restante desses halogênios mais pesados pode interagir com 

sítios eletropositivos em outras moléculas, como doadores de ligações de hidrogênio. 

Interações [-hole podem ser explicados em termos de mecânica quântica como uma 

porção externa deficiente em elétrons de um orbital de ligação semi-preenchido. Todos os 

átomos neutros em seu estado fundamental médio esférico tem um potencial eletrostático 

totalmente positivo. Isso se deve ao potencial do núcleo atômico concentrado, que domina o 

potencial dos elétrons dispersos. Além disso, os três orbitais px, py e pz da camada de valência 

de átomos de halogênio são preenchidos com 5/3 elétrons em média. Esta situação muda após 
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a ligação, por exemplo, ao longo do eixo z. No entanto, o orbital pz envolvido na ligação é 

preenchido com apenas um elétron, com a maior parte de sua densidade deslocada em direção 

a ligação [ e a diminuição da densidade eletrônica em torno da região externa pz, causando um 

aumento no potencial de superfície positivo. Na região lateral, esse aumento na densidade 

eletrônica conduz a uma corrente de potencial de superfície negativa aumentada. 

É importante notar que ocorre interações do tipo [-hole em todos os átomos de 

halogênios que podem ser negativos e positivos. A magnitude do potencial eletrostático do [-

hole depende da polarizabilidade do halogênio, da sua eletronegatividade e da capacidade de 

retirada de elétrons do substituinte ao qual o halogênio está ligado. Devido a sua baixa 

polarizabilidade e alta eletronegatividade, o flúor possui um potencial de superfície totalmente 

negativo nas moléculas e, portanto, não participa na ligação de halogênio. Interções [-hole 

ainda se manifesta como um aumento de potencial negativo na região lateral e uma diminuição 

do potencial negativo na região externa, o potencial na região externa simplesmente não se 

torna positivo (WANG et al., 2016). 

Como já foi mencionado, as ligações de halogênio referem-se a uma interação atrativa 

líquida entre uma região eletrofílica associada a um átomo de halogênio em uma entidade 

molecular e uma região nucleofílica em outra ou a mesma entidade molecular. 

As interações ânion-! ou lone pair-! são outros tipos de ligações não covalentes 

supramoleculares. Quando o hidrogênio é o único substituinte em um anel benzeno, a nuvem 

de elétrons de uma ligação ! grande deslocalizada/conjugada é distribuída uniformemente 

acima e abaixo do plano do anel e o potencial é negativo. De fato, as chamadas ligações de 

halogênio e interações ânion/lone pair-! possuem características em comum: 

I) Uma região de potencial eletrostático de superfície positiva em uma entidade molecular 

participa da ligação; 

II) São interações direcionais não covalentes. 

Como resultado, de acordo com o modelo de ligação σ-hole, a interação ânion/lone pair- ! 

podem ser chamadas de !-hole (WANG et al., 2016). 

 

2.3.2 Interações !···! 

 

As interações entre as superfícies ! são fundamentais na determinação da montagem 

das moléculas biológicas, sendo a estrutura dependente da sequência do DNA um exemplo 

proeminente. Estudos teóricos e experimentais fornecem uma compreensão da natureza das 
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interações !···!. Estudos computacionais revelam que os anéis aromáticos tendem a adotar 

orientações geralmente baseadas em geometria borda a face e face a face (LEHN, 2011). Pelo 

menos três estruturas possíveis para o dímero de benzeno são reconhecidas para as interações 

fenil-fenil de empilhamento !···!: tipo sanduiche; na forma de T e deslocamento em paralelo 

(POMBEIRO, 2016). 

Figura 3: Modelos para os tipos de geometria para as interações de empilhamento !···! (a) 
Sanduíche; (b) Deslocamento em paralelo; (c) na Forma de T. 

 
Imagem adaptada, (POMBEIRO, 2016). 

  

Devido aos efeitos eletrostáticos, os dois últimos tipos de geometria das interações de 

empilhamento são as mais estáveis em energia, enquanto que o empilhamento sanduíche é 

instável e raramente é observado por causa da repulsão entre os dois anéis aromáticos do 

empilhamento. Assim, HUNTER; SANDERS, (1990) descreveram que, para sistemas π não-

polarizados, a repulsão π-π é dominante na geometria sanduíche do empilhamento π, além 

disso, para as geometrias na forma de T e deslocamento em paralelo, ocorre uma atração π-σ 

no sistema. No entanto, um substituinte ou um heteroátomo no anel aromático pode polarizar o 

sistema aromático e assim as interações do empilhamento podem ser afetadas. Um substituinte 

retirador de elétrons reduz a densidade eletrônica no anel e consequentemente diminui a 

repulsão π-π entre os dois anéis. Sendo assim, para polarizar o sistema π é necessário que as 

interações entre átomos altamente carregados dominem as interações carga-carga; e ainda, é 

necessário que haja uma interação favorável com um sítio neutro ou fracamente polarizado, 

para isso requer a seguinte polarização π: 

i) um átomo deficiente π na geometria sanduíche; 

ii) um átomo deficiente π no grupo T vertical na geometria em forma T; 

(a)                                                  (b)                                                    (c) 
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iii) um átomo rico em elétrons π no grupo T horizontal na geometria em forma T. 

Ainda, uma interação favorável com um sitio neutro ou fracamente polarizado requer a 
seguinte polarização- σ: 

i) um átomo carregado positivamente na geometria sanduiche; 

ii) um átomo carregado positivamente no grupo T vertical na geometria em forma T; 

iii) um átomo carregado negativamente na geometria em forma T. 

Hunter e Sanders estabeleceram um modelo (Figura 4) físico intuitivo do impacto de efeitos 

dos substituintes nas interações de empilhamento !. Este modelo é puramente de natureza 

eletrostática. Em particular, Hunter propôs que o substituinte retirador de elétrons (por exemplo, 

-CN, -NO2) aumentam as interações de empilhamento ! ao retirar a densidade eletrônica ! do 

anel substituído e assim diminuir a repulsão !-! entre os dois anéis. Por outro lado, os grupos 

doadores de elétrons (por exemplo, -CH3, -OCH3) dificultam as interações de empilhamento ! 

através do mecanismo oposto. Mais geralmente, Hunter enfatiza que as interações de 

empilhamento ! mais fortes ocorrem entre anéis aromáticos com caráter eletrostático 

complementar. Ou seja, os anéis ricos em elétrons são mais favoráveis em anéis pobres em 

elétrons. Em termos de potencial eletrostático calculados, isso significa que fortes interações 

de empilhamento ! ocorrem quando um anel aromático tem um potencial eletrostático negativo 

acima do centro e o outro um potencial em grande parte positivo. 

 

Figura 4: Modelos eletrostáticos do efeito dos substituintes nas interações de empilhamento-
! proposto por Hunter. 

Substituinte retirador  
de elétrons 

Substituinte doador  
de alétrons 

 
Empilhamento ! forte Empilhamento ! fraco 

Imagem adaptada, (POMBEIRO, 2016). 
 

As interações !···! entre anéis aromáticos são bem estabilizados na engenharia de 

cristais, com uma energia de estabilização na faixa de 8–40 kJ mol-1. As interações de 

empilhamento !···! também podem ocorrer entre anéis quelato em complexos metálicos. Isto 
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surge com anéis quelato planares com densidade eletrônica ! deslocalizados com caráter 

aromático significativo, isto é, metaloaromaticidade (LEHN, 2011). 

Complexos	com	metais	de	transição	com	anéis	quelatos	planares	com	ligações-π 

deslocalizadas também exibem caráter aromático e podem envolver interações de 

empilhamento similares as interações π···π encontradas em moléculas orgânicas aromáticas. 

Neste contexto, são aplicadas interações π···π em complexos metálicos, assim como 

catalisadores de ancoragem através de empilhamentos π···π não covalentes, acoplamento 

magnético através de interações π···π e propriedades fotoluminescentes direcionadas pelo 

empilhamento π···π (POMBEIRO, 2016). 

	

2.4 Compostos Triazenos 

 

Os triazenos ganharam destaque na química de coordenação devido a sua versatilidade 

sintética. Os compostos triazenos apresentam o grupo funcional –N=N–N(H)–, e possuem pares 

de elétrons livres os quais conferem pronunciada densidade eletrônica à cadeia nitrogenada. 

Com a desprotonação da cadeia triazeno, ocorre um aumento na nucleofilicidade tornando-os 

capazes de se coordenarem a íons metálicos.  

Dentre a classe dos compostos triazenos existe a classificação quanto ao número de 

repetições da cadeia triazoalílica, mono-, bis- e tris-triazeno. Os triazenos monocatenados (um 

grupo triazeno na molécula), um exemplo é o composto 1,3-bis(4-sulfonamidafenil)triazeno 

(Figura 5) descrito por Zambiazi (2013), e também são incluindos triazenos N-óxidos (ou 

hidroxitriazenos, por exemplo, o complexo CuII[(Ph(2-Ph)NNN(O)CH3)]2, (Figura 6) descrito 

por Paraginski (2013).  

Figura 5: Molécula de monotriazeno, 1,3-bis(4-sulfonamidafenil)triazeno. 
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Figura 6: Monécula monotriazeno N-óxido na forma complexada, CuII[(Ph(2-
Ph)NNN(O)CH3)]2. 

 
Quanto aos compostos bis-triazenos, existem poucos relatos na literatura a respeito desta 

classe de triazenos devido ao maior número de etapas envolvidas em sua síntese, porém este 

fato não os torna menos interessante (PARAGINSKI, 2013). No entanto, triazenos biscatenados 

ocupam lugar de destaque na química de coordenação devido a sua capacidade de formar 

complexos mono-, bi- e multi-nucleares. Além do mais, essas moléculas têm sido 

extensivamente pesquisadas na química supramolecular devido à versatilidade em formar 

estruturas poliméricas no estado sólido. Os tris-triazenos são ainda mais raros, existindo apenas 

uma publicação a respeito (POCHINKOK, 1979). Recentemente, Paraginski reportou em sua 

tese de doutorado o segundo tris-triazeno reportado na literatura (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.) e os primeiros complexos de tris-triazenos (Cu(I) e Ag(I)) já descritos e 

caracterizados por difração de raios X em monocristal, tendo um enfoque principalmente nas 

interações M···M. 
 

Figura 7: Representação estrutural do ligante livre tris[2-(3-fenil-3(H)-triazenil)fenil]amina 
reportado na tese de doutorado de (PARAGINSKI, 2013) 
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O compostos bis-triazeno macrocíclico descrito por (BECK; HÖRNER; DITTMANN, 

2009a), comprovado e caracterizado através de difração de raios X em monocristal (Figura 8), 

refuta qualquer possibilidade de existência do até então considerado como primeiro composto 

bis-triazeno macrociclíco, o qual foi descrito por (GAIT et al., 1972), já que sem a presença de 

um espaçador ocorreria uma forte tensão interna devido ao efeito estérico envolvido entre os 

átomos de hidrogênio das cadeias diazoamínicas, como mostra a Figura 9.  

 

Figura 8: Estrutura molecular do composto macrocíclico Bis-(Tolanotriazeno) descrito por 
BECK; HÖRNER; DITTMANN, (2009). 

 
 

Figura 9: Representação estrutural dos compostos bis-triazenos em 3 reportado por Gait 
(1972), e em 4 descritos por Hörner e Beck (2009). 
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Diversos metais podem se coordenar a moléculas de triazenos formando compostos de 

coordenação que podem apresentar interessantes propriedades e, consequentemente, potenciais 

aplicações nas áreas da química (catálise, nanomateriais, novos materiais, dispositivos 

luminosos, dispositivos eletrônicos) e medicina (fármacos, enzimas, nucleases sintéticas, 

bioengenharia, terapia gênica, termoterapia associada a fármaco).  

Esta classe de ligantes orgânicos portadores de orbitais atômicos N-doadores, exibem 

uma variedade de modos de coordenação com íons metálicos. Assim como ligantes triazenidos 

e guanidinatos, em complexos monoméricos podem ligar-se através de um único átomo de 

nitrogênio ou formar metalociclos através de quelação. Na Figura 10, estão representados os 

principais modos de coordenação dos triazenos, em (a) monodentada terminal, (b) quelante 

bidentado, (c) em ponte, incluindo modos de coordenação polihapto π-aromáticos com 

interações com substituintes arila (d), além da formação de (e) dímeros, (f) tetrameros e (g) 

polímeros. Ainda há modos de coordenação mais raros, monodentado com o nitrogênio central 

(h) (JOHNSON; WILLCOCKS; RICHARDS, 2009). 

 

Figura 10: Modos de coordenação dos triazenos e suas interações intramoleculares. 
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Os complexos triazenidos de ouro(I) tendem a formar estruturas com geometria linear 

com número  de coordenação igual a dois. A formação destes complexos é favorecida devido a 

habilidade da substituição do hidrogênio da cadeia triazenída [N(H)–N=N]- pelo fragmento 

AuPPh3
+, nesta substituição o ácido de Lewis Au(PPh3)+ é um arranjo estruturalmente análogo 

ao H+, ou seja, são fragmentos isolobais e possuem energias similares e a mesma ocupação 

eletrônica (Horner, 2003). Além disso, a complexação dos triazenos a metais como Au(I) é 

estratégica devido a vasta literatura relatando as várias aplicações desses complexos como na 

terapia antitumoral, antibacteriana e de clivagem do DNA in vitro dos complexos triazenidos 

de Au(I)-PPh3 que mimetizam a função da enzima nucleasse. 

 

Figura 11: Estruturas moleculares dos complexos de ouro(I) descritos por (a) TIZOTTI et al., 
(2016) e (b) HÖRNER et al., (2003). 

 
No que diz respeito aos triazenos biscatenados, moléculas deste tipo podem ser 

estrategicamente projetadas para possuir interações intermetálicas M···M incluindo modos de 

coordenação secundários (como, por exemplo, metal-etinil-p, metalareno-p e interações do tipo 

C−H···M ou anagósticas), tornando essas moléculas mais interessantes que os mono-triazenos. 

A subclasse mais recente de bis-triazenos é a dos macrocíclicos (BECK; HÖRNER; 

DITTMANN, 2009b), onde os autores descreve as estruturas cristalinas e moleculares de 

complexos com íons metálicos divalentes, assim como Co2+ e Ni2+. A Figura 12 mostra os 

complexos com ambiente de coordenação octaédrico com a adição de dois ligantes piridina na 

posição axial dos centros metálicos. Esta subclasse é de grande interesse, pois devido a sua 

ridigez estrutural, esse tipo de ligante pode oferecer seletividade para íons metálicos(BURKE; 

ARCHIBALD, 2013), tornando-se importante, principalmente, na química supramolecular. 
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Figura 12: Estruturas moleculares dos complexos [M((tolanoN3)2)-(Py)2] (a) M = Co2+ e (b) 
M = Ni2+ descritos por BECK; HÖRNER; DITTMANN, (2009). 

 
 
 
2.5 Cluster Supramolecular 

 
Martins e col. (2014) define o cluster supramolecular como a menor porção de rede 

cristalina que contem todas as informações necessárias para o entendimento da estrutura 

cristalina dos materiais. Ou seja, a partir do cluster supramolecular é possível obter dados 

topológicos, energéticos e geométricos das interações não covalentes presentes na rede 

cristalina. 

O cluster supramolecular é composto pela molécula M1 com coordenadas fracionarias 

x, y, z, como objeto cristalográfico inicial, e a esta molécula estão conectadas outras moléculas 

(MN), via ligações não covalentes, formando a primeira esfera de coordenação molecular. 

Sendo assim, para determinar o conteúdo energético das interações entre as moléculas 

constituintes das estruturas cristalinas são empregados cálculos de DFT.  

A porção do cluster supramolecular é um conjunto supramolecular de um cristal 

formado a partir de uma molécula central M1 o qual está em contato com outras moléculas 

vizinhas MN formando a primeira esfera de coordenação molecular via interações 

intermoleculares, levando a um número de coordenação molecular (NCM). O conceito de 

Poliedro de Voronoi-Dirichlet (VDP) pode ser usado para determinar NCM, onde pode-se 

encontrar o número de moléculas vizinhas que estão em contato com a molécula central. Além 

disto, pode-se determinar a área de contato superficial entre as moléculas (CM1···MN) (BLACK; 

BELLADONA; MARTINS, 2015). 
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De acordo com a abordagem do cluster supramolecular, a concepção da estabilidade do 

cristal passa necessariamente através da determinação da quantidade de energia para M1 e cada 

molécula de MN na primeira esfera de coordenação do cluster. A energia dos dímeros e suas 

áreas de contato calculadas são fundamentais para estabelecer uma relação entre a área de 

contato de cada molécula de MN e a molécula central M1 e a energia de interação de cada um 

destes dímeros correspondente, devido ao fato de que a força das interações intermoleculares 

está diretamente relacionada a superfície de contato entre as moléculas no cristal. 

A relação Gcluster/Ccluster fornece a energia de estabilização média distribuída sobre a 

molécula de forma homogênea, o que mostra como a molécula M1 apareceria se tivesse sua 

energia de interação distribuída homogeneamente sobre sua superfície de contato. 

Para determinar a contribuição energética de cada dímero para a estabilização do cluster, 

é necessário determinar a energia normalizada (NGM1···MN) e a superfície de contato 

normalizada (NCM1···MN). Para determinar a contribuição de cada tipo de dímero para o 

crescimento do cristal é aplicada a fórmula: 

                                                NGM1···MN = \]^∙∙∙]`
\]^∙∙∙]`

 NCM                             Equação 1 
 

A mesma equação serve para determinar a contribuição da superfície de contato 

(NCM1···MN): 

                                              NCM1···MN = a]^∙∙∙]`
a]^∙∙∙]`

 NCM                             Equação 2 
 

 

A força da interação entre M1 e qualquer molécula MN pode ser estimada com base nos 

parâmetros NGM1···MN e NCM1···MN. A partir destes parâmetros, as interações intermoleculares 

podem ser divididas em quatro tipos: 

Tipo I: Representa um dímero molecular com alta energia de interação sobre uma 

pequena superfície de contato (por exemplo, ligações de hidrogênio); 

Tipo II: Envolve energia de interação elevada em uma grande superfície de contato 

(por exemplo, interações !···!); 

Tipo III: Envolve pouca energia de interação e superfície de contato com uma 

diferença máxima de +/- 0,5 entre os dois parâmetros; 

Tipo IV: É uma contribuição baseada em superfícies de contato com pouca energia de 

interação. 

Esta classificação foi baseada em estudos de estruturas cristalinas com características 

energéticas e topológicas distintas descritas por Martins (2015). 
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2.6 Caracterização das Interações Intra- e Intermoleculares	

	

A	 investigação	das	propriedades	da	densidade	eletrônica	é	 facilitada	através	do	

estudo	de	seus	campos	associados	e	é	uma	das	ferramentas	topológicas	mais	importantes	

para	o	estudo	das	ligações	químicas	e	interações	intra-	e	intermoleculares.	Sendo	assim,	

as	 propriedades	 topológicas	 da	 densidade	 de	 carga	 ρ(r)	 fornecem	 uma	 definição	 dos	

elementos	 da	 estrutura	 molecular	 e,	 contudo,	 ideal	 para	 a	 estabilidade	 da	 estrutura	

(BADER;	ESSÉN,	2010).	

A presença de uma superfície interatômica de fluxo zero entre dois átomos ligados em 

uma molécula, ou seja, o ponto no caminho da ligação com o menor valor das densidades 

eletrônicas, denominada “caminho de ligação” (BP), ligando seus núcleos. O caminho da 

ligação é um indicador da ligação química de todos os tipos: fraco, forte e interações 

intermoleculares. Portanto, o ponto no caminho da ligação com o menor valor da densidade 

eletrônica (mínimo ao longo do caminho) é o ponto crítico de ligação (BCP) e é nesse ponto 

onde o caminho de ligação atravessa a superfície de fluxo zero separado os dois átomos 

conectados (MATTA, C.F.; BOYD, 2007). O conjunto de caminhos de ligação que ligam os 

núcleos de átomos ligados em uma geometria de equilíbrio, com os pontos críticos associados, 

é conhecida como gráfico molecular, este é definido por um conjunto de linhas de densidade 

de energia potencialmente negativa. Em outras palavras, existe uma única linha de densidade 

de energia potencialmente negativa que une os mesmos atrativos que compartilham um 

caminho de ligação. 

O Laplaciano indica regiões de concentração ou depleção de carga eletrônica local. 

Assim, onde �2ρ>0, a densidade eletrônica é empobrecida e expandida em relação a sua 

distribuição media. Onde �2ρ<0 a densidade é localmente concentrada, fortemente ligada e 

comprimida em relação a sua distribuição media. Uma concentração de carga local se comporta 

como uma base de Lewis (doador de elétrons), enquanto uma depleção de carga local atua como 

um ácido de Lewis (receptor de elétrons). 

Os átomos covalentemente ligados têm carga de ligação concentrada na região entre 

seus núcleos. Além das concentrações de carga de ligação, os pares isolados são associados a 

concentrações de carga não vinculativas. Essas observações refletem um mapeamento 

subjacente entre o Laplaciano da densidade eletrônica e o Laplaciano da densidade de par 

condicional quando os elétrons tendem a ser localizados.�
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Uma superfície de fluxo zero é definida por um conjunto particular de �2ρ trajetórias 

com todos os membros que terminam em um único ponto, o ponto critico de ligação, onde 

�2ρ=0. Existe um BCP entre cada par de átomos que estão ligados, ou seja, dois átomos 

ligados por um caminho de ligação e compartilhando uma superfície de fluxo zero interatômico 

comum. Além do conjunto de trajetórias que terminam no BCP e definem uma superfície 

interatômica, um par de trajetórias se origina no BCP com cada membro do par que termina em 

um dos núcleos dos átomos quimicamente ligados. Este último par de trajetórias define o 

caminho de ligação. As interações de ligação química são caraterizadas e classificadas de 

acordo com as propriedades das densidades de elétrons e energia no BCP, coletivamente 

conhecida como “propriedades de ligação”. 

Em geral, quando ρb é maior do que 0,20 u.a. em uma ligação covalente e menor que 

0,10 u.a. em uma interação de camada fechada (por exemplo, iônica, van der Waals, hidrogênio, 

di-hidrogenio, ligação H···H, etc.). 

Na ligação covalente, as duas curvaturas negativas são dominantes e �2ρ<0, por 

exemplo �2ρ = -1,1 u.a. para uma típica ligação C–H. Em contraste, em ligações de camada 

fechada, por exemplo, iônicas, ligações de hidrogênio ou van der Waals, a interação é 

característica por uma depleção de densidade na região de contato dos dois átomos e apresenta 

valores �2ρ>0. Uma ligação de hidrogênio N–(H···O)=C, por exemplo, é caracterizada por 

�2ρ = +0,03 u.a.. Na ligação fortemente polar (por exemplo C–X, onde  X = O, N, F), há uma 

acumulação significativa de densidade de elétrons entre os núcleos, como em todas as 

interações covalentes, mas o Laplaciano neste tipo de ligação pode ser de qualquer sinal. 

No que se refere as propriedades das ligações, a elipicidade mede a extensão em que a 

densidade é preferencialmente acumulada em um determinado plano contendo o caminho de 

ligação. Assim, ɛ é uma medida do caráter ρ da ligação até o limite da dupla ligação para a qual 

a elipicidade atinge o máximo. Ao passar de uma ligação dupla para uma tripla, a tendência é 

revertida e a elipicidade diminui com o aumento da ordem das ligações, pois, no limite de O.L. 

= 3, a ligação recupera a simetria cilíndrica (duas interações de ligações-! em dois planos 

ortogonais além de uma interação de ligação-σ). A elipicidade de uma ligação aromática é cerca 

de 0,23 em benzeno e o de uma ligação dupla formal é cerca de 0,45 em etileno. 

A relação entre a topologia QTAIM e de dados energéticos permite a divisão da energia 

das interações entre as moléculas através dos contatos entre os átomos. Segundo (MARTINS 

et al., 2015) as análises topológicas baseadas na QTAIM é uma ferramenta poderosa no estudo 

da estabilização das interações intermoleculares. Como mencionado anteriormente, a presença 
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das interações intermoleculares é dada por um ponto crítico da ligação (BCP) ao longo do 

caminho da ligação conectando dois átomos. Estudos mostram que a energia das interações 

átomo···átomo pode ser estimada a partir da densidade eletrônica no BCP. Com isto é possível 

obter a energia de interação de cada dímero molecular (GM1···MN) para determinar a energia de 

contribuição de cada átomo participante da interação intermolecular. Sendo assim, o 

particionamento da energia das interações intermoleculares é proporcional ao ρINT e nos mostra 

que a energia de ligação determinada para um dímero molecular reflete na energia de todas as 

interações presentes e de uma interação átomo···átomo específica. Assim, a energia de cada 

interação átomo···átomo (GAI(X···Y)) pode ser descrita como: 

 

                                               GAI(X···Y) = \]^∙∙∙]`jkl`m
kl`m

                                   Equação 3 
 

  



	 25	

3 PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Procedimentos Experimentais 

3.1.1 Materiais e Métodos 

Os reagentes e solventes foram utilizados sem tratamento prévio, sendo os solventes de 

qualidade P.A. com exceção do THF que foi tratado segundo procedimentos descritos na 

literatura (ARMAREGO, WILFRED L.; LI LIN CHAI, 2003). 

3.1.2 Síntese dos complexos triazenidos trifenilfosfina de ouro(I) 1-4. 

 

A síntese dos complexos 1-4 a partir dos pré-ligantes livres HL1-HL4 e o precursor 

ClAu(PPh3) segue de acordo com o esquema abaixo e está descrita no trabalho de mestrado de 

ZAMBIAZI (2013). 

 

Esquema 1: Síntese dos complexos triazenidos de ouro(I) 1-4. 
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3.1.3 Síntese dos complexos de Cádmio(II) 5 e 6·Py, Zinco(II) 7·Py e Paládio(II) 8·Py 

 

A síntese dos complexos 5-8 a partir do pré-ligante livre (tolanoN3)2H2 e os respectivos 

precursores Cd(H3CCOO)2, Zn(H3CCOO)2 e PdCl2 segue de acordo com o seguinte esquema: 

 

Esquema 2: Síntese dos complexos triazenidos de Cádmio(II) 5 e 6·Py, Zinco (II) 7·Py e 
Paládio (II) 8·Py 

 
 

Síntese de [Cd(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-piridina] (5 e 6·Py) 
 

Para se obter o complexo de Cd(II) foi preparada uma solução desprotonada do pré-

ligante livre (tolanoN3)2H2 (0,22 g; 0,5 mmol) em 5 mL de THF anidro. À solução amarela foi 

adicionada pequena porção de sódio metálico em pó sob agitação constante a temperatura 

ambiente. Observou-se a mudança da coloração da mistura da reação de amarelo para 

alaranjado, indicando a presença do íon do ligante livre desprotonado [(tolanoN3)2]2-. Uma 

solução de acetato de cádmio (II) (0,115 g; 0,5 mmol) dissolvido em 2 mL de THF anidro e 2 

mL de piridina foi adicionado sob agitação constante a temperatura ambiente. A mistura da 

reação foi mantida sob agitação por 3 horas enquanto a cor mudou para laranja intenso. A 
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mistura da reação foi filtrada. Após evaporação do solvente a temperatura ambiente, cristais 

alaranjados com duas formas diferentes foram obtidos, cristais prismáticos vermelho 

alaranjados (5) e cristais prismáticos alaranjados (6·Py). 

 

Síntese de [Zn(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-piridina] (7·Py) 
 

Para se obter o complexo 7·Py usou-se a mesma metodologia descrita acima, utilizando 

(tolanoN3)2H2 (0,22 g; 0,5 mmol) e acetato de zinco (II) (0,092 g; 0,5 mmol). A mistura da 

reação foi mantida sob agitação por 3 horas enquanto a cor mudou para laranja intenso. A 

mistura da reação foi filtrada. Após evaporação do solvente a temperatura ambiente, cristais 

alaranjados com hábitos prismáticos foram obtidos. 

 

Síntese de [Pd(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-piridina] (8·Py) 
 

Para se obter o complexo 8·Py usou-se a mesma metodologia descrita acima utilizando-se 

(tolanoN3)2H2 (0,22 g; 0,5 mmol) e cloreto de paládio (II) (0,088 g; 0,5 mmol). A mistura da 

reação foi mantida sob agitação por 3 horas enquanto a cor mudou para vermelho intenso. A 

mistura da reação foi filtrada. Após evaporação do solvente a temperatura ambiente, cristais 

vermelhos com hábitos prismáticos foram obtidos. RMN 1H (600 MHz THF-d8) 6,75 (t, 3J 7,1 

4H, HPy); 6,90 (t, 3J 7,5, 4H); 7,11 (t, 3J 7,0, 4H); 7,40 (m, 2H, HPy); 7,44 (d, 3J 6,9, 4H); 7,5 

(m, 4H, HPy); 9,6 (d, 3J 5,2, 4H, HPy). RMN 13C (150 MHz, THF-d8) δ = 93,6; 115,8; 121,4; 

124,1; 124,7; 127,9; 132,4; 137,2; 151,6; 152,9; 153,6. 
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3.1.4 Síntese de bis[(1,4-bis-"-N3-3-(4-fluorfeniltriazenido)butano)-#N11´, #N21´, #N13´, 

#N23´–paládio(II)](Pd–Pd) (9) 

 

A síntese do complexo de paládio (II) 9 a partir do pré-ligante livre 1,4-bis-"-N3-3-(4-

fluorfeniltriazenido)butano 9·H2L e o precursor PdCl2 segue de acordo com o seguinte 

esquema: 

 

Esquema 3: Síntese do complexo triazenido de paládio (II) 9. 

 
Para se obter o complexo 9 foi preparada uma solução desprotonada do pré-ligante livre 

9·H2L (0,33 g;1 mmol) em 10 mL de THF e piridina (1:1). À solução amarela foi adicionada 

pequena porção de uma solução concentrada de KOH em metanol sob agitação constante a 

temperatura ambiente. Observou-se a mudança da coloração da mistura da reação de amarelo 

para amarelo intenso, indicando a presença do íon do ligante livre desprotonado [L]2-. Uma 

solução de cloreto de paládio (0,176 g; 1 mmol) dissolvido em 5 mL de piridina foi adicionado 

sob agitação constante a temperatura ambiente. A mistura da reação foi mantida sob agitação 

por 5 horas enquanto a cor mudou para laranja intenso. A mistura da reação foi filtrada. Após 

evaporação do solvente a temperatura ambiente, cristais alaranjados com hábitos prismáticos 

foram obtidos. 
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3.1.5 Sintese de [(2,6-#N5´-(bis-(4-fluorfenil-#N1´, #N8´-triazenido)piridina)- #N-piridina-

paládio(II)] (10). 

 

A síntese dos complexos 10 a partir do pré-ligante livre 2,6-bis-(4-fluorfenil-#N1´, #N1´-

triazenido)piridina 10·H2L e o precursor PdCl2 segue de acordo com o seguinte esquema: 

 

Esquema 4: Síntese do complexo triazenido de paládio (II) 10. 

 
Para se obter o complexo 10 foi preparada uma solução desprotonada do pré-ligante 

livre 10·H2L (0,353 g;1 mmol) em 5 mL de e piridina (1:1). À solução amarela foi adicionada 

pequena porção de uma solução concentrada de KOH em metanol sob agitação constante a 

temperatura ambiente. Observou-se a mudança da coloração da mistura da reação de amarelo 

claro para amarelo intenso, indicando a presença do íon do ligante livre desprotonado [L]2-. 

Uma solução de cloreto de paládio (0,176 g; 1 mmol) dissolvido em 5 mL de piridina (1:1) foi 

adicionado sob agitação constante a temperatura ambiente. A mistura da reação foi mantida sob 

agitação por 6 horas enquanto a cor mudou para laranja. A mistura da reação foi filtrada. Após 

evaporação do solvente a temperatura ambiente, cristais laranja com hábitos prismáticos foram 

obtidos. RMN 1H (600 MHz, DMSO-d6) 6,83 (t, 2J 8,7, 2H); 7,11 (m, 6H, Ph-F); 7,36 (m, 4H, 

HPh-F); 7,64 (dd, 3J 5,51; 9,04, 2H, HPh-F); 7,78 (t, 3J 7,7, 2H, HPh-F); 7,89 (t, 3J 7,7, 1H, 

HPy); 8,04 (t, 3J 7,9, 1H); 8,57 (m, 2H, HPh-F); 8,70 (d, J 5,0, 2H). 
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3.2 Difratometria de Raios X em Monocristal 

 
 As coletas de dados por Difração de Raios X em monocristais foram realizadas em um 

difratômetro Bruker D8 Venture com detector Photon CMOS e radiação de MoΚɑ com 

comprimento de onda n = 0,7173	Å, e Quest com detector Photon CMOS e radiação de CuΚɑ 

com comprimento de onda n = 1,54178	Å, programa APEX III-CCD, instalados no 

Departamento de Química da UFSM. As soluções das estruturas cristalinas foram realizadas 

através do software SIR 2004 (BURLA et al., 2005) ou SHELXS-2014 (Sheldrick, 2014), com 

refinamento dos dados usando o programa SHELXL utilizando o Método de Patterson, as 

tabelas com parâmetros cristalográficos e dados de coleta de dados foram geradas utilizando o 

programa WinGX 2014.1 (FARRUGIA, 2012). As análises dos parâmetros geométricos 

dasinteracoes intra- e/ou intermoleculares foram realizadas utilizando os programas PLATON 

(SPEK, 2009) e Mercury CSD 3.9. As representações gráficas das estruturas cristalinas e 

moleculares foram geradas usando o programa DIAMOND versão 3.2 (BRANDENBURG, 

2006). 

 

3.3 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

 
Os espectros de RMN de 1H e 13C foram realizados no Espectrômetro BRUKER AVANCE 

III (600 MHz para 1H e 13C). os espectros foram gerados utilizando o programa MestreNova. 

 

3.4 Cálculos de Mecânica Quântica 

 
Todos os cálculos de mecânica quântica foram realizados com o auxílio do pacote de 

programas GAUSSIAN09 (FRISCH, 2010). Os cálculos de DFT para a obtenção das energias 

de estabilização dos compostos foram realizados a partir das estruturas obtidas pela difração de 

raios X, em modo single point, com nível de teoria ωB97XD/cc-pVDZ-PP e redução do erro 

de sobreposição do conjunto de bases (BSSE), através do método counterpoise (BOYS; 

BERNARDI, 1970).  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capitulo visa a apresentação dos resultados e discussões das estruturas moleculares 

e cristalinas dos complexos triazenidos de Au(I), Cd(II), Zn(II) e Pd(II), obtidas através de 

análises por difração de raios X em monocristais. 

As discussões dos compostos do escopo deste trabalho serão iniciadas no entendimento 

das estruturas moleculares dos complexos, em que serão analisados o ambiente de coordenação 

dos íons triazenidos aos centros metálicos, os quais apresentam diferentes formas de 

coordenação. Estas análises envolverão a abordagem de dados geométricos e energéticos, com 

a finalidade de auxiliar na compreensão da estabilidade dos compostos tanto a nível molecular 

quanto supramolecular. Serão analisadas e discutidas interações intramoleculares como por 

exemplo as interações do tipo metal···! e ligações de hidrogênio com metais de transição d8, 

pois essas inferem importantes aplicações aos compostos, como na atividade biológica e 

atividade catalítica. Para tal, essas ligações secundárias serão analisadas geometricamente com 

auxílio do programa Mercury e PLATON, destacando as distâncias e ângulos que envolvem as 

ligações entre os átomos. Após as análises dos parâmetros geométricos, as interações 

intramoleculares serão avaliadas de forma energética que irão validá-las de acordo com suas 

energias de estabilização. 

Os compostos serão analisados com destaque numa abordagem supramolecular, via 

interações intermoleculares entre as unidades moleculares, em que os diferentes tipos de 

ligações não covalente podem influenciar de forma global na formação da rede cristalina 

tridimensional.	

De maneira geral as discussões das estruturas cristalinas dos complexos triazenidos com 

metais de transição serão realizadas a partir da construção da porção mínima do cristal - cluster 

supramolecular 3D; a partir disto a fragmentação nos arranjos 1D e 2D de acordo com os tipos 

de contatos intermoleculares para a compreensão das mesmas. A abordagem topológica e 

energética dos cristais deverá ser analisada a partir desta porção mínima, que é composta por 

uma molécula central (M1), com coordenadas fracionárias x, y, z, e envolve a sua primeira 

esfera de coordenação molecular, composta por MN moléculas que apresentam contatos com a 

molécula central M1. 

Sendo assim, o cluster supramolecular pode ser definido como a menor porção da rede 

cristalina que contém todas as informações energéticas das interações intermoleculares 

fundamentais para a formação da rede cristalina levando ao seu entendimento. Além dos dados 

energéticos, serão avaliados os parâmetros topológicos presentes no cluster supramolecular, 



	 32	

que são definidas pela superfície de contato das moléculas vizinhas que forma a primeira esfera 

de coordenação molecular em torno da molécula M1. Os dados de superfície de contato podem 

ser determinados através do poliedro de Voronoi-Dirichlet (do inglês, Voronoi-Dirichlet 

Polyhedron – VDP) com auxílio do programa ToposPro. 

 A etapa final do estudo no estado sólido dos compostos triazenidos envolve a proposta 

de mecanismo de cristalização. Através do mecanismo de cristalização é possível prever quais 

moléculas irão conectar-se à molécula inicial. Estes mecanismos são propostos usando como 

base os dados de superfície de contato e de energia de estabilização obtidos a partir da 

construção do cluster supramolecular. 

 A Figura 13 mostra as etapas que levam ao entendimento das estruturas cristalinas para 

os compostos que serão descritos nesta seção. A partir da obtenção de dados coletados por 

Difração de Raios X em monocristal será realizado um estudo das estruturas moleculares dos 

compostos, avaliando os modos de coordenação aos diferentes íons metálicos com diferentes 

ligantes triazenidos. Para os estudos das estruturas cristalinas dos modelos moleculares 

descritos neste trabalho, será tomado como ponto de partida o objeto cristalográfico inicial, o 

qual apresenta coordenadas fracionárias x, y, z. A partir disto, o conteúdo de cela unitária nos 

informa os operadores de simetria permitindo classificar e caracterizar o cristal de acordo com 

o grupo espacial o qual cada composto cristaliza, levando ao entendimento do rearranjo de 

átomos e/ou moléculas formando a rede cristalina. Outra etapa muito importante é o estudo da 

formação da rede cristalina a partir de dados extraídos do cluster supramolecular e chegam aos 

estudos e propostas para o mecanismo de cristalização dos modelos moleculares sintetizados. 

As caracterizações das interações intermoleculares apresentam parâmetros geométricos, 

topológicos e energéticos onde é possível classificar a natureza das ligações químicas que atuam 

no interior da matéria. 

 A  Tabela 3 lista os compostos triazenidos estudados e que serão discutidos neste 

trabalho. Sendo os compostos 5-10 inéditos. 
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Figura 13: R
etrocristalização para a construção da rede cristalina. 
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Tabela 3: Lista de compostos triazenidos relatos neste trabalho. 
Composto Estrutura Nomenclatura 

1 

 

 

[1,3-bis(2-fluorfenil)triazenido-

!N1](trifenilfosfina-!P)ouro(I) 

2 

 

 

[1,3-bis(2-bromofenil)triazenido-

!N1](trifenilfosfina-!P)ouro(I) 

3 

 

 

[1,3-bis(2-clorofenil)triazenido-

!N1](trifenilfosfina-!P)ouro(I) 

4 

 

 

[1,3-bis(2-iodofenil)triazenido-

!N1](trifenilfosfina-!P)ouro(I) 

Continua na próxima página 
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Continuação Tabela 3  

5 

 

 

[Cd(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-

piridina]  

6·Py 

 

 

[Cd(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-

piridina]·piridina 

7·Py 

 

 

[Zn(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-

piridina]·piridina 

8·Py 

 

 
 

[Pd(bis(feniltriazenido)tolano)-bis-

piridina]·piridina 

Continua na próxima página 
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Continuação Tabela 3 

9 

 

 

Bis[(1,4-bis-"-N3-3-(4-

fluorfeniltriazenido)butano)-!N11´, 

!N21´, !N13´, !N23´–paládio(II)](Pd–

Pd) 

10 

 

 
 

[(2,6-!N5´-(bis-(4-fluorfenil-!N1´, 

!N8´-triazenido)piridina)- !N-

piridina-paládio(II)] 
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4.1 Influência de Diferentes Substituintes orto-Halogênios na Estrutura Molecular e 

Supramolecular de Complexos triazenidos de Ouro(I).  

 

As estruturas cristalinas dos complexos 1,3-bis(2-fluorofenil)triazenido-κ-N-

trifenilfosfina-κP-ouro (I) 1, 1,3-bis(2-clorofenil) triazenido-κ-N-trifenilfosfina-κP-ouro (I) 2, 

1,3-bis(2-bromofenil) triazenido-κ-N-trifenilfosfina-κP-ouro (I) 3 e 1,3-bis(2-iodofenil) 

triazenido-κ-N-trifenilfosfina-κP-ouro (I) 4 foram estudadas usando os métodos geométricos e 

energéticos para compreender as diferenças nas interações intramoleculares e intermoleculares 

com efeito dos diferentes orto-substituintes halogenados. Através de análises por QTAIM foi 

possível descrever as interações envolvendo a energia de cada interação, especialmente para 

interações intramoleculares X···M (X = F, Cl, Br e I) e intermoleculares do tipo X···X, Metal···#	
e	C–H···Au.	

	
4.1.1 Sínteses e Caracterizações dos compostos 1-4. 

 

 Os complexos bis[1,3-(2-halofeniltriazeno)-N1-k1
,ƞ1](trifenilfosfina-kP)ouro(I), 

onde X= F 1 , Cl 2, Br 3 e I 4 foram obtidos a partir da síntese descrita (Zambiazi, 2013). A 

síntese envolve a reação da molécula orgânica de triazeno simétrica o-halogenada livre, na 

forma protonada, com o precursor metálico ClAu[PPh3], na presença de trimetilamina, uma 

base, em uma solução de etanol/piridina (1:1). Esta reação se dá com a substituição do 

hidrogênio ácido da cadeia triazenida, abstraído pela base trimetilamina, pelo fragmento 

isolobal [AuPPh3]+ resultando como produto principal o complexo triazenído de ouro(I). Após 

a cristalização por lenta evaporação (aproximadamente 7 dias) do solvente da reação foram 

obtidos cristais amarelos ou laranja avermelhados dos compostos 1-4. 

 

4.1.2 Estudo do estado sólido 

 

Cristais vítreos, alaranjados, no formato de blocos e aptos a técnica de difração de raios 

X em monocristal foram obtidos. A Tabela 4 mostra os dados da coleta de intensidades e do 

refinamento das estruturas cristalinas dos compostos 1-4. 
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Tabela 4: Dados das coletas de intensidades e refinamentos das estruturas cristalinas dos 
compostos 1-4 

Composto 1 2 3 4 
Fórmula 
Empírica C30H23N3F2PAu C30H23N3Cl2PAu C30H23N3Br2PAu C30H23N3I2PAu 

Peso Molecular 691,45 724,35 813,3 907,25 
Tamanho do 
Cristal (mm) 0,35x0,20x0,09 0,39x0,38x0,27 0,08x0,133x0,32 0,27x0,26x0,23 

Sistema 
Cristalino Ortorrômbico Monoclínico Monoclínico Monoclínico 

Grupo Espacial P212121 (19) P21/n (14) P21/n (14) P21/n (14) 
a (Å) 11,0879(2) 16,0576(3) 16,2257(2) 16,3145(2) 
b (Å) 13,2870(2) 8,9348(2) 9,1796(1) 9,419(10) 
c (Å) 17,5634(3) 18,8246(3) 18,9095(3) 18,679 (2) 
α (°) 90 90 90 90 
β (°) 90 99,9940(10) 99,076(1) 97,006(10) 
γ (°) 90 90 90 90 
V (Å3) 2587,95(8) 2659,81(9) 2781,22(6) 2848,87(6) 
Z (Z’) 4 (1)  4 (1) 4 (1) 4 (1) 
Dcalc (g cm-3) 1,775 1,809 1.942 2,115 
Radiação λ (Å) 0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 
Varredura θmin, 
θmax (°) 1,92, 27,16 2,53, 30,25 2,47, 29,996 2,50, 30,11 

Regiões de 
Índice 

-14≤ ℎ ≥ 14; 
-17≤ , ≥ 17; 
-22≤ - ≥ 22 

-22≤ ℎ ≥ 22; 
-12≤ , ≥ 10; 
-26≤ - ≥ 26 

-22≤ ℎ ≥ 20; 
-12≤ , ≥ 12; 
-26≤ - ≥ 24 

-23≤ ℎ ≥ 13; 
-13≤ , ≥ 13; 
-26≤ - ≥ 26 

F(000) 1344 1408 1552 1696 
Coeficiente de 
Absorção 5,785 5,818 8,245 7,412 

Reflexões 
Coletadas 
/únicas 

22539/5729 28318/7899 30998/8002 31132/8384 

Parâmetros 335 426 334 335 
Correlação de 
confiança e 
estatística F2 

0,959 1,050 1,014 1,009 

R1/wR2 [I>2σ(I)] 0,0190/0,0399 0,0161/0,0372 0,0264/0,0463 0,0230/0,0491 
R1/wR2 (all data) 0,0216/0,0406 0,0222/0,0397 0,0506/0,0515 0,0347/0,0539 
D.E.Residual  
(e A-3) 

0,940/-0,407 0,876/-0,617 0,839/ -0,859 0,907/-1,007 
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O composto 1 cristaliza em um sistema ortorrômbico no grupo espacial P212121, grupo 

quiral com parâmetro de Flack 0,001(6), e o seu conteúdo de cela elementar é gerado pelos 

operadores de simetria 21 paralelos aos eixos cristalográficos a, b e c. Já, os compostos 2, 3 e 4 

cristalizam em um sistema monoclínico no grupo espacial P21/n, grupo centrossimétrico e 

envolve o conteúdo de cela elementar os operadores 1, 21 e planos de espelhamento translação 

n com deslizamento de ½ unidade ao longo do eixo cristalográfico ac, o que envolve uma 

transformação especial do grupo espacial P21/c com a troca dos eixos cristalográficos a e c. 

A estrutura cristalina dos compostos 1-4 mostra complexo neutro mononuclear de Au(I) 

assimétrico, onde o íon triazenido desprotonado [XC6H4NNNC6H4X]- atuam como ligantes 

monodentados N11-ƞ1 doadores de um par de elétrons. Enquanto que o ligante neutro 

trifenilfosfina completa a esfera de coordenação do íon metálico para um arranjo quase linear. 

Contudo, podem ser observadas ligações secundárias Au···N13 e Au···X (X = F, Cl, Br e I), as 

quais levam ao aumento do número de coordenação do centro metálico. A Tabela 5 mostra as 

distâncias e ângulos para as principais ligações dos compostos 1, 2, 3 e 4. A Figura 14  mostra 

as projeções das estruturas moleculares dos compostos. 

Este trabalho destaca os parâmetros geométricos e o efeito que ocorre em torno das 

ligações que envolvem o centro metálico. As distâncias das ligações Au–N11 para os 

compostos 1, 2, 3 e 4 são: 2,064(5), 2,0814(14), 2,092(2) e 2,099(2) Å, respectivamente. Os 

comprimentos destas distâncias são menores que a soma dos raios covalentes (2,144 Å). Nota-

se também que as distancias Au–P apresentam valores entre 2,23–2,24 Å e são 

consideravelmente menores que a soma dos raios covalentes (2,54 Å) para estes átomos. Os 

ângulos das ligações N11–Au–P são iguais a: 177,68(14)° para 1, 176,19(4)° para 2, 

175,864(1)° para 3 e 174,07(7)° para 4, compreendendo assim, a ocorrência do desvio dos 

ângulos destas ligações de 180°, efeito que ocorre em consequência da substituição do átomo 

halogenado na posição orto do anel aromático em relação à cadeia triazenida, e será discutido 

adiante. 

Os parâmetros geométricos das moléculas dos compostos descritos são similiares aos 

parâmetros encontrados na literatura em uma busca no CSD (do inglês Cambrigde Structural 

Database), onde revela duas estruturas de complexos triazenidos de ouro(I) reportadas por 

Hörner (Cód. CSD OLIZEO, 2003) e Tizotti (Cód. CSD QUZBIY, 2016). Estes complexos de 

Au(I) apresentam distancias Au–N11/Au–P  iguais a 2,108/2,252 Å (OLIZEO) e 2,062/2,224 

Å (QUZBIY). E os ângulos entre os átomos N11–Au–P iguais a 178,70 e 174,47 °. 
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Tabela 5: Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligações selecionadas para os complexos 1-4. Desvio 
padrão entre parênteses. 

Ligação 
Distâncias (Å) 

1 2 3 4 

Au–N11 2.064(4) 2.0814(14) 2.092(2) 2.099(2) 

Au–P 2.2329(12) 2.2346(4) 2.2411(7) 2.2415(7) 

N(11)–N(12) 1.328(5) 1.3286(19) 1.326(3) 1.326(3) 

N(12)–N(13) 1.291(5) 1.2812(19) 1.281(3) 1.279(3) 

C12–X1 1.334(5) 1.7473(18) 1.906(3) 2.101(3) 

C22–X2 1.364(6) 1.7379(19) 1.901(3) 2.096(3) 

Interações Intramoleculares 

Au···X 2.8675 3.1134(6) 3.1536(5) 3.1773(2) 

Au···N13 - 2.8583(16) 2.8559(25) 2.8515(23) 

X···H 
2.767(3) (F2···H56) 

2.978(27) (F2···H55) 
3.0673(6) 3.2063(4) 3.3806(4) 

X···C 
3.557(6) (F2···C55) 

3.453(6) (F2···C56) 
3.712(2) 3.755(4) 3.814(3) 

Ligação Ângulos (°) 

N(11)–Au–P 177.74(11) 176.09(4) 175.86(7) 174.07(6) 

N(11)–N(12)–N(13) 113.5(4) 112.04(14) 112.5(2) 112.9(2) 

Interações Intramoleculares 

Au···X–C  103.345 89.862 86.757 83.19(8) 

P–Au···N13 - 130.08(3) 129.20(5) 126.26(5) 

X···H–C 
129.7 (F2···H56) 

120.6 (F2···H55) 
126.501 119.726 111.008 
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Figura 14: Projeção das estruturas moleculares dos complexos de ouro(I) 1, 2, 3 e 4. As 
ligações tracejadas indicam as interações intramoleculares. Elipsóides térmicos representados 
com 50% de nível de probabilidade. 

 
 

1 2 

3 4 
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Interações Intramoleculares 
 
No estado sólido, os compostos 1-4 apresentam interações intramoleculares do tipo 

Au···Halogênio, Au···N13 e Halogênio···hidrogênio. Tais interações intramoleculares são 

responsáveis por causar um efeito pronunciado no ângulo da ligação N11–Au–P da geometria 

linear comparando-se os quatro compostos com a substituição do átomo de halogênio na 

posição orto do anel aromático. 

A substituição orto do anel aromático permite uma ligação secundária do átomo de 

halogênio ao centro metálico. Estas interações Halogênio···Au foram comparadas com as 

ligações secundárias encontradas em uma pesquisa pelo programa ConQuest no banco de dados 

de estruturas de Cambrigde (CSD, do inglês Cambrigde Structural Database) como mostra o 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Histograma das distâncias das interações Halogênio···Au buscadas no banco de 
dados CSD. 

 
 
 

Em comparação, existem um grande número de estruturas que apresentam interações 

intramoleculares F···Au, sendo que entre estas 21,7% correspondem estruturas com distâncias 

menores que a soma do raio de van der Waals para os átomos F-Au (3,13 Å). Já para estruturas 

que possuem substituintes de cloro, bromo e iodo e que apresentam as interações 

intramoleculares X···Au são as mais raras na literatura, e analisando a ocorrência destas ligações 
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que apresentam distâncias menores que a soma do raios vdW, temos que são encontradas 

41,15% para Cl···Au (<3,41 Å), 16,3% para Br···Au (<3,51 Å) e 44,44% para I···Au (<3,64 Å). 

 Entre estes compostos, os exemplos de estruturas contendo substituintes flúor que 

exibem essas interações intramoleculares Halogênio···Au encontrados na literatura, o complexo 

mononuclear (Cl5C6O)Au(PPh3) (JENBUZ) (Kuz'mina, 1988) mostra uma fraca interação 

Au···Cl com distância igual a 3,153(3) Å, maior que a soma dos raios de van der Waals (3,41 

Å). Além disto, análises por difração de raios X revelam que o complexo de ouro /-
diquetinamato	 “[HC{(H)C(2,4,6-Br3C6H2)N}2]Au” (GIVTAV) na forma de dímeros 

moleculares descrito por (Dias, 2007)  mostra que as interações Au···Br apresentam distâncias 

iguais a 3.5086(7) Å e 3.7103(8) Å para o dímero 1 e 3.4609(6) Å e 3.8073(8) Å para o dímero 

2. Quanto as interações Au···I, tal como ocorre no complexo Iodo-((2-iodo-3-

metilfenil)difenilfosfina)-ouro(I) (ICETAL) (Bhargava, 2000) a distância da ligação A···I na 

molécula é de 3,622(1) Å, menor que a soma dos raios de van der Waals (3,64 Å). 

Notoriamente, os complexos de ouro descritos neste trabalho apresentam ligações 

secundárias Au···N, exceto para o composto 1. Considerando a soma dos raios de van der Waals 

para o grupo Au–N de 3,21 Å, os compostos apresentam distâncias entre os átomos de ouro e 

nitrogênio (N13) menores que este valor. Observa-se que os valores para tais interações 

intramoleculares diminuem do composto 2 para o composto 4, e são iguais a 2,8583(16) para 

2; 2,8559(25) para 3 e 2,8515(23) para 4, e mesmo com a ausência do contato Au–N na estrutura 

molecular de 1 a distância entre estes átomos é de 2,95 Å. Esta diferença nos parâmetros 

geométricas destas ligações podem estar envolvidas com o fato de haver contatos do tipo X···H 

(X = F, Cl, Br e I) na parte assimétrica da molécula dos compostos. O fato da inexistência da 

interação Au···N no composto 1 se deve à forte interação F1···Au que a estrutura cristalina 

apresenta, a qual foi descrita anteriormente. As estruturas mostram que ocorre uma grande 

diferença nas distâncias das ligações secundárias envolvendo os átomos de halogênio e 

hidrogênio (F2···H) e variam de 2,7-3,4 Å nas estruturas dos compostos 1 - 4. Este fato provoca 

um efeito de pêndulo quando comparamos os quatro compostos fazendo a sobreposição das 

estruturas moleculares como mostra a Figura 15. 
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Figura 15: Representação da sobreposição das estruturas moleculares para 1, 2, 3 e 4 com 
destaque do efeito de pêndulo na geometria linear dos complexos de ouro(I). 

 
 

 A sobreposição das estruturas moleculares dos compostos 1, 2, 3 e 4 indica o desvio 

significativo do ângulo de 180° da linearidade da geometria de coordenação do centro metálico. 

Os valores para as ligações N11–Au–P são de 177° (X = F), 176° (X = Cl), 175° (X = Br) e 

174° (X = I).  

 

Análises por QTAIM das Interações Intramoleculares de 1-4 
 

Na caracterização das ligações secundárias intramoleculares a ferramenta QTAIM é 

muito eficiente. Do modo topológico, as propriedades das ligações secundárias a serem 

analisadas nos sistemas moleculares estão contidas em suas densidades eletrônicas no ponto 

crítico da ligação (BCP). Destes dados é possível obter a densidade de carga, ρ(rc), a energia 

cinética da densidade eletrônica G(rc), a densidade de carga de Laplaciano ∇2ρ(rc), elipcidade 

da ligação ε, e a energia da densidade eletrônica total, H(rc). A Tabela 6 mostra os dados da 

QTAIM para os quatro complexos de Au(I) com os seus caminhos de ligações indicando suas 

interações intramoleculares. 
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Tabela 6: Dados de QTAIM das interações intramoleculares presentes nas estruturas 
moleculares dos compostos 1-4. 

Composto Interações r �2ρ 

 

F1×××Au 

F2×××H55–C55 

F2×××H56–C56 

0.017771 

0.001987 

0.003513 

0,063263 

0,012307 

0,018753 

 

Cl1×××Au 

Cl2×××H36–C36 

Au×××N13 

0.019476 

0.004772 

0.022027 

0,062814 

0,01677 

0.080638 

Continua na próxima página. 
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Continuação Tabela 6  

 

Br1×××Au 

Br2×××H36–C36 

Au×××N13 

0.021580 

0.004932 

0.022019 

0,01677 

0.063009 

0,077837 

 

I1×××Au 

I2×××H32–C32 

Au×××N13 

0.026173 

0.005314 

0.022134 

0.066055 

0.017379 

0.077488 

  
 

 Considerando os valores ∇2ρ(rc) serem maiores que zero (∇2ρ(rc)>0) para os compostos 

1-4, pode-se afirmar que estes valores indicam que os núcleos atômicos suportam toda a 

concentração de carga, sendo de interações eletrostáticas no caso dos compostos 1 e 4 que 

constam valores negativos de Hb para os contatos Halogênio×××Au. No entanto, para os 

compostos 2 e 3, este mesmo tipo de contato, possuem valores positivos de Hb. Os demais 

dados obtidos de QTAIM encontram-se na Tabela 48 dos anexos. 
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 É possível observar nas imagens dos compostos 1-4 apresentam uma curva acentuada 

no caminho de interação das ligações X×××H próximo ao átomo de hidrogênio. Este efeito é 

provocado devido à grande concentração de carga da densidade eletrônica na região equatorial 

em relação a região axial dos átomos de H. 

 

Interações Intermoleculares 
 

As análises das estruturas cristalinas foram baseadas na delimitação do cluster 

supramolecular para cada composto estudado. Inicialmente, a idealização do cluster 

supramolecular se deu pelo método VDP levando ao número de coordenação molecular (NCM) 

para cada fase cristalina. Abaixo estão representados cada cluster supramolecular para os 

compostos 1-4 nas Figura 16-19, a fim de compreender como as moléculas estão distribuídas 

nas dimensões da rede cristalina. Nas 

Tabela 7-10 estão representados os códigos de simetria para os monômeros que 

compõem os clusters supramoleculares dos compostos. 
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Figura 16: Cluster supramolecular para o composto 1. 

 
 
Tabela 7: Códigos de simetria para os monômeros moleculares que compõem o cluster 
supramolecular de 1. 

Monômero Código de Simetria Monômero Código de Simetria 
M1 x, y, z M11 -½+x, ½-y, -z 
M2 1+x, y, z M12 ½-x, -y, -½+z 
M3 -1+x, y, z M13 -½-x, -y, -½+z 
M4 ½+x, ½-y, 1-z M14 ½+x, -½-y, -z 
M5 -½+x, ½-y, 1-z M15 -½+x, -½-y, -z 
M6 ½+x, 1-y, ½+z M16 1-x, -½+y, ½-z 
M7 1-x, ½+y, ½-z M17 -x, -½+y, ½-z 
M8 -x, ½+y, ½-z M18 ½-x, -y, ½+z 
M9 ½-x, 1-y, -½+z M19 -½-x, -y, ½+z 

M10 ½+x, ½-y, -z   
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Figura 17: Cluster supramolecular para o composto 2. 

 
 

 

Tabela 8: Códigos de simetria para os monômeros moleculares que compõem o cluster 
supramolecular de 2. 

Monômero Código de Simetria Monômero Código de Simetria 
M1 x, y, z M9 ½+x, ½-y, -½+z 
M2 x,1+y, z M10 2-x, 1-y, -z 
M3 x,-1+y, z M11 2-x, -y, -z 
M4 1-x, 1-y, -z M12 ½+x, ½-y, ½+z 
M5 1-x, -y, -z M13 1,5-x, ½+y, ½-z 
M6 -½+x, ½-y, -½+z M14 1,5-x, -½+y, ½-z 
M7 1,5-x, ½+y, -½-z M15 -½+x, ½-y, ½+z 
M8 1,5-x, -½+y, -½-z   
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Figura 18: Cluster supramolecular para o composto 3. 

 
 

Tabela 9: Códigos de simetria para os monômeros moleculares que compõem o cluster 
supramolecular de 3. 

Monômero Códigos de Simetria Monômero Códigos de Simetria 

M1 x, y, z M9 ½+x, ½-y, -½+z 
M2 x,1+y, z M10 2-x, 1-y, 2-z 
M3 x,-1+y, z M11 2-x, -y, 2-z 
M4 1-x, 1-y, 2-z M12 ½+x, ½-y, ½+z 
M5 1-x, -y,2-z M13 1,5-x, ½+y, 2,5-z 
M6 -½+x, ½-y, -½+z M14 1,5-x, -½+y, 2,5-z 
M7 1,5-x, ½+y, 1,5-z M15 -½+x, ½-y, ½+z 
M8 1,5-x, -½+y, 1,5-z   
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Figura 19: Cluster supramolecular para o composto 4. 

 
 

Tabela 10: Códigos de simetria para os monômeros moleculares que compõem o cluster 
supramolecular de 4. 

Monômeros Códigos de Simetria Monômeros Códigos de Simetria 

M1 x, y, z M9 ½+x, ½-y, -½+z 
M2 x,1+y, z M10 1-x, 1-y, 1-z 
M3 x,-1+y, z M11 1-x, -y, 1-z 
M4 -x, 1-y, 1-z M12 ½+x, ½-y, ½+z 
M5 -x, -y, 1-z M13 ½-x, ½+y, 1,5-z 
M6 -½+x, ½-y, -½+z M14 ½-x, -½+y, 1,5-z 
M7 ½-x, ½+y, ½-z M15 -½+x, ½-y, ½+z 
M8 ½-x, -½+y, ½-z   
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A determinação do cluster supramolecular dos compostos triazenidos de Au(I) 1-4 levou 

ao número de coordenação molecular igual a 18 para o composto 1 e 14 para os compostos 2, 

3 e 4. Este número de coordenação molecular é determinado pelo número de MN moléculas 

vizinhas que apresentam algum contato de área a molécula M1, de referência, que por sua vez 

apresenta coordenadas fracionárias x, y, z. Além disto, vale ressaltar que as moléculas que 

completam a esfera de coordenação molecular da molécula central estão conectadas entre si por 

ligações não covalentes levando a formação de arranjos supramoleculares tridimensionais. 

O entendimento dos grupos cristalinos que envolvem os compostos é de suma 

importância para as análises do conteúdo que gera o cluster supramolecular, uma vez que as 

moléculas que completam a esfera de coordenação da molécula central possuem códigos de 

simetria, sendo desta forma possível comparar a molécula de referência M1, com código de 

simetria x,y,z, com suas vizinhas MN, que apresentam códigos de simetria com acréscimos 

translacionais, que estão diretamente relacionados aos grupos cristalográficos. Porém é 

importante salientar que o grupo espacial não rege a formação do cluster supramolecular, ele 

serve como uma ferramenta científica que auxilia a explicação de forma matemática o modo 

como a natureza atuou para tornar as unidades moleculares em uma complexa rede cristalina 

tridimensional, na formação do cristal. 

 

Análise Geométrica das Interações Intermoleculares 
  

 No estado sólido, as estruturas dos complexos de ouro(I) apresentam interações 

intermoleculares dos tipos Ligações de Halogênio X···X, X···H e X···π, C–H···π, π ···π, Metal···π 

e Metal···H. Estes contatos foram identificados usando os programas Platon e Mercury, além 

disto, foram confirmadas por imagens de QTAIM pelos caminhos de interação entre os átomos. 

A estrutura cristalina de 1 revela pares centrossimétricos das moléculas geradas por 

interações intermoleculares X···π, código de simetria (’) 1-x, -½+y, 1½-z. Os pares 

centrossimétricos formam uma infinita cadeia unidimensional ao longo do eixo cristalográfico 

[0 1 0] via interações F···π, com distância de 3,139 Å e o ângulo C–F···π é de 115.25°, sendo 

esta interação classificada como do tipo lone pair···π, de acordo com (MOOIBROEK; 

GAMEZ; REEDIJK, 2008; SHISHKIN, 2008). Já que apresenta um ângulo C–F···π próximo 

ao ortogonal, além disso de acordo com (MOOIBROEK; GAMEZ; REEDIJK, 2008) trata-se 

de uma interação forte, já que a sua distância é menor que a soma dos raios de van der Waals 

para C-F (3,17 Å) (BATSANOV, 2001). A Figura 20 mostra o arranjo supramolecular 

formado.  
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Figura 20: Projeção da estrutura supramolecular do arranjo 1D no plano cristalográfico (0 1 
1). 

 
 

Além disto, no complexo 1 estão presentes ligações de ligações de hidrogênio C–H···N 

e halogênio-hidrogênio C–H···F responsáveis pela formação do arranjo bidimensional nas 

direções cristalográficas a e b. As interações intermoleculares descritas envolvem os sistemas 

C35–H35···N13 com distancia entre o átomo doador e o átomo receptor igual a 2,563 Å e o 

ângulo é igual a 129,7°, e para a ligação não covalente C44–H44···F2 a distancia envolvendo 

D···A é igual a 2,539 Å e apresenta ângulo igual a 162,9°. A Figura 21 mostra o arranjo no 

plano cristalográfico ab e estão destacadas as moléculas M1, M2 e M3 que estão presentes na 

formação do cluster supramolecular. 
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Figura 21: Projeção do arranjo 2D do complexo 1 no plano cristalográfico ab formado via 
interações intermoleculares do tipo C–H•••N e C–H•••F. os átomos de hidrogênio que não 
participam das ligações foram omitidos para clareza na visualização da estrutura. 

 
 

As interações intermoleculares envolvendo o átomo de ouro, como Metal···π e 

Metal···H, foram observadas nas estruturas cristalinas dos compostos 1, 2, 3 e 4. 

 
Tabela 11: Parâmetros geométricos para as interações Metal···π e Metal···H presentes nas 
estruturas cristalinas dos compostos 1, 2, 3 e 4. 

Ligações 
Distâncias (Å) 

1 2 3 4 

Metal···π 
3,49 

3,51(3) 3,49 3,605 - 
3,674 

Metal···H 3,256(3) 

3,164(C44-H44) 

3,006(C14-H14) 

3,151(C25-H25) 

3,151 3,211 
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 As interações intermoleculares de Au···π presentes no composto 1 foram identificadas e 

comparadas com as interações encontradas no C.S.D., considerando-se a distância de contato 

do átomo de ouro entre a centroide do anel aromático menor que 4,0 Å, considerando a soma 

dos raios de van der Waals. Estas ligações podem ser classificadas como interações cátion···π 

(areno) (CARACELLI; ZUKERMAN-SCHPECTOR, 2013). 

As interações Metal···areno π presentes na estrutura cristalina de 1 formam um arranjo 

unidimensional na direção cristalográfica [0 1 0] como mostra a Figura 22. As distâncias para 

os contatos Au···C35, Au···M e Au···M’ são iguais a 3,49(5), 3,515(0) e 4,209(0) Å, indicando 

uma interação Au···π(areno) localizada, como classifica (CARACELLI; ZUKERMAN-

SCHPECTOR, 2013). 

As interações intermoleculares Metal·∙∙# também ocorrem em complexos de ouro, e 

chama a atenção pelo fato de que nenhum par de elétrons estão envolvidos neste sistema. Tais 

interações envolvem a doação da densidade eletrônica do anel aromático ao centro metálico 

(LAGUNA, 2008). 

 

Figura 22: Arranjo na direção cristalográfica [0 1 0] formado via interações intermoleculares 
Metal···π na estrutura cristalina de 1. 
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No entanto, os compostos 2, 3 e 4 apresentam as interações C–H···Au classificada como 

uma ligação de hidrogênio onde o átomo de ouro atua como átomo receptor de elétrons. Para o 

composto 2, a ligação C25–H25···Au, a distância D–A é igual a 4,0002(20) Å e o ângulo D–

H···A igual a 149,556°. Para o composto 3, o dímero formado via as ligações envolvendo C14–

H14···Au apresenta distância D–A iguais a 3,6049 Å e ângulos D–H···A de 112,066°. E no 

composto 4, os átomos que participam desta ligação, C25–H25···Au, tem a distância D–A de 

4,0581 Å e ângulo D–H···A de 152,189°. As Figura 23Figura 24 Figura 25 mostram os 

arranjos formados pelas interações intermoleculares Au···π e C–H···Au para os compostos 2, 3 

e 4, respectivamente. 

 

Figura 23: Arranjo bidimensional formado via interações C25–H25···Au no composto 2. 
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Figura 24: Projeção do par enantiomórfico por inversão onde as unidades dímeras estão 
associadas através de interações intermoleculares entre os átomos C14–H14···Au para o 
composto 3. 

 
 
 

Figura 25: Arranjo bidimensional nas direções cristalográficas [0 1 0] e [0 0 1] através das 
interações intermoleculares entre os átomos C25–H25···Au’ para o composto 4. 
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Interações Halogênio···Halogênio 
 

 Nesta seção será focado as interações intermoleculares, em particular, as curtas ligações 

intermoleculares entre os átomos de halogênio. Estes contatos já foram apresentados e descritos 

por Zambiazi (2013). No entanto, neste momento, as abordagens destas interações, além da 

ênfase no âmbito geométrica, serão propostas as caracterizações destas interações 

intermoleculares no âmbito topológico e energético. 

 Os compostos 2, 3 e 4 mostram os contatos interhalogênios que são significativamente 

mais curtos que a soma dos raios de van de Waals (Tabela 12) e podem ser consideradas como 

interações de natureza atrativa. A Figura 26 mostra as interações X···X levando a formação de 

unidades centrossimétricas dos complexos de ouro(I), estas moléculas estão associadas por um 

centro de inversão em  [1 0 0] (2), [0 ½ ½] (3) e [½ 0 ½] (4)  na cela unitária. 

 

Tabela 12: Parâmetros geométricos (Å,°) das interações Halogênio···Halogênio para os 
complexos 2, 3 e 4. 

Compostos Interação Distância (Å) 
Soma dos raios de van der 

Waals 

Códigos de 

simetria 

2 Cl···Cl’ 3,3715 3,5 (‘): 2-x, -y, -z 

3 Br···Br’ 3,3781 3,7 (‘): -x, 1-y, 1-z 

4 I···I’ 3,5893 3,96 (‘): 1-x, -y, 1-z 

 
Tabela 13: Ângulos das interações Halogênio···Halogênio presentes nas estruturas cristalinas 
de 2, 3 e 4. 

Compostos Interação Ângulos (°) 

2 C22–Cl2···Cl2’ = C22’–Cl2···Cl2’ 156,199 

3 C22–Br2···Br2’ = C22’–Br2’···Br2 145,218 

4 C12–I1···I1’ = ∠C12’–I1’···I1 153,974 
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Figura 26: Projeção das interações intermoleculares X···X. Códigos de simetria: (‘):2-x, -y, -z 
para 2; (‘): -x, 1-y, 1-z para 3; (‘): 1-x, -y, 1-z para 4. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Considerando os parâmetros geométricos, as ligações X···X são classificadas como 

interações com geometria do Tipo I e esta associada aos ângulos entre os átomos envolvidos. É 

correto afirmar que o arranjo formado pelos átomos apresenta geometria trans. A geometria do 

Tipo I para as interações X···X são comuns em compostos centrossimétricos, por envolverem 

um centro de inversão entre as ligações. Este fato ser a explicação para a inexistência desta 

ligação de halogênio na estrutura do complexo de ouro(I) 1, este composto cristaliza em um 

grupo espacial quiral. 
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Análises por QTAIM das Interações Intermoleculares de Complexos de Au(I) 
 

 A partir de dados de QTAIM foi possível verificar a existência das interações 

intermoleculares envolvendo os átomos halogenados discutidas no âmbito geométrico. A 

Tabela 14 mostra os valores da densidade eletrônica (ρ), de Laplaciano (�2ρ) e a energia de 

interação (GINT) para cada interação presente no dímero molecular.�

 Foi realizada a fragmentação da energia de estabilização do dímero a partir dos valores 

de densidade eletrônica de cada interação intermolecular (ρINT) envolvendo halogênios. A partir 

desta fragmentação foi possível quantificar a energia para as ligações de halogênio e a sua 

contribuição energética para o dímero molecular e para a formação do cluster.  

Ao se observar os valores de energia para as ligações X···X é possível considerar a 

contribuição destes contatos tanto para a formação do dímero como para a formação do cluster 

supramolecular, ou seja, para a formação do dímero molecular (M1···M11) presente no cluster 

de 2, 3 e 4, a ligação X···X contribui com 1,97 (Cl···Cl), 3,00 (Br···Br) e 3,60% (I···I) da energia.  

Em termos de dados normalizados de energia e tipos de interação presentes no dímero, a 

interação Cl···Cl tem valor de 1,35, Br···Br 1,99 e I···I 2,36. 

Para as ligações de hidrogênio envolvendo o átomo de ouro(I) C–H···Au são 

confirmadas a existência destas interações na estrutura cristalina de 3 e 4. São observados 

valores de energia para este tipo de interação iguais à -2,34 e -0,97 kcal mol-1, respectivamente. 

 

Tabela 14: Dados de QTAIM das interações intermoleculares presentes nas estruturas 
moleculares dos compostos 1-4. 

QTAIM 
Interações 

Intermolec 
ρ �2ρ GINT* 

 
Composto 1 (M1···M2) 

C’–H’···# 

C44’–H44’···F2  

0,001988 

0,006575 

0,007587 

0,02761 

-3,33 

-1,01 

Código de simetria (‘):  -4,34 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 14 

 
Composto 2 (M1···M11) 

C55–H55···#’  
C55’–H55’···#  

C56–H56···#’  
C56’–H56’···# 

C13–H13···#’  
C13’–H13’···#  

C56–H56···Cl1’ 

C56’–H56’···Cl1 

Cl1···Cl1’ 

0,002950 

0,002950 

0,003986 

0,003986 

0,005824 

0,005824 

0,007163 

0,007163 

0,007049 

0,010843 

0,010843 

0,016405 

0,016405 

0,016063 

0,016063 

0,023621 

0,023621 

0,025813 

-1,07 

-1,07 

-1,44 

-1,44 

-2,11 

-2,11 

-2,60 

-2,60 

-2,56 

Códigos de simetria (‘):2-x,-y,-z -17,00 

 
Composto 3 (M1···M11) 

C12–Br1···#’	
C12’–Br1’···# 

C13–H13···#’	
C13’–H13’···# 

C56–H56···Br1’ 

C56’–

H56’···Br1 

Br1···Br1’ 

0,002128 

0,002128 

0,004402 

0,004402 

0,006072 

0,006072 

0,010008 

0,005803 

0,005803 

0,012256 

0,012256 

0,018591 

0,018591 

0,032898 

-0,82 

-0,82 

-1,70 

-1,70 

-2,35 

-2,35 

-3,87 

Código de simetria (‘):-x,1-y,1-z -13,63 

 
Composto 4 (M1···M11) 

C13–H13···#’ 

C13’–H13’···# 

C52–H52···I1’ 

C52’–H52’···I1 

C12–I1···#’ 

C12’–I1’···# 

I1···I1’ 

0,003177 

0,003177 

0,005276 

0,005276 

0,003241 

0,003241 

0,011900 

0,009026 

0,009026 

0,014972 

0,014972 

0,007353 

0,007353 

0,033418 

-1,27 

-1,27 

-2,10 

-2,10 

-1,29 

-1,29 

-4,74 

Código de simetria (‘):1-x,-y,1-z -14,06 

*GINT em kcal mol-1 
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Cluster Supramolecular: Dados de Superfícies de Contatos e de Energias 
 

Os dados de superfície de contato e energético são importantes para o entendimento das 

interações intermoleculares presentes nas estruturas cristalinas dos compostos. Estes 

parâmetros extraídos dos respectivos clusters supramoleculares complementam os estudos que 

definem a formação da rede cristalina concluída pelos estudos em torno das propostas de 

mecanismos de cristalização dos compostos descritos. Nesta seção serão apresentadas as tabelas 

que mostram os valores das superfícies de contato e as energias das interações entre os dímeros 

moleculares M1···MN e seus dados normalizados pelo número de moléculas coordenadas a 

molécula central M1. 

 

Tabela 15: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 1. 

Dímeros Área (Å2) GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN 
NCM1···MN 

+ 
NGM1···MN 

Tipos de 
Interação 

M1···M2 21,92 -3,95 0,63 0,57 1,20 III 
M1···M3 21,92 -3,95 0,63 0,57 1,20 III 
M1···M4 22,85 -4,34 0,66 0,63 1,28 III 
M1···M5 22,85 -4,34 0,66 0,63 1,28 III 
M1···M6 18,85 -3,24 0,54 0,47 1,01 III 
M1···M7 50,90 -9,42 1,46 1,36 2,82 III 
M1···M8 106,42 -23,41 3,05 3,39 6,44 II 
M1···M9 18,85 -3,24 0,54 0,47 1,01 III 
M1···M10 41,23 -7,06 1,18 1,02 2,20 III 
M1···M11 41,23 -7,06 1,18 1,02 2,20 III 
M1···M12 41,83 -9,36 1,20 1,35 2,55 III 
M1···M13 8,52 -1,31 0,24 0,19 0,43 III 
M1···M14 1,44 -0,14 0,04 0,02 0,06 III 
M1···M15 1,44 -0,14 0,04 0,02 0,06 III 
M1···M16 50,90 -9,42 1,46 1,36 2,82 III 
M1···M17 106,42 -23,41 3,05 3,39 6,44 II 
M1···M18 41,83 -9,36 1,20 1,35 2,55 III 
M1···M19 8,52 -1,31 0,24 0,19 0,43 III 

Total 627,92 -124,47 18,00 18,00 36,00  
  

Para o complexo triazenido de ouro(I) 1, os dímeros M1···M8 e M1···M17 apresentam 

a maior superfície de contato (106,42) Å2 e também a maior energia de interação (-23,41 kcal 

mol-1). Segundo a literatura (BLACK; BELLADONA; MARTINS, 2015), este tipo de interação 

intermolecular recebe uma classificação como sendo do tipo II, o qual os valores para a energia 

de interação a área de contato são elevados, ou seja, esses parâmetros são igualmente altos 

comparados com os valores correspondentes para os outros dímeros. Estas interações 
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resultando em uma alta energia na estabilização do cluster supramolecular é resultado da 

interação do tipo Au··· #, além disto são observadas as ligações de hidrogênio C–H···N e 

ligações de halogênio C–H···F envolvendo estes dímeros. Observando-se o Gráfico 2, pode-se 

dizer que a maior contribuição para a formação da rede cristalina está principalmente ligada ao 

dímeros M1···M8 e M1···M17. Ao se observar os dados normalizados, as interações do tipo III, 

ou seja, interações que e atuam com valores de área de contato e de energia de cada dímero são 

médios e pequenos e é o tipo que predomina na estabilização da estrutura cristalina de 1.  

 

Gráfico 2: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 1. 
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Tabela 16: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 2. 

Dímeros Área (Å2) GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN NCM1···MN + 
NGM1···MN 

Tipos de 
Interação 

M1···M2 33,67 -8,76 0,75 0,94 1,69 III 
M1···M3 33,67 -8,76 0,75 0,94 1,69 III 
M1···M4 78,06 -10,39 1,73 1,12 2,85 IV 
M1···M5 37,73 -10,55 0,84 1,14 1,97 III 
M1···M6 39,98 -8,28 0,89 0,89 1,78 III 
M1···M7 42,58 -9,02 0,94 0,97 1,92 III 
M1···M8 42,58 -9,02 0,94 0,97 1,92 III 
M1···M9 15,13 -2,71 0,34 0,29 0,63 III 
M1···M10 60,79 -13,58 1,35 1,46 2,81 II 
M1···M11 75,24 -17,00 1,67 1,83 3,50 II 
M1···M12 39,98 -8,28 0,89 0,89 1,78 III 
M1···M13 58,88 -10,40 1,30 1,12 2,43 III 
M1···M14 58,88 -10,40 1,30 1,12 2,43 III 
M1···M15 15,13 -2,71 0,34 0,29 0,63 III 

Total 632,3 -129,84 14,00 14,00 28,00 - 
 

Gráfico 3: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 2. 
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Tabela 17: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 3. 

Dímeros Área (Å2) GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN 
NCM1···MN 

+ 
NGM1···MN 

Tipos de 
Interação 

M1···M2 33,28 -8,50 0,73 0,92 1,65 III 
M1···M3 33,28 -8,50 0,73 0,92 1,65 III 
M1···M4 78,93 -10,46 1,73 1,14 2,86 IV 
M1···M5 40,83 -11,10 0,89 1,20 2,10 III 
M1···M6 38,44 -7,62 0,84 0,83 1,67 III 
M1···M7 43,53 -8,43 0,95 0,91 1,87 III 
M1···M8 43,53 -8,43 0,95 0,91 1,87 III 
M1···M9 16,21 -3,03 0,36 0,33 0,68 III 
M1···M10 61,22 -17,04 1,34 1,85 3,19 II 
M1···M11 76,49 -13,63 1,67 1,48 3,15 II 
M1···M12 38,44 -7,62 0,84 0,83 1,67 III 
M1···M13 59,61 -10,85 1,31 1,18 2,48 III 
M1···M14 59,61 -10,85 1,31 1,18 2,48 III 
M1···M15 16,21 -3,03 0,36 0,33 0,68 III 

Total 639,61 -129,07 14,00 14,00 28,00  
 

Gráfico 4: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 3. 
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Tabela 18: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 4. 

Dímeros Área (Å2) GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN 
NCM1···MN 

+ 
NGM1···MN 

Tipo de 
Interação 

M1···M2 32,18 -7,51 0,70 0,80 1,50 III 
M1···M3 32,18 -7,51 0,70 0,80 1,50 III 
M1···M4 46,06 -11,24 1,01 1,19 2,20 III 
M1···M5 75,18 -12,38 1,64 1,32 2,96 IV 
M1···M6 36,39 -7,19 0,80 0,76 1,56 III 
M1···M7 43,59 -8,27 0,95 0,88 1,83 III 
M1···M8 43,59 -8,27 0,95 0,88 1,83 III 
M1···M9 18,4 -3,66 0,40 0,39 0,79 III 
M1···M10 76,69 -17,06 1,68 1,81 3,49 II 
M1···M11 59,22 -14,06 1,29 1,50 2,79 II 
M1···M12 36,39 -7,19 0,80 0,76 1,56 III 
M1···M13 61,32 -11,85 1,34 1,26 2,60 II 
M1···M14 61,32 -11,85 1,34 1,26 2,60 II 
M1···M15 18,40 -3,66 0,40 0,39 0,79 III 

Total 640,91 -131,68 14,00 14,00 28,00  
 

Gráfico 5: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 4. 
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 Com o auxilio dos gráficos exibindo os dados das superfícies de contatos e das energias 

de interação normalizados, pode-se notar que não há grandes diferenças no empacotamento 

cristalino dos compostos 2, 3 e 4, como já de ser esperado uma vez que já foi observada a 

isoestruturalidade entre estes compostos. Além disso, o número de coordenação molecular 

(NCM) para estes compostos é o mesmo e é igual a 14. 

 Observa-se pelos gráficos envolvendo os dados normalizados que a única diferença 

entre o empacotamento cristalino dos compostos está presente nos dímeros M1···M4/ M1···M5 

e M1···M10/ M1···M11. Estes dímeros envolvem as ligações de halogênio e afetando na 

diferença de valores de energia de interação. Além disto, estes dímeros se destacam pelos seus 

valores altos de energia de interação e de superfície de contato. 

 Os dímeros M1···M4 e M1···M5 apresentam interação do tipo IV, que possui valor de 

superfície de contato (CM1···MN) elevado e baixo valor de energia (GM1···MN). 

 Vale ressaltar a relação da energia de estabilização (kcal·mol-1) e a superfície de contato 

(Å2) de cada cluster e estes apresentam -0,205 kcal·mol-1·Å-2 para 2, -0,202 kcal·mol-1·Å-2 para 

3 e -0,205 kcal·mol-1·Å-2para 4, e correspondem a valores semelhantes. 

Já o Gráfico 6 mostra a tendência entre os parâmetros, energia de estabilização do 

cluster (Gcluster) versus a área da superfície de contato (Ccluster).  

 

Gráfico 6: Correlação entre Ccluster versus Gcluster para os dímeros moleculares de cada 
complexo triazenido de ouro(I) 1-4. 
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superfície de contato entre as moléculas. Além disto, observa-se que os baixos valores do 

coeficiente linear (R2) para os compostos 2-4 estão ligados com os tipos de interações, tipo IV, 

que desviam da linearidade na correlação dos valores Gcluster vs Ccluster. Estas interações são de 

natureza pontual e pode-se afirmar que é devido às ligações halogênio···halogênio presentes nos 

compostos 2, 3 e 4. 

O Gráfico 7 indica boa correlação geral dos dados energéticos e de superfície de contato 

para os compostos 1-4 e indica as interações do tipo I que apresentam baixa área de contato e 

alta energia das interações intermoleculares, e também do tipo IV que estão presentes em 

dímeros com alta área de contato e baixa energia de interação. 

 

Gráfico 7: Comparativo dos dados energéticos e de superfície de contato para as interações 
intermoleculares dos compostos 1-4. 
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Mecanismos de Cristalização 
 

 Para o composto 1 é apresentado o mecanismo de cristalização dividido em dois 

estágios, onde o primeiro estágio envolve a formação de um arranjo unidimensional ao longo 

do eixo cristalográfico b e o segundo estágio leva à interação entre estes arranjos resultando em 

uma rede cristalina tridimensional. 

A Figura 27 mostra que, inicialmente, forma-se um arranjo na direção cristalográfica b 

que envolve interações intermoleculares entre as moléculas M1···M8 e M1···M17, estes dímeros 

tem a maior energia de estabilização -23,41 kcal mol-1.  

A contribuição energética e topológica é feita através dos dados normalizados e dos 

parâmetros dos mesmos. Sendo assim, é possível afirmar que os dímeros que participam do 

estágio I do mecanismo de cristalização contribuem com 35,8% (NGC%) da energia total de 

estabilização. Além disso, com o valor do parâmetro NG/NC igual a 1,11 indica que nesta etapa 

há uma leve influência da energia na formação do arranjo 1D no primeiro estágio.  

A rede cristalina tridimensional é formada a partir do segundo estágio de cristalização, 

e envolve dímeros com energias menores que -9,42 kcal mol-1, e pode-se dizer também, que 

envolve o contato entre este arranjo, inicialmente formado, nas direções cristalográficas a e c. 

Para os compostos 2, 3 e 4, o mecanismo de cristalização proposto é semelhante para 

estas estruturas e envolvem dois estágios que levam à rede cristalina. 

Para estes compostos, o primeiro estágio é a formação de um arranjo bidimensional que 

envolve interações entre as moléculas M1···M10 com energia de interação em torno de -17 

kcal·mol-1, e as moléculas M1···M11 com energia de aproximadamente -14,00 kcal·mol-1. No 

caso composto 2, os dímeros moleculares M1···M10 e M1···M11 apresentam energia de 

interação intermolecular iguais a -13,58 e -17,00 kcal·mol-1, respectivamente. Como 

consequência, as moléculas que apresentam energia de aproximadamente -8,00 kcal·mol-1, 

M1···M2 e M1···M3, apesar de possuírem baixa energia, são fundamentais para que o primeiro 

estágio seja formado. Visto que a energia de interação entre as moléculas M2···M10 é 

equivalente a energia de interação entre as moléculas M1···M11 as quais apresentam interações 

halogênio···halogênio presentes nos compostos 2-4. O mesmo efeito ocorre nos pares de 

moléculas M1···M11 e M2···M10 e estas são observadas as interações do tipo C–H···Halogênio. 

Desta forma, o estágio I conta com 35% da energia de estabilização da rede cristalina dos 

respectivos compostos. 

Os dímeros que participam do primeiro estágio de cristalização tem contribuição de 

aproximadamente 34% baseados nos parâmetros normalizados para a estabilização das 
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respectivas estruturas cristalinas dos compostos 2-4. Além disto, é possível observar que para 

os compostos 2-4, a energia tem uma leve influência na formação do arranjo bidimensional de 

acordo com os valores do parâmetro NG/NC de 1,14 para 2, 1,16 para 3 e 1,12 para 4. 

O estágio final, leva a formação do cristal pelo contato das colunas bidimensionais 

formadas no estágio I. As Figura 28Figura 29Figura 30mostram a proposta de mecanismo de 

cristalização para os compostos 2, 3 e 4, respectivamente. 
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Figura 27: M
ecanism

o de cristalização proposto para o com
posto 1. 
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Figura 28: M
ecanism

o de cristalização proposto para o com
posto 2.  
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Figura 29: M
ecanism

o de cristalização proposto para o com
posto 3.   
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Figura 30: M
ecanism

o de cristalização proposto para o com
posto 4. 

G
 = kcal·m

ol -1 
 

 



	 75	

4.2 Estudo do Efeito do Solvente no Empacotamento Cristalino de Complexos 

triazenidos Macrocíclicos 

 

Os complexos [Cd(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-piridina] 5 e 6·Py, 

[Zn(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-piridina] 7·Py e [Pd(bis(feniltriazenido)tolano)2-bis-

piridina] 8·Py foram obtidos a partir da síntese do bis(tolanotriazeno) macrociclo com os 

respectivos sais metálicos em solução de piridina. As estruturas cristalinas para os complexos 

foram analisadas e foram realizados estudos para entender o efeito do solvente de piridima no 

meio de cristalização dos compostos. Sendo assim, através de dados de energia de estabilização 

do cristal é proposto um mecanismo de cristalização para os compostos descritos. Além disto, 

por análises da QTAIM foram feitos estudos das interações intramoleculares presentes nos 

complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py levando a confirmação da existência das interações 

Metal···areno !.	

 

4.2.1 Sínteses e Caracterizações dos compostos 5-8. 

 

Os complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py foram sintetizados a partir do bis-triazeno 

macrocíclico (tolanoN3)2 solubilizado em tetrahidrofurado anidro com remoção dos prótons da 

cadeia triazenida utilizando sódio metálico em pó em sistema sob atmosfera de argônio, seguida 

da adição da solução dos sais metálicos de acetatos de Cd2+ e Zn2+ para 5, 6·Py e 7·Py, e cloreto 

de paládio para 8·Py, em piridina. Após a lenta evaporação do solvente foram obtidos cristais 

vítreos aptos à análises por difração de raios X em monocristais.  

É comum a formação de complexos metálicos com este tipo de ligante macrocíclico, 

levando a formação de complexos octaédricos para Cd(II) e Zn(II) e quadráticos para Pd(II), 

onde o ligante bis-triazenido confere uma carga -2 e é contrabalanceada pela carga positiva +2 

oriunda dos íons metálicos M2+ conferindo a eletroneutralidade dos complexos. Observa-se 

ainda que as moléculas de piridina provenientes do solvente de reação são fundamentais para a 

formação do complexo uma vez que estas moléculas completam a esfera de coordenação do 

centro metálico. 

Os compostos 5·Py, 6·Py e 8·Py forma caracterizados por ressonância magnética nuclear 

com experimentos envolvendo os núcleos de 1H e 13C, os quais demonstram os sinais 

característicos da classe dos bis-tolano triazenos. Os espectros de RMN 1H e 13C foram 
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registrados utilizando THF-d8 como solvente para os compostos e estão reportados na seção 

dos ANEXOS I.  

 

Tabela 19: Dados de RMN 1H e 13C para os compostos 5·Py, 6·Py e 8·Py. 
Comp. Estrutura RMN 1H, δ,JH-H (Hz)a RMN 13C,δ JC-F (Hz)a 

5 

 

6,80 (t, 3J 7,4 4H, H4);  
7,08 (t, 3J 7,7, 4H, H5);  
7,24 (m, 8H, HPy, H3);  

7,65 (m, 2H, Hpy);  
7,71 (d, 3J 8,2, 4H, H6),  

8,5 (s, 4H, HPy); 

92,9 (C7); 115,0 (C2); 
116,2 (C6); 122,5 
(C4); 123,9 (CPy);  
129,1 (C5); 132,6 
(C3); 136,3 (CPy);  

149,6 (CPy); 
150,4(C1). 

6·Py 

 

6,94 (t, 3J 7,2, 4H, H4);  
7,2 (t, 3J 7,1, 4H, H5);  

7,37 (m, 10H, H3, HPy);  
7,77 (m, 7H, H6, HPy);  

8,56 (s, 6H, HPy). 

92,7 (C7); 114,4 (C2); 
116,0 (C6); 122,6 
(C4); 123,8 (CPy);  

129,3 (C5);  
132,4 (C3);  

136,0 (CPy);  
149,5 (CPy; C1). 

8·Py 

 

6,75 (t, 3J 7,1 4H, HPy);  
6,90 (t, 3J 7,5, 4H, H4); 
7,11 (t, 3J 7,0, 4H, H5);  

7,40 (m, 2H, HPy);  
7,44 (d, 3J 6,9, 4H, H3);  
7,5 (m, 4H, HPy, H6);  

9,6 (d, 3J 5,2, 4H, HPy). 

93,6 (C7); 115,8 
(CPy); 121,4 (CPy);  

124,1 (C5); 
124,7 (CPy);  
127,9 (C4); 

132,4 (C3); 137,2 
(C6); 151,6 (C2); 
152,9 (C1); 153,6 

(CPy). 
a Espectros registrados em Espectrômetro Bruker Avance III 600,13 MHz para 1H e a 150,92 MHz para 13C, 
respectivamente. 
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4.2.2 Estudo do Estado Sólido 

 

Os materiais cristalinos dos complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py foram obtidos a partir das 

respectivas soluções, levando a formação de blocos cristalinos com hábitos prismáticos de 

coloração alaranjados. Os cristais foram examinados e dados de coleta por difração de raios X 

foram realizados em uma radiação de molibdênio a temperatura de 100 K. Os dados da coleta 

e refinamento das estruturas estão descritos na Tabela 20. As projeções das estruturas 

cristalinas e moleculares dos compostos estão sendo representadas pela Figura 31, e pela 

Tabela 21 é possível acompanhar os dados dos parâmetros geométricos das principais ligações 

que compõem os complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py. 

 As estruturas obtidas por difração de raios X em monocristal mostram claramente os 

modos de cristalizações dos compostos. O complexo 5 cristaliza no grupo espacial triclínico P1 

com duas unidades não centrossimétricas independentes levando a 4 unidades elementares (Z 

= 4) na cela unitária. No entanto, o composto 6·Py foi obtido no mesmo meio de cristalização 

que o composto 5. Esse apresenta-se na forma cristalina no grupo espacial monoclínico C2/c, 

contendo uma molécula de piridina como solvato de cristalização o que se diferencia do 

composto 5, levando a uma baixa estabilidade do material cristalino. O composto 7·Py descrito 

é isoestrutural ao composto 6·Py. Já o composto 8·Py cristaliza sistema ortorrômbico no grupo 

espacial P212121, grupo quiral com Parâmetro de Flack de 0,023(10). 
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Tabela 20: Dados das coletas de intensidades e dos refinamentos das estruturas cristalinas para 
os compostos 5-8. 

Composto 5 6·Py 7·Py 8·Py 

Fórmula 
empírica C38H26N8Cd C48H36N10Cd C48H36N10Zn C43H31N9Pd 

Peso Molecular 707,08,53 865,27 818,24 780,17 
Tamanho do 
cristal (mm) 

0,394x0,119x0
,05 0,35x0,240x0,23 0,31x0,271x0,08 0,904x0,271x0,22 

Sistema 
cristalino Triclínico Monoclínico Monoclínico Ortorrômbico 

Grupo Espacial P1 C2/c C2/c P212121 
a (Å) 11,1299(4) 23,8319(15) 23,5697(12) 8,5039(7) 
b (Å) 11,4108(5) 16,3748(10) 16,2358(9) 16,7494(18) 
c (Å) 13,3514(5) 10,7572(7) 10,6534(6) 24,180(2) 
α (°) 91,3190(10) 90 90 90 
β (°) 94,1770(10) 111,340(2) 111,075(2) 90 
γ (°) 111,5160(10) 90 90 90 
V (Å3) 1571,03(11) 3910,1(4) 3804,1(4) 3444,0(6) 
Z (Z´) 4 (0,5) 4 (0,5) 4 (0,5) 4 (1) 
Dcalc (g cm-3) 1,495 1,470 1,429 1,505 
Radiação, λ (Å) 0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 
Varredura, θmin, 
θmax (°) 2,391, 30,601 3,021, 30,574 2,828, 30,592 2,432, 28,371 

Região de 
índices 

-15≤ ℎ ≥ 12 
-16≤ ( ≥ 16 
-19≤ ) ≥ 19 

-34≤ ℎ ≥ 34 
-23≤ ( ≥ 19 
-15≤ ) ≥ 15 

-33≤ ℎ ≥ 33 
-23≤ ( ≥ 22 
-15≤ ) ≥ 15 

-10≤ ℎ ≥ 11 
-22≤ ( ≥ 22 
-32≤ ) ≥ 32 

F(000) 716 1768 1696 1592 
Coeficiente de 
absorção (mm-1) 0,737 0,609 0,697 0,587 

Reflexões 
coletadas 
/únicas 

67955/9505 83029/5973 34100/5839 122805/8588 

Parâmetros  427 332 268 468 
Cor. de confiança 
estat. relat. F2 

1,019 1,063 1,007 1,166 

R1/wR2 [I>2σ(I)] 0,0349/0,0692 0,0354/0,0893 0,0456/0,1165 0,0758/0,1709 
R1/wR2 (all data) 0,0652/0,0779 0,0411/0,0940 0,0628/0,1254 0,1000/0,1825 
Densidade 
eletrônica 
residual (e A-3) 

0,658/-0,950 0,967/-0,542 1,014/-0,577 3,840/-1,522 
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Tabela 21: Distâncias e ângulos das principais ligações selecionadas para os compostos 5-8. 
Desvio padrão entre parêntesis. 

Ligações 
Distâncias (Å) 

5 6·Py 7·Py 8·Py 

M–N11 2,3529(17) 2,3463(15) 2,2292(14) 2,031(8) 

M–N13 2,3608(16) 2,3614(16) 2,2413(14) - 

M–N21 2,3621(17) - - 2,047(8) 

M–N23 2,3576(17) - - - 

M–N31 - 2,3674(17) 2,1386(15) - 

M–N51 2,3891(17) - - 2,053(8) 

M–N61 2,3766(19) - - 2,060(9) 

N11–N12 1,305(2) 1,313(2) 1,308(2) 1,325(12) 

N12–N13 1,305(2) 1,307(2) 1,3022(19) 1,261(13) 

N21–N22 1,302(2) - - 1,320(12) 

N22–N23 1,308(2) - - 1,281(12) 

C1–C2 1,200(3) 1,202(3) 1,198(3) 1,209(15) 

C3–C4 - - - 1,210(17) 

 Ângulos (°) 

N11–M–N11´ 180 180 180 - 

N13–M–N13´ 180 180 180 - 

N11–M–N13 53,89(6) 54,06(5) 57,29(5) - 

N11–M–N13´ 126,11(6) 125,94(5) 122,71(5) - 

N11–M–N31 - 89,95(5) 90,21(5) - 

N13–M–N31 - 91,27(5) 88,70(5) - 

N11–M–N51 87,95(6) - - 89,2(3) 

N13–M–N51 89,93(6) - - - 

N21–M–N21´ 180 - - - 

N23–M–N23´ 180 - - - 

N21–M–N23 53,87(6) - - - 

N21–M–N23´ 126,13(6) - - - 

N21–M–N61 91,08(6) - - 92,1(3) 

N23–M–N61 91,87(6) - - - 

N11–M–N21 - - - 172,4(4) 

N51–M–N61 - - - 171,3(3) 

N11–N12–N13 109,88(16) 109,51(15) 110,37(14) 112,4(8) 

N21–N22–N23 110,00(16) - - 111,8(8) 
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Figura 31: Projeções das estruturas moleculares dos complexos 5-8. 

 
5 

 
6·Py 
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As estruturas cristalinas dos complexos descritos neste capítulo apresentam o ligante 

macrocíclico bis-triazeno em comum. Este ligante consiste em duas unidades de cadeia triazeno 

([N–N=N]-) conectadas por duas unidades de tolano (Ph–C≡C–Ph). Os complexos apresentam 

íons metálicos M2+ coordenados ao ligante macrocíclico L2- e cada centro metálico apresenta 

duas moléculas de piridina que completam a esfera de coordenação. O íon metálico está 

localizado sob um centro de inversão no centro da cavidade do ligante macrocíclico.  

Os complexos 5 e 6·Py apresentam centros metálicos de cádmio(II) e o complexo 7·Py, 

centro metálico de zinco(II) e são hexacoordenados com geometria octaédrica como mostra a 

Figura 32. A estrutura dos complexos octaédricos mostra o centro metálico ligado a quatro 

átomos N de dois grupos triazenidos formando o plano de base quadrática da base equatorial, 

os outros dois ligantes trans (um em relação ao outro) estão localizados fora do plano do anel 

e formam os eixos axiais do poliedro de coordenação. As distâncias das ligações em torno do 

centro metálico (Tabela 21) não sofrem variação para os complexos de cádmio indicando um 

arranjo octaédrico regular. No entanto, para o complexo de zinco, ocorre uma leve variação nas 

distâncias das ligações dos átomos doadores ao centro metálico, na qual um par de ligantes 

trans (moléculas de piridinas) está mais próximo do centro metálico. 

Por outro lado, o complexo de Pd(II) 8·Py apresenta geometria de coordenação 

quadrática distorcida com número de coordenação 4, comum para centros metálicos com 

configuração d8. O íon metálico está ligado a dois átomos de nitrogênio das duas cadeias 

triazenos formando ângulo entre as ligações N11–Pd–N21 igual a 172,4(4)°, a esfera de 

coordenação do centro metálico é complementada pela coordenação de dois átomos de N trans 

de duas moléculas de piridina, das quais formam um ângulo de 171,3(3)° o que indicam uma 

leve distorção da geometria quadrática do íon Pd2+. 

 

Figura 32: Projeções dos poliedros de coordenação dos centros metálicos dos complexos de 
Cádmio(II), Zinco(II) e Paládio(II). 
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Interações Intramoleculares 
 

No estado sólido, os complexos 5-8 apresentam interações intramoleculares 

classificadas como C–H···N, C–H···π e Metal···π. Estas interações foram analisadas com auxílio 

do programa Mercury usando o valor para a soma dos raios de van der Waals com limita até 

+0,2 Å para identificar as interações intramoleculares. Os dados geométricos destas interações 

estão descritos na Tabela 22. 

 

Tabela 22: Parâmetros geométricos para as ligações secundárias intramoleculares 
encontradas nos complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py. 
Ligações 5 6·Py 7·Py 8·Py 

C16–H16···N12 
2.4639(22)* 
2,7257(36)** 
96,257*** 

2,4365* 
2,7343(29)** 
97,325*** 

2,4136(15)* 
2,691(27)** 
97,068*** 

2,464(9)* 
2,7573** 
97,706*** 

C26–H26···N12 
2,4642(16)* 
2,7370(32)** 
96,339*** 

2,4981(3)* 
2,7433(29)** 
95,135*** 

2,4286(14)* 
2,7002(25)** 
96,705*** 

2,4602* 
2,7185** 
95,33*** 

C36–H36···N22 
2,4921(20)* 
2,7523(20)** 
95,609*** 

- - 
2,4055* 
2,7071** 
98,063*** 

C46–H46···N22 
2,4777(24)* 
2,7437(40)** 
95,942*** 

- - 
2,4982* 
2,7459** 
94,769*** 

C32–H32··· π - 
3,1179* 
3,9237(29)** 
148,783*** 

2,8399(1)* 
3,6548(22)** 
148,353*** 

- 

C36–H36··· π - 
3,0048* 
3,804(24)** 
139,094*** 

2,9338(1)* 
3,7564(21)** 
148,353*** 

- 

C52–H52··· π 
2,9004(1)* 
3,7236(31)** 
145,702*** 

- - - 

C56–H56··· π 
3,1778(1)* 
3,9743(24)** 
142,5*** 

- - 
2,6537(1)* 
3,347** 
130,246*** 

C62–H62··· π 
3,1953(1)* 
3,9834(33)** 
141,536*** 

- - - 

C66–H66··· π 
2,9146(1)* 
3,7052(26)** 
141,463*** 

- - 
2,7509(3)* 
3,4139** 
127,566*** 

Metal···π 3,4031(1) 3,4131(2) 3,4937(1) 2,6329 
Metal···π’ 3,1931(1) - - - 

*dH···A (Å);  **dD···A (Å); ***�D-H···A (°). 
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 Nas estruturas moleculares dos compostos, o ligante macrocíclico bis-triazeno é um 

sistema rígido devido a sua aromaticidade favorecendo as interações intramoleculares 

metal···areno π. O centro metálico M é o átomo receptor de elétrons proveniente da nuvem 

eletrônica do sistema alquino, onde os átomos M apresentam interações bifurcadas com os 

átomos de carbono C1 e C2. As distâncias das ligações correspondem a 3,451 Å (Cd1···C1) e 

3,459 Å (Cd···C2); 3,449 Å (Cd2···C3) e 3,443 Å (Cd2···C4) no composto 5; 3,467 Å (Cd···C1) 

e 3,464 Å (Cd···C2) para o composto 6·Py; 3,545 Å (Zn···C1 e Zn···C2) para o composto 7·Py; 

e 2,70 Å (Pd···C1 e Pd···C2) para o composto 8·Py. 

 
 
Figura 33: Projeções das estruturas moleculares dos complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py com as 
interações intramoleculares pelas ligações tracejadas entre os átomos. 

 
5 
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8·Py 

 
 
Análises por QTAIM das Interações Intramoleculares de 5-8 
 

 A Tabela 23 mostra os dados de QTAIM dos valores da densidade eletrônica (ρb) e de 

Laplaciano (�2ρ) no ponto crítico da ligação e o gráfico molecular indicando os caminhos de 

interação intramoleculares. Estes dados serão usados a fim de confirmar a existência das 

interações intramoleculares observadas no âmbito geométrico. 

 Para os compostos 5, 6·Py e 7·Py foram observados os caminhos de ligação para as 

interações intramoleculares C–H·��!(etileno)	e	indicam	valores	de	Laplaciano	positivos.	O	

esperado	era	a	confirmação	da	existência	das	 interações	Metal·��!(etileno)	para	estes	

compostos,	no	entanto	o	gráfico	molecular	obtido	por	QTAIM	não	apresenta	densidade	

eletrônica	entre	estes	átomos.	

 Para o composto 8·Py, o gráfico molecular confirma a interação entre o átomo de paládio 

com a nuvem eletrônica !	com	alto	valor	de	ρb e Laplaciano positivo, como já era esperado. 

Além disto, estão presentes as interações C–H·��!(etileno)	 e	 C–H·��N	 na	 estrutura	

molecular	do	complexo	triazenido. 
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Tabela 23: Dados de QTAIM das interações intramoleculares presentes nas estruturas 
moleculares dos compostos 5-8. 

Composto Interações r �2ρ 

 
5-M1A 

C52-H52···! 

C56-H56···! 

0,003267 

0,003267 

0,009906 

0,009906 

 
5-M1B 

C62-H62···! 

C66-H66···! 

0,003139 

0,003139 

0,003139 

0,003139 

Continua na próxima página 
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Continuação Tabela 23  

 
6·Py 

C32-H32···! 

C36-H36···! 

0,003584 

0,004698 

0,010947 

0,014368 

 
7·Py 

C36-H36···! 

C32-H32···! 

0,005019 

0,006072 

0,014956 

0,018292 

Continua na próxima página 
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Continuação Tabela 23 

 
8·Py 

C52-H52··· ! 

C56-H56··· ! 

C62-H62···N13 

C66-H66··· ! 

C52-H52···N13 

Pd···! 

0,003587 

0,008058 

0,008700 

0,008848 

0,010861 

0,032825 

0,011138 

0,028479 

0,029610 

0,030049 

0,034242 

0,122013 

 

Interações Intermoleculares 
 

Na introdução das interações intermoleculares presentes nos compostos 5-8 foram 

determinados os clusters supramoleculares, os quais são formados por um número de moléculas 

coordenadas à molécula M1, que por sua vez apresenta as coordenadas fracionárias x, y, z. As 

moléculas vizinhas a molécula central (M1) formam o cluster via ligações não covalentes e são 

geradas por operadores de simetria em relação ao grupo espacial cristalográfico em que cada 

molécula cristaliza. 

Para o composto 5, que possui duas unidades assimétricas no conteúdo da cela 

elementar, foi realizado o estudo dos clusters supramoleculares (M1A e M1B), como 

apresentado na Figura 34, para cada unidade independente. 

As Figura 35Figura 36Figura 37 representam as projeções dos clusters 

supramoleculares para os compostos 6·Py, 7·Py e 8·Py, respectivamente 
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Figura 34: Projeção do cluster supramolecular para o complexo 5 com a fragmentação do 
cluster a partir da M1A para a uma unidade assimétrica e M1B para outra unidade assimétrica 
que compõe a estrutura cristalina do composto. 

 

 
Tabela 24: Códigos de simetria para os monômeros presentes no cluster supramolecular do 
composto 5. 

M1A M1B 
Monômero Código de simetria Monômero Código de simetria 

M1A x, y, z M1B x, y, z 
M2A -1+x, y, z M2B -1+x, y, z 
M3A 1+x, y, z M3B 1+x, y, z 
M4A x, -1+y, z M4B x, -1+y, z 
M5B -1+x, -1+y, -1+z M5A x, y, z 
M6B x, -1+y, -1+z M6A 1+x, y, z 
M7B -1+x, y, -1+z M7B x, y, -1+z 
M8B x, y, -1+z M8A x, 1+y, z 
M9A x, 1+y, z M9A 1+x, 1+y, z 
M10B -1+x, y, z M10B x, 1+y, z 
M11B x, y, z M11A x, 1+y, 1+z 
M12B -1+x, -1+y, z M12A 1+x, 1+y, 1+z 
M13B x, -1+y, z M13B x, y, 1+z 

 - M14A x, y, 1+z 
 - M15A 1+x, y, 1+z 
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Figura 35: Projeção do cluster supramolecular para o complexo 6·Py. 

 
Tabela 25: Códigos de simetria para os monômeros presentes no cluster supramolecular do 
composto 6·Py. 

Monômeros Códigos de simetria Monômeros Códigos de simetria 
M1 x, y, z M14 ½+x, ½+y, z 
M2 x, y, 1+z M15 1-x, y, 1,5-z 
M3 x, y, -1+z M16 1-x, y, ½-z 

M4(Py) x, y, z M17(Py) ½-x, 1,5-y, 2-z 
M5(Py) -x, y, 1,5-z M18(Py) ½+x,1,5-y,-½+z 
M6(Py) x, y, -1+z M19(Py) ½-x, 1,5-y, 1-z 

M7 -x, y, 1,5-z M20(Py) ½+x, -½+y, z 
M8 -x, y, ½-z M21(Py) ½-x, -½+y,1,5-z 

M9(Py) x, 2-y, -½+z M22 ½-x, -½+y,1,5-z 
M10(Py) -x, 2-y, 1-z M23 ½-x, -½+y, ½-z 

M11 ½-x, ½+y, 1,5-z M24 -½+x, -½+y, z 
M12 ½-x, ½+y, ½-z M25 -½+x, -½+y, -1+z 
M13 ½+x, ½+y, 1+z   
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Figura 36: Projeção do cluster supramolecular para o complexo 7·Py. 

 
 

 

Tabela 26: Códigos de simetria para os monômeros presentes no cluster supramolecular do 
composto 7·Py. 

Monômeros Códigos de simetria Monômeros Códigos de simetria 
M1 x, y, z M14 ½+x, ½+y, z 
M2 x, y, 1+z M15 1-x, y, ½-z 
M3 x, y, -1+z M16 1-x, y, -½-z 

M4(Py) ½-x, ½-y, 1-z M17(Py) x, y, z 
M5(Py) -½+x, ½-y, -½+z M18(Py) 1-x, y, ½-z 
M6(Py) ½-x, ½-y, -z M19(Py) x, y, -1+z 

M7 -x, y, ½-z M20(Py) 1-x, -y, 1-z 
M8 -x, y, -½-z M21(Py) x, -y, -½+z 

M9(Py) ½-x, ½+y, ½-z M22 ½-x, -½+y, ½-z 
M10(Py) -½+x, ½+y, -1+z M23 ½-x, -½+y, -½-z 

M11 ½-x, ½+y, ½-z M24 -½+x, -½+y, z 
M12 ½-x, ½+y, -½-z M25 -½+x, -½+y, -1+z 
M13 ½+x, ½+y, 1+z   
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Figura 37: Projeção do cluster supramolecular para o complexo 8·Py. 

 
 

 

Tabela 27: Códigos de simetria para os monômeros presentes no cluster supramolecular do 
composto 8·Py. 

Monômeros Códigos de Simetria Monômeros Códigos de Simetria 
M1 x, y, z M13 1,5-x, 2-y, ½+z 
M2 -1+x, y, z M14 2,5-x, 2-y, ½+z 
M3 1+x, y, z M15(Py) 1-x, -½+y, 1,5-z 

M4(Py) x, y, z M16(Py) 2-x, -½+y, 1,5-z 
M5(Py) 1+x, y, z M17 -½+x, 1,5-y, 2-z 

M6 1,5-x, 2-y, -½+z M18 ½+x, 1,5-y, 2-z 
M7 2,5-x, 2-y, -½+z M19 1-x, -½+y, 1,5-z 

M8(Py) -½+x, 2,5-y, 1-z M20 2-x, -½+y, 1,5-z 
M9 1-x, ½+y, 1,5-z M21(Py) -½+x, 1,5-y, 1-z 
M10 2-x, ½+y, 1,5-z M22 -½+x, 1,5-y, 1-z 

M11(Py) ½-x, 2-y, ½+z M23 ½+x, 1,5-y, 1-z 
M12(Py) 1,5-x, 2-y, ½+z   
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 As ligações não covalentes discutidas a seguir para os compostos 5-8, foram 

identificadas conforme parametrização do programa Mercury com a delimitação máxima de 

0,03 Å para a soma dos raios de van der Waals levando ao entendimento geométrico das 

interações intermoleculares presentes nos arranjos formados. 

 Nas estruturas cristalinas dos compostos 5-8 envolvem interações intermoleculares dos 

tipos C–H···N, C–H···π e π ···π proporcionando a formação de arranjos tridimensionais.  

As interações intermoleculares do tipo C–H···N proporcionam a formação de um arranjo 

2D presentes nas estruturas cristalinas dos complexos 5, 6·Py, 7·Py e 8·Py. Na estrutura 

cristalina do complexo 5 são observadas as ligações de hidrogênio não clássicas envolvem as 

duas unidades independentes M1A e M1B como unidades assimétricas. A Figura 38 mostra o 

arranjo bidimensional nas direções cristalográficas [1 1 0] e [0 0 1] formado para 5. Este arranjo 

envolvendo as ligações de hidrogênio C35–H35···N12, C54–H54···N61 e C25–H25···N22, com 

distâncias H···A iguais a 2,862, 2,838 e 2,431 Å, respectivamente. 

 

 

Figura 38: Projeção no plano cristalográfico (0 1 1) do arranjo bidimensional formado via 
interações intermoleculares C–H···N para o composto 5. 
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No composto 6·Py, como é observado na Figura 39, as interações C25–H25···N12 tem 

distâncias H···A e D···A iguais a 2,88 e 3,53 Å, respectivamente, e ângulo D–H···A de 130,53°.  

 

Figura 39: Projeção no plano cristalográfico (0 1 1) do arranjo bidimensional formado via 
interações intermoleculares C–H···N para o composto 6·Py. 

 
 

No composto 7·Py estão presentes as interações C25–H25···N12 com distâncias H···A e 

D···A iguais a 2,98 e 3,59 Å, respectivamente, e ângulo D–H···A de 124,45°. Além disto, o 

hidrogênio da molécula de piridina faz ligações bifurcadas com os átomos de nitrogênio N12 e 

N11, C51–H51···N11 (distâncias H···A e D···A iguais a 3,147 e 4,00 Å, respectivamente, e 

ângulo D–H···A de 153,51°) e C51–H51···N12 (distâncias H···A e D···A iguais a 2,711 e 3,533 

Å, respectivamente, e ângulo D–H···A de 147,87°). 

 

 

 

 

 



	 96	

Figura 40: Projeção no plano cristalográfico (0 1 1) do arranjo bidimensional formado via 
interações intermoleculares C–H···N para o composto 7·Py. 

 
 

No composto 8·Py, observa-se as interações com o hidrogênio bifurcado entre os átomos 

C55–H55···N12/N13, C64–H64···N22/N23, e as ligações de hidrogênio C15–H15···N61 C53–

H53···N71. Estes sistemas apresentam parâmetros geométricos descritos na Tabela 28. As 

ligações de hidrogênios descritas formam um arranjo bidimensional nas direções 

cristalográficas a e b. Além destas ligações, o arranjo é formado através de interações !∙∙∙!	

entre	 os	 átomos	 de	 carbono	 do	 anel	 aromático	 e	 os	 átomos	 de	 nitrogênio	 da	 cadeia	

triazenida.	 Estes	 contatos	 têm	 distâncias	 de	 aproximadamente	 3,6	 Å conectando as 

moléculas ao longo do eixo cristalográfico a, e estão destacadas na Figura 41.	
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Figura 41: Projeção no plano cristalográfico (1 1 0) do arranjo bidim
ensional form

ado via interações interm
oleculares C

–H
···N

 para o com
posto 

8·Py. 
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Tabela 28: Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio intermoleculares presentes 
no arranjo bidimensional do composto 8·Py. 

Ligações H···A (Å) D···A (Å) D–H···A (°) 

C55–H55···N12 2,853 3,319 125,194 

C55–H55···N13 2,679 3,707 150,065 

C64–H64···N22 2,729 3,388 127,081 

C64–H64···N23 2,974 3,838 151,923 

C15–H15···N61 2,993 3,712 133,611 

C53–H53···N71 2,936 3,8402 159,186 

 

No estado sólido, os compostos 5-8 formam arranjos tridimensionais através das 

ligações não covalentes C–H···π. É possível observar estes arranjos nos planos cristalográficos 

(1 0 1) para 5. As interações C–H···π presente na estrutura cristalina de 5, e suas distâncias H···A 

(carbono receptor de elétrons da fenila) variam entre 2,7–3,1 Å. Estas ligações C–H···Ph são 

comuns nos arranjos cristalinos, e destaca-se os parâmetros geométricos para o sistema 

representado na Figura 42, onde a centroide do anel aromático está representado por “M”, d(M) 

é a distância do hidrogênio ao ponto centroide, D(M) é a distância do átomo doador ao ponto 

centroide M e destaca-se o ângulo C34–H34···M igual a 153,6°. 

Para os compostos 6·Py, 7·Py e 8·Py as interações intermoleculares C–H···π estão 

presentes e formam arranjos tridimensionais. Além destas interações, as estruturas cristalinas 

dos compostos 5-8 formam arranjos tridimensionais regidos pelas interações do tipo π···π. 
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Figura 42: Projeção no plano cristalográfico (0 1 1) do arranjo bidim
ensional destacando as interações interm

oleculares C
–H

···π presentes na 
estrutura cristalina de 5. 

 

 



	 100	

Cluster supramolecular: Dados de Superfícies de Contatos e de Energias 
 

 Nesta seção serão apresentadas as tabelas que mostram os valores das superfícies de 

contato (CM1···MN) e as energias das interações entre os dímeros moleculares (GM1···MN). Os dados 

da área da superfície de contato e da energia encontram-se normalizados, NCM1···MN e NGM1···MN, 

respectivamente, pelo número de moléculas que compõem cada cluster supramolecular. 

 Para o composto 5, que possui duas unidades assimétricas independentes na cela 

unitária, a molécula 5 M1A e 5 M1B, como foi mencionado anteriormente. Portanto, a  

Tabela 29 e a Tabela 30 mostram os dados energéticos e topológicos para as moléculas M1A 

e M1B, respectivamente, do composto 5. 

Tabela 29: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 5 M1A. 

Dímeros CM1···MN GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN NCM1···MN + 
NGM1···MN 

Tipo de 
Interação 

M1A···M2A 60,91 -9,28 1,03 0,97 1,99 II 
M1A···M3A 60,91 -9,28 1,03 0,97 1,99 II 
M1A···M4A 47,71 -8,06 0,81 0,84 1,64 III 
M1A···M5B 99,37 -5,87 1,68 0,61 2,29 IV 
M1A···M6B 34,69 -5,87 0,59 0,61 1,20 III 
M1A···M7B 41,26 -14,29 0,70 1,49 2,18 I 
M1A···M8B 71,26 -14,29 1,20 1,49 2,69 II 
M1A···M9A 47,71 -8,06 0,81 0,84 1,64 III 
M1A···M10B 34,69 -5,87 0,59 0,61 1,20 III 
M1A···M11B 99,37 -5,87 1,68 0,61 2,29 IV 
M1A···M12B 71,26 -14,29 1,20 1,49 2,69 II 
M1A···M13B 41,26 -14,29 0,70 1,49 2,18 I 
Total 710,4 -115,32 12,00 12,00 24,00  

 
Tabela 30: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 5 M1B. 

Dímeros CM1···MN GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN NCM1···MN + 
NGM1···MN 

Tipo de 
Interação 

M1B···M2B 50,65 -7,58 0,98 0,89 1,87 II 
M1B···M3B 50,65 -7,58 0,98 0,89 1,87 II 
M1B···M4B 51,22 -4,33 0,99 0,51 1,50 III 
M1B···M5A 99,37 -18,07 1,92 2,12 4,04 II 
M1B···M6A 34,69 -5,87 0,67 0,69 1,36 III 
M1B···M7B 13,31 -3,25 0,26 0,38 0,64 III 
M1B···M8A 41,26 -6,37 0,80 0,75 1,55 III 
M1B···M9A 71,26 -14,22 1,38 1,67 3,05 II 
M1B···M10B 51,22 -4,33 0,99 0,51 1,50 III 
M1B···M11A 34,69 -5,87 0,67 0,69 1,36 III 
M1B···M12A 99,37 -18,07 1,92 2,12 4,04 II 
M1B···M13B 13,31 -3,25 0,26 0,38 0,64 III 
M1B···M14A 71,26 -14,22 1,38 1,67 3,05 II 
M1B···M15A 41,26 -6,37 0,80 0,75 1,55 III 

Total 723,52 -119,38 14,00 14,00 28,00  
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 Comparando-se os valores de energia G (kcal mol-1) e área de contato (Å2) dos dímeros 

moleculares para as correspondentes moléculas do composto 5, verifica-se que os dois clusters 

apresentam significativa diferença entre os valores totais tanto de G quanto de C. Estas 

variações destes valores são decorrentes das interações entre as moléculas A–A e B–B presentes 

nos respectivos clusters. No entanto, observa-se que os dímeros moleculares que apresentam as 

interações A–B, destacados em amarelo nas respectivas tabelas, são referentes a dímeros em 

comum dos clusters 5 M1A e 5 M1B, e apresentam os valores de GM1···MN e CM1···MN iguais. 

Apesar da diferença observada em relação ao número de coordenação molecular (NCM) dos 

respectivos clusters supramoleculares, sendo de 12 para 5 M1A e 14 para 5 M1B, estes 

apresentam energia de estabilização por área de contato de -0,162 e -0,165 kcal mol-1, 

respectivamente.  

 Além disto, os tipos de interações presentes nos dois clusters são variáveis, e estão 

presentes interações do tipo I, II, III e IV entre os dímeros moleculares de 5M1A, e para o 

cluster de 5M1B somente interações do tipo II e III são observadas. 

 A diferença entre estas duas moléculas é observada ao se analisar seus valores dos 

ângulos diedros, verificando a existência de uma torção de -15,59° para 5 M1A e -22,22° para 

5 M1B entre os ângulos diedros das moléculas. Esta torção causada nos anéis de piridina 

coordenados ao centro metálico das respectivas moléculas pode contribuir para essas diferenças 

entre os clusters supramoleculares. O  Gráfico 8 e o Gráfico 9 apresentam uma relação entre 

os dados normalizados da energia de interação com a área da superfície de contato entre os 

dímeros moleculares que compõem os clusters supramoleculares. 
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Gráfico 8: Plotagem da relação dos dados de superfície de contato normalizada e a energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular da molécula assimétrica M1A de 5. 

 
 

Gráfico 9: Plotagem da relação dos dados de superfície de contato normalizada e a energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular da molécula assimétrica M1B de 5. 
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 A Tabela 31 apresenta a superfície de contato e as energias entre os dímeros 

moleculares presentes nos compostos 6·Py e 7·Py. Observa-se que os dois clusters 

supramoleculares são similares, apresentando valores próximos de energias de estabilização 

total do sistema, uma vez que estes compostos são isoestruturais. 

 Observa-se que os dímeros moleculares M1···M11, M1···M12, M1···M22 e M1···M23 

são os dímeros que mais contribuem para a estabilização do sistema, e possuem mais de 41% 

da energia total do cluster, tanto para o composto 6·Py como para 7·Py. Destaca-se também, 

que as interações intermoleculares entre a molécula central M1 com os solvatos de cristalização, 

a piridina, que apresenta altos valores de área de contato e de energia de interação, indicando 

interações de natureza !···!	e	C–H···!, por exemplo, no caso dos dímeros M1···M5 e M1···M6 

com interação do tipo II. 

 	

Tabela 31: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 6·Py e 7·Py. 

Dímero CM1···MN (Å) GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN NC + NG Tipo de 
Interação 

M1···M2 66,89 -9,81 2,29 1,95 4,24 IV 
M1···M3 66,89 -9,81 2,29 1,95 4,24 IV 

M1···M4(Py) 20,33 -2,76 0,70 0,55 1,24 III 
M1···M5(Py) 33,25 -6,03 1,14 1,20 2,34 II 
M1···M6(Py) 32,67 -5,99 1,12 1,19 2,31 II 

M1···M7 16,89 -1,95 0,58 0,39 0,97 III 
M1···M8 36,17 -4,91 1,24 0,97 2,22 II 

M1···M9(Py) 12,37 -0,86 0,42 0,17 0,59 III 
M1···M10(Py) 10,81 -0,23 0,37 0,05 0,42 III 

M1···M11 52,09 -12,54 1,79 2,49 4,28 I 
M1···M12 52,09 -12,54 1,79 2,49 4,28 I 
M1···M13 0,27 -0,46 0,01 0,09 0,10 III 
M1···M14 15,87 -2,38 0,54 0,47 1,02 III 
M1···M15 36,17 -4,91 1,24 0,97 2,22 II 
M1···M16 16,89 -1,95 0,58 0,39 0,97 III 

M1···M17(Py) 32,67 -5,99 1,12 1,19 2,31 II 
M1···M18(Py) 33,25 -6,03 1,14 1,20 2,34 II 
M1···M19(Py) 20,33 -2,76 0,70 0,55 1,24 III 
M1···M20(Py) 10,81 -0,23 0,37 0,05 0,42 III 
M1···M21(Py) 12,37 -0,86 0,42 0,17 0,59 III 

M1···M22 52,09 -12,54 1,79 2,49 4,28 I 
M1···M23 52,09 -12,54 1,79 2,49 4,28 I 
M1···M24 15,87 -2,38 0,54 0,47 1,02 III 
M1···M25 0,27 -0,46 0,01 0,09 0,10 III 

Total 699,4 -120,89 24,00 24,00 48,00  
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Tabela 32: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 7·Py. 

Dímero CM1···MN (Å) GM1···MN NCM1···MN NGM1···MN NC + NG Tipo de 
Interação 

M1···M2 64,85 -9,65 2,30 1,91 4,21 IV 
M1···M3 64,85 -9,65 2,30 1,91 4,21 IV 

M1···M4(Py) 20,27 -3,05 0,72 0,60 1,32 III 
M1···M5(Py) 31,34 -5,73 1,11 1,13 2,24 II 
M1···M6(Py) 30,88 -6,08 1,10 1,20 2,30 II 

M1···M7 16,76 -1,71 0,60 0,34 0,94 III 
M1···M8 34,01 -4,84 1,21 0,96 2,17 II 

M1···M9(Py) 12,35 -0,89 0,44 0,18 0,62 III 
M1···M10(Py) 9,63 -0,62 0,34 0,12 0,46 III 

M1···M11 51,28 -12,56 1,82 2,49 4,31 I 
M1···M12 51,28 -12,56 1,82 2,49 4,31 I 
M1···M13 0,22 -0,49 0,01 0,10 0,11 III 
M1···M14 15,12 -2,44 0,54 0,48 1,02 III 
M1···M15 34,01 -4,84 1,21 0,96 2,17 II 
M1···M16 16,76 -1,71 0,60 0,34 0,94 III 

M1···M17(Py) 30,88 -6,08 1,10 1,20 2,30 II 
M1···M18(Py) 31,34 -5,73 1,11 1,13 2,24 II 
M1···M19(Py) 20,27 -3,05 0,72 0,60 1,32 III 
M1···M20(Py) 9,63 -0,62 0,34 0,12 0,46 III 
M1···M21(Py) 12,35 -0,89 0,44 0,18 0,62 III 

M1···M22 51,28 -12,56 1,82 2,49 4,31 I 
M1···M23 51,28 -12,56 1,82 2,49 4,31 I 
M1···M24 15,12 -2,44 0,54 0,48 1,02 III 
M1···M25 0,22 -0,49 0,01 0,10 0,11 III 

Total 675,98 -121,23 24,00 24,00 48,00  
 
 

O Gráfico 10 e o Gráfico 11 mostram a relação dos valores da área de contato 

normalizados (NC) com os valores das energias normalizados (NG) para cada dímero que 

compõem o cluster supramolecular de 6·Py e 7·Py, respectivamente. 
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Gráfico 10: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 6·Py. 

 
 

Gráfico 11: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular 7·Py. 
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 Para o composto 8·Py, os dados de superfície de contato e de energia de cada dímero 

molecular estão descritos na Tabela 33, juntamente com os valores normalizados NC e NG, 

respectivamente. As interações intermoleculares responsáveis pela formação da estrutura 

cristalina de 8·Py são predominantemente do tipo II. A estabilização do cluster supramolecular 

conta com a contribuição de 30% da energia total correspondentes aos dímeros moleculares 

M1···M2 e M1···M3, além disto, estes dímeros apresentam a maior área de contato presente na 

porção supramolecular. 

 

Tabela 33: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 8·Py. 

Dímeros CM1···MN 
(Å) 

G 
(kcal/mol) NCM1···MN NGM1···MN 

NCM1···MN 
+ 

NGM1···MN 

Tipo de 
Interação 

M1···M2 109,05 -19,19 3,52 3,29 6,81 II 
M1···M3 109,05 -19,19 3,52 3,29 6,81 II 

M1···M4(Py) 35,26 -8,89 1,14 1,53 2,66 II 
M1···M5(Py) 9,52 -1,37 0,31 0,24 0,54 III 

M1···M6 23,34 -4,20 0,75 0,72 1,47 III 
M1···M7 11,87 -1,86 0,38 0,32 0,70 III 

M1···M8(Py) 0,39 -0,48 0,01 0,08 0,09 III 
M1···M9 60,63 -12,17 1,96 2,09 4,04 II 
M1···M10 57,36 -13,33 1,85 2,29 4,14 II 

M1···M11(Py) 11,44 -1,15 0,37 0,20 0,57 III 
M1···M12(Py) 39,22 -6,48 1,26 1,11 2,38 II 

M1···M13 23,34 -4,20 0,75 0,72 1,47 III 
M1···M14 11,87 -1,86 0,38 0,32 0,70 III 

M1···M15(Py) 10,1 -0,77 0,33 0,13 0,46 III 
M1···M16(Py) 12,64 -0,76 0,41 0,13 0,54 III 

M1···M17 0,72 -0,57 0,02 0,10 0,12 III 
M1···M18 0,72 -0,57 0,02 0,10 0,12 III 
M1···M19 60,63 -12,17 1,96 2,09 4,04 II 
M1···M20 57,36 -13,33 1,85 2,29 4,14 II 

M1···M21(Py) 1,55 -0,13 0,05 0,02 0,07 III 
M1···M22 18,03 -2,74 0,58 0,47 1,05 III 
M1···M23 18,03 -2,74 0,58 0,47 1,05 III 

Total 682,12 -128,16 22,00 22,00 44,00  
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Gráfico 12: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 8. 

 
 

 A correlação da energia de estabilização do cluster supramolecular e a superfície de 

contato faz uma comparação geral entre os compostos 5-8. Como resultado, o composto 5 

apresenta um grande desvio na reta da correlação da energia de estabilização (GM1···MN) com a 

superfície de contato (CM1···MN) de cada molécula vizinha com a molécula central.  

Gráfico 13: Correlação entre Ccluster versus Gcluster para os dímeros moleculares dos complexos 
triazenidos 5-8. 
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 Analisando os dados, para o composto 5, a molécula 5M1A apresenta com coeficiente 

de correlação muito inferior, r = 0,15, em relação a molécula 5M1B que apresenta coeficiente 

de correlação igual a r = 0,93. Este fato pode ser observado pelos tipos de interações 

intermoleculares, i) altos valores de energia versus baixos valores de área de contato indicando 

fortes interações como por exemplo as ligações de hidrogênio; ii) baixos valores de energia 

versus altos valores de área de contato indicando interações com forcas dispersivas. Já para os 

compostos 6·Py, 7·Py e 8·Py, estes apresentam valores superiores para o coeficiente de 

correlação (r) da energia versus superfície de contato, sendo estes, 0,93 para 6·Py e 7·Py, e 0,98 

para 8·Py, e esta relação indica interações com valores proporcionais da energia com área de 

contato. Os gráficos abaixo mostram a relação Ccluster versus Gcluster para cada dímero molecular 

dos compostos 5-8. 

Gráfico 14: Correlação de Ccluster versus Gcluster de cada dímero molecular dos compostos 5-8. 
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Mecanismos de Cristalização 
 

 Com base nos valores das energias das interações intermoleculares entre a molécula M1 

e as moléculas vizinhas MN e suas áreas de superfície de contato foi possível propor os 

mecanismos de cristalização para a formação das estruturas cristalinas dos compostos descritos 

neste capítulo. Através dos mecanismos de cristalização é possível prever a etapa inicial da 

agregação de moléculas via ligações secundárias levando a formação do cristal. 

 O composto 5 cristaliza no sistema cristalino triclínico P1 com duas unidades não 

centrossimétricas, assim serão apresentando duas propostas de mecanismo de cristalização, 

para a molécula 5 M1A e para a molécula 5 M1B. 

 Fortes interações intermoleculares dão início ao processo de cristalização, a Figura 43 

mostra o mecanismo da formação do cristal a partir da molécula 5 M1A. Neste, o estágio I é 

regido pelas interações intermoleculares que ocorrem entre os dímeros moleculares 

M1A···M7B/M8B e M1A···M12B/M13B com energia de estabilização igual a -14,29 kcal mol-

1 formando um arranjo 2D no plano cristalográfico (1 0 1). Este estágio apresenta interações 

intermoleculares do tipo I e II e provavelmente se referem a ligações de hidrogênio e interações 

!···!	levando à formação de colunas apresentando 41% da contribuição energética e topológica. 

No segundo estágio, as moléculas são conectadas por interações mais fracas levando a 

formação da rede cristalina. Neste estágio, as colunas formadas no estágio I interagem entre si 

via interações intermoleculares mais fracas, e neste estão atuam os dímeros (M1···MN) com 

energias menores que -9,28 kcal mol-1. 

O mecanismo de formação do cristal a partir da molécula 5 M1B é similar ao mecanismo 

proposto para a molécula M1A, como mostra a Figura 44. No entanto a formação da coluna 

envolve energias de -18,07 e -14,22 kcal mol-1 para os pares de dímeros M1B···M5A/M12A e 

M1B···M9A/M14A, respectivamente. Nesta etapa a formação deste arranjo 2D apresenta NGC 

de 50%, que indica a contribuição energética e topológica nesta etapa. Em solução, estas 

colunas interagem entre si levando a formação da rede cristalina do composto 5. 

De modo geral, a formação dos arranjos cristalinos na primeira etapa da cristalização 

para o composto 5 tem a influencia da superfície de contato, de acordo com os valores de 

NG/NC serem iguais a 0,64 e 0,87 a partir dos dados para as moléculas M1A e M1B, 

respectivamente, que compõem a estrutura do composto 5.  
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Figura 43: M
ecanism

o de cristalização para a m
olécula assim

étrica M
1A

 do com
posto 5.  
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Figura 44: M
ecanism

o de cristalização para a m
olécula assim

étrica M
1B

 do com
posto 5. 
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A Figura 45 mostra o mecanismo de cristalização para o composto 6·Py, é possível 

observar que o primeiro estágio para a formação da estrutura cristalina ocorre com a interação 

de seis moléculas com a molécula M1 central, formando um arranjo visível no plano 

cristalográfico bc. A energia de interação para cada um destes dímeros moleculares (M1···M11, 

M1···M12, M1···M22 e M1···M23) é de igual a -12,54 kcal mol-1, e suas áreas são de 52,09 Å2 

cada dímero molecular. No entanto, os dímeros que apresentam as maiores áreas de contato 

(66,89 Å2 para M1···M2 e M1···M3) apresentam energias iguais a -9,81 kcal mol-1 e participam 

da primeira hierarquia de interação. A formação estas lacunas envolvem um somatório de -

69,78 kcal mol-1 da energia, contribuindo com 53,4% com base nos dados normalizados da 

energia de estabilização e de superfície de contato do cluster supramolecular. Para esta etapa a 

energia influência parcialmente e apresenta NG/NC igual a 1,18. A associação entre estas 

lacunas resulta na formação de arranjos tridimensionais, onde é possível observar que, 

consequentemente, moléculas de piridina ficam aprisionadas entre estas camadas preenchendo 

os espaços da rede cristalina.  

A proposta para o mecanismo de cristalização do composto 8·Py envolve três estágios 

(Figura 46). No primeiro estágio, as moléculas M2 e M3 interagem com a molécula central 

M1 formando um arranjo unidimensional ao longo do eixo cristalográfico a, esta camada 

formada pelos dímeros moleculares M1···M2 e M1···M3 via interações intermoleculares 

apresenta energia de estabilização igual a -38,38 kcal mol-1, com 31% de contribuição da 

energia e da superfície de área. Em solução, estas camadas interagem entre si formando um 

arranjo bidimensional no plano cristalográfico (1 1 0), em que os dímeros M1···M10 e 

M1···M20 tem G = -13,33 kcal mol-1 e os dímeros M1···M9 e M1···M19 tem G = -12,17 kcal 

mol-1, e apresenta NGC igual a 37,2%. Sendo assim, o estágio I e o estágio II, juntos, apresentam 

68% da energia de estabilização do cristal e nele, pode-se afirmar que as interações 

intermoleculares como ligações de hidrogênio e !···!	estão	atuando	entre	estas	moléculas,	
além	disto,	a	energia	é	determinante	para	a	formação	do	arranjo	2D.	

A formação do cristal 8·Py é concluída com a aproximação das colunas formadas nos 

estágios I e II, e assim, as moléculas de piridina provenientes do solvente de cristalização ficam 

aprisionadas entre estas colunas, preenchendo os espaços vazios. Neste estágio, os dímeros com 

energia inferior a -8,89 kcal mol-1 atuam para a formação da rede cristalina 8·Py. 
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Figura 45: M
ecanism

o de cristalização para o com
posto 6. 
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Figura 46: M
ecanism

o de cristalização para o com
posto 8·Py. 
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4.3 Análise Estrutural de Complexos bis-Triazenidos de Paládio(II) com diferentes 

espaçadores: Investigação dos modos de coordenação do íon Pd2+. 

 
Nesta seção serão apresentados as estruturas moleculares e cristalinas de dois 

complexos de paládio (II), bis[(1,4-bis-!-N3-3-(4-fluorfeniltriazenido)butano)-"N11´, "N21´, 

"N13´, "N23´–paládio(II)](Pd–Pd) 9 e [(2,6-"N5´-(bis-(4-fluorfenil-"N1´, "N8´-

triazenido)piridina)-	"N-piridina-paládio(II)] 10. 

Estes compostos de paládio (II) apresentam ambientes de coordenação distintos. 

Enquanto que o complexo 9 é binuclear, com o ligante triazenido bidentado, apresenta o 

chamado “efeito lanterna”. O complexo 10, é mononuclear e o ligante triazenido apresenta-se 

tridentado na forma de pinça. Neste, ocorre a coordenação do átomo de nitrogênio central de 

uma das cadeias triazenidas ao centro metálico formando quelato de 5 membros com o átomo 

de Pd(II). Este modo de coordenação é raro na literatura, e chama a atenção quanto ao efeito 

eletrônico que a cadeia triazenida apresenta, sendo alvo de estudo neste capítulo.  

A síntese dos compostos bis-triazenidos orgânicos 1,4-bis-!-N3-3-(4-

fluorfeniltriazenido)butano 9·H2L e 2,6-bis-!-N3-3-(4-fluorfeniltriazenido)piridina 10·H2L 

foram feitas pelo método de acoplamento da azida 4-fluorfenilazida com o respectivo reagente 

de Grignard, 1,4-bis(brometo de magnésio)butano para 9·H2L e 2,6-bis(brometo de 

magnésio)piridina para 10·H2L, e posterior hidrólise com solução tampão de NH4Cl-NH4OH. 

Os complexos e paládio (II) 9 e 10 foram obtidos a partir da reação dos bis-triazenos 

9·H2L e 10·H2L com PdCl2 em solução de THF anidro e piridina na proporção de 1:1 com a 

remoção dos prótons das cadeias triazenidas utilizando solução de metanolato de potássio 

(MeOK). O complexo 9 apresenta-se na forma binuclear Pd–Pd do tipo “lanterna” com dois 

ligantes bis-triazenidos coordenados ao centro metálico de paládio. No entanto, o complexo 10 

apresenta-se na forma mononuclear com o ligante bis-triazenido coordenando-se ao centro 

metálico na forma de pinça tridentado, formando quelatos de 6 e de 5 membros com o Pd2+. 
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4.3.1 Bis[(1,4-bis-!-N3-3-(4-fluorfeniltriazenido)butano)-"N11´, "N21´, "N13´, "N23´–

paládio(II)](Pd–Pd) 9 

 

Como discutido anteriormente, a síntese envolvendo o composto 1,4-bis-!-N3-3-(4-

fluorfeniltriazenido)butano 9·H2L, precursor do composto 9, foi feita pelo método de 

acoplamento da 4-fluorfenilazida com o reagente de Grignard 1,4-bis(brometo de 

magnésio)butano como mostra o Esquema 5. 

Esquema 5: Síntese do composto 9·H2L. 

 
 O triazeno apresentou alto rendimento de síntese com 81% baseado no reagente de 

partida 4-fluorfenil azida. Após a obtenção do composto 9·H2L foi obtido o complexo 

triazenido binuclear de paládio (II) 9. 

 A síntese do complexo 9 foi realizada em uma mistura de tetrahidrofurano e piridina, na 

proporção de 1:1, seguindo da adição de metanolato de potássio para a remoção dos dois 

prótons das cadeias do triazeno. A reação seguiu com a adição de uma solução de cloreto de 

paládio obtendo-se uma solução avermelhada. Cristais do composto 9 foram obtidos em três 

dias com a lenta evaporação do solvente do meio de reação. 
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4.3.1.1 Estrutura no Estado Sólido 

A estrutura cristalina e molecular para o composto 9 foi determinada por coleta de dados 

por difração de raios X em monocristal, como mostra a Tabela 34 estão listados os dados das 

coletas de intensidades e do refinamento da estrutura cristalina. A Figura 47 mostra a projeção 

da estrutura moleculares do complexo triazenido binuclear de Pd(II), destacando-se a parte 

assimétrica da molécula. Os parâmetros geométricos para cada composto estão descritos na 

Tabela 35 destacando-se as principais distancias e ângulos das ligações.  

Tabela 34: Dados das coletas das intensidades e dos refinamentos das estruturas cristalinas dos 
compostos 9. 
 

Fórmula empírica C16H17N6F2Pd 
Peso Molecular 437,75 
Tamanho do cristal (mm) 0,171x0,083x0,053 
Sistema cristalino Monoclínico 
Grupo Espacial P21/n (14) 
a (Å) 10,1459(3) 
b (Å) 11,8143(4) 
c (Å) 14,0660(5) 
α (°) 90 
β (°) 101,646(10) 
γ (°) 90 
V (Å3) 1651,34(9) 
Z (Z´) 4 (0,5) 
Dcalc (g cm-3) 1,761 
Radiação, λ (Å) 0,71073 
Varredura, θmin, θmax (°) 2,853, 28,323 

Região de índices 
-13≤ ℎ ≥ 13 
-15≤ ' ≥ 15 
-18≤ ( ≥ 18 

F(000) 876 
Coeficiente de absorção (mm-1) 1,157 
Reflexões coletadas /únicas 68600/4123 
Parâmetros 226 

Cor. de confiança estat. relativa  F2 1,043 

R1/wR2 [I>2σ(I)] 0,0202/0,0454 
R1/wR2 (all data) 0,0273/0,0477 
Densidade eletrônica residual (e A-3) 0,294/-0,423 



	 118	

Figura 47: Projeção da estrutura molecular do composto 9. Ligações tracejadas indicam 
interações intramoleculares secundárias. Elipsóides térmicos representados em nível de 
probabilidade de 50%. Códigos de simetria: (‘):-x+1, -y+2, -z. 

 
 

Tabela 35: Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligações selecionadas para o complexo 9. Desvio 
padrão entre parênteses. 
 

Ligação Distâncias Ligação Ângulos 
Pd–Pd’ 2,5661(3) N11–Pd–N13 170,14(6) 
Pd–N11 2,0029(15) N21–Pd–N23 169,46(6) 
Pd–N21 2,0199(15) N11–Pd–N21 85,65(6) 
Pd–N23 2,0707(15) N11–Pd–N23 89,21(6) 
Pd–N13 2,0744(14) N21–Pd–N13 90,71(6) 

N11’–N12 1,281(2) N13–Pd–N23 92,86(6) 
N12–N13 1,309(2) N11–Pd–Pd’ 87,43(4) 
N21–N22’ 1,279(2) N13–Pd–Pd’ 83,18(4) 
N22–N23’ 1,316(2) N21–Pd–Pd’ 86,25(4) 

F1–C14 1,364(2) N23–Pd–Pd’ 84,33(4) 
F2–C24 1,365(2) N11’–N12–N13 119,13(14) 

Pd···H12(Ar) 2,7156(2) N21’–N22–N23 119,04(15) 
  C12–H12···Pd 116,4 

Código de simetria: (´): -x+1, -y+2, -z 
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O complexo triazenido 9 é classificado como complexo binuclear de paládio(II) e 

apresenta o “efeito lanterna” em que cada centro metálico apresenta geometria de coordenação 

quadrática. Os íons de Pd2+ estão ligados a quatro átomos de nitrogênio provenientes das 

cadeias triazoalilícas pertencentes à dois ligantes bis-triazenos L2-. Os íons bis-triazenidos 

simétricos coordena-se ao centro metálico formando ponte µ com os átomos de nitrogênio das 

extremidades da cadeia NNN, resultando em dois anéis de oito membros com os núcleos de 

Pd(II). A geometria de coordenação do íon paládio no complexo é quadrática distorcida em 

função dos ângulos das ligações serem próximos a 90°, N11–Pd–N21 = 85,65(6)°; N11–Pd–

N23 = 89,21(6)°; N21–Pd–N13 = 90,71(6)°; N13–Pd–N23 = 92,86(6)°. Este tipo de ligante 

bidentado é altamente versátil na formação de interações intermetálicas. A estrutura molecular 

do composto apresenta ligação intermetálica Pd···Pd com distância de 2,5661(3) Å no complexo 

9, indicando fortes interações intermetálicas.  

Observando-se a ocorrência de interações intermetálicas no complexo bis-triazenido 

podemos admitir que ocorre a expansão da geometria de coordenação do átomo de paládio de 

quadrática para piramidal de base quadrática distorcida (Figura 48). Neste caso, a estrutura do 

complexo mostra uma coordenação intermetálica acima do plano da base quadrática na posição 

axial, e está sendo induzida pelos dois ligantes polidentados, em que cada ligante contém dois 

átomos doadores que estão ligados nas posições equatoriais formando o plano da coordenação 

de cada centro metálico. 

Figura 48: Projeção do poliedro de coordenação do centro metálico de paládio(II). 

 
 

Na estrutura cristalina dos complexos, o íon Pd(II) localiza-se em posições 

cristalográficas x, y, z determinando a parte assimétrica da molécula composta por um íon 

ligante bis-triazenido, simetricamente independente. Contudo, pode-se observar que a molécula 
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se situa sobre um centro de inversão localizado em ½ 1 0 na cela unitária cristalina, ou seja, a 

parte simétrica da molécula é gerada através de um operador de simetria 1-x, 2-y, z com o centro 

de inversão localizado no centro da ligação Pd···Pd’. 

  

Interações Intramoleculares 
 

O complexo Pd2+ apresenta interações intramoleculares do tipo C–H···Pd e são 

classificadas como interações anagósticas. As interações intramoleculares envolvendo os 

átomos C12–H12···Pd apresenta distância H12···Pd igual a 2,7156(2) Å e o ângulo da ligação é 

de 116,4°, estes parâmetros estão de acordo com os parâmetros descritos por (ZINS, EMILIE-

LAURE; SILVI, BERNARD; ALIKHANI, 2015). 

De acordo com a descrição de Zins e colaboradores, o critério para as interações 

anagósticas envolve a razão )*+,	
)*+-

 < 0,5. Sendo assim, podemos confirmar com este dado, uma 

vez que esta razão para a ligação C12–H12···Pd tem valor de 0,34. 

 

Análises por QTAIM das Interações Intramoleculares de 9 
 

Após as análises geométricas das interações intramoleculares através dos programas 

Mercury e Platon, o segundo passo foi realizar análises da topologia destas ligações com o uso 

da QTAIM sendo possível obter os caminhos de interação átomo···átomo, através do gráfico 

molecular, confirmando a existência das interações intramoleculares presente no composto 9. 

A Figura 49 mostra o gráfico molecular com os caminhos de interação presentes na 

estrutura molecular do composto 9. Este é definido por um conjunto de linhas de densidade de 

energia potencialmente negativa. Em outras palavras, existe uma única linha de densidade de 

energia potencialmente negativa que une os mesmos atrativos que compartilham um caminho 

de ligação. 

A presença da ligação química direta entre os dois átomos metálicos foi analisada 

através da distribuição Laplaciana ao longo de um caminho de ligação M–M. A Tabela 36 

fornece os dados topológicos em função do ponto crítico da ligação (BCP) para a ligação 

intermetálica. As propriedades no BCP associados a ligação Pd–Pd indicam valor para ρ de 

aproximadamente 0,05, assim como o valor da densidade Laplaciana (-1/4�2ρ), sugerem que 

esta interação intermetálica é de camada fechada, similar aos compostos descritos por (WERLE 

et al., 2015). 
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As interações anagósticas classificadas geometricamente são corroboradas através dos 

cálculos da Teoria Quântica de Átomos em Moléculas. Estas interações são de natureza atrativa 

e o valor de Laplaciano de densidade eletrônica de 0,045 indicando o caráter de interação e o 

valor de ρ (0,012467) indica que se trata de uma interação fraca. 

Figura 49: Gráfico molecular mostrando os caminhos de interações intramoleculares 
associados aos BCPs do composto 9.  

 
 

Tabela 36: Dados da QTAIM das interações intramoleculares presentes no composto 9. 
 

Interação ρ �2ρ H -Vb/Gb G/ρ 

H12···H22 0,004693 0,017849 0,001061 0,688032931 0,724696356 

H12···Pd 0,012467 0,045570 0,001169 0,885661189 0,820085024 

Pd···Pd´ 0,056717 0,194977 -0,011308 1,188312878 1,058747818 

Interações Intermoleculares 
 

A fim de compreender a ocorrência das interações intermoleculares presentes no 

complexo de Pd(II) 9 será apresentada uma discussão das analises realizadas com base nos 

dados retirados do cluster supramolecular do composto. A Figura 50 mostra a projeção do 
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cluster formado com número de coordenação molecular igual a 14, ou seja, a porção mínima 

da rede cristalina contém 14 moléculas vizinhas a molécula central M1, como sendo o objeto 

cristalográfico inicial. Os códigos de simetria para as moléculas que compõem o cluster estão 

dispostas na Tabela 37. 

  

Figura 50: Projeção do cluster supramolecular para o complexo 9. 

 
 

Tabela 37: Códigos de simetria para as moléculas presentes no cluster supramolecular de 9. 
Monômeros Códigos de simetria Monômeros Códigos de simetria 

M1 x, y, z M9 1/2-x, 1/2+y, ½-z 

M2 1+x, y, z M10 1+x, 1+y, z 

M3 -1+x, y, z M11 x, 1+y, z 

M4 x, -1+y, z M12 1,5-x, 1/2+y, -½-z 

M5 -x, 1+y, -z M13 1/2-x, 1/2+y, -½-z 

M6 1,5-x, -1/2+y, ½-z M14 1,5-x, -1/2+y, -½-z 

M7 ½-x, -1/2+y, ½-z M15 1/2-x, -1/2+y,-½-z 

M8 1,5-x, 1/2+y, ½-z   
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No estado sólido, o composto 9 apresenta estrutura cristalina formado via interações 

intermoleculares por ligações de halogênio X···X, Halogênio···., C–H···. e . ···.. Estas 

ligações foram analisadas através do programa Mercury,	 e	 seus	 parâmetros	 geométricos	

serão	discutidos	a	seguir.	

	 As	interações	intermoleculares	F···F são identificadas e apresentam distâncias iguais 

a 3,108 Å. Observa-se que as moléculas geradas por estas ligações secundárias estão associadas 

por um centro de inversão, e consequentemente os ângulos das ligações C14–F1···F1’ e C14’–

F1’···F1 são iguais e seus valores são 95,865° e recebe a classificação da geometria trans. A 

Figura 51 mostra o arranjo formado e é possível identificar as moléculas que compõem o 

cluster supramolecular de 9. 

 

Figura 51: Arranjo 1D das interações F···F na direção cristalográfica [1 1 0] presentes no 
composto 9. 

 
  

As interações do tipo halogênio···. presentes na estrutura cristalina de 9 forma um 

arranjo bidimensional nas direções F e G (Figura 52). Estas interações envolvem os átomos 

C14–F1···. (C13´–C14´) com d F1···. = 3,320(14) Å e ângulo C14–F1···.	igual	a	127,79(12)°,	

e	C24–F2···. (C12´–C13´) com d F2···. = 3,3054(14) Å e ângulo C14–F1···.	igual	a	110,595°.		
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Figura 52: Projeção do arranjo 2D formado via interações intermoleculares C–F···.	nas	
direções	cristalográficas	[1	0	0]	e	[0	1	0]. 

 
 

 Ainda, são observadas as interações intermoleculares do tipo C–H(alquila)···. e .···. 

responsáveis pela formação do arranjo tridimensional como mostram as Figura 53Figura 54. 

As ligações não covalentes entre os átomos C1–H1A···M´ e C3–H3B···M´´ (no qual M´ 

representa a centroide da ligação C14–C15 do anel aromático e M´´representa a centroide do 

anel aromático C11–C16), tem dH1A···M´ = 3,316(1) Å, ângulo C1–H1A···M´ = 92,517°, e 

dH3B···M´´ = 2,6026(1) Å, ângulo C3–H3B···M´ = 158,058°. 
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Figura 53: Projeção do arranjo 3D
 form

ado via interações interm
oleculares C

–H
···!	no	plano	cristalográfico	(1	0	1). 
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Figura 54: Projeção do arranjo 3D
 form

ado via interações interm
oleculares !···! no plano cristalográfico (0 1 1). 
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Cluster supramolecular: Dados de Superfícies de Contatos e de Energias 
 

 Para o composto 10, os dados de superfície de contato e de energia de cada dímero 

molecular estão descritos na Tabela 38, juntamente com os valores normalizados NC e NG, 

respectivamente. As interações intermoleculares responsáveis pela formação da estrutura 

cristalina de 10 são, predominantemente, do tipo II, como mostra o Gráfico 15. A estabilização 

do cluster supramolecular conta com a contribuição de 75% da energia total correspondentes 

aos dímeros moleculares M1···M6, M1···M7, M1···M12, M1···M13, M1···M2 e M1···M3, além 

disto, estes dímeros apresentam a maior área de contato presente na porção supramolecular. 

 

Tabela 38: Dados de superfícies de contato, energias de interações intermoleculares para os 
dímeros moleculares do cluster supramolecular do composto 9. 

Dímeros 
CM1···MN 

(Å) 

G 

(kcal/mol) 
NCM1···MN NGM1···MN 

NCM1···MN + 

NGM1···MN 

Tipo de 

Interação 

M1···M2 61,86 -10,34 1,21 1,14 2,35 II 

M1···M3 61,86 -10,34 1,21 1,14 2,35 II 

M1···M4 68,43 -11,47 1,34 1,26 2,61 II 

M1···M5 16,61 -1,65 0,33 0,18 0,51 III 

M1···M6 66,93 -13,06 1,31 1,44 2,75 II 

M1···M7 66,93 -13,06 1,31 1,44 2,75 II 

M1···M8 38,14 -6,98 0,75 0,77 1,52 II 

M1···M9 38,14 -6,98 0,75 0,77 1,52 II 

M1···M10 16,61 -1,65 0,33 0,18 0,51 III 

M1···M11 68,43 -11,47 1,34 1,26 2,61 II 

M1···M12 66,93 -13,06 1,31 1,44 2,75 II 

M1···M13 66,93 -13,06 1,31 1,44 2,75 II 

M1···M14 38,14 -6,98 0,75 0,77 1,52 II 

M1···M15 38,14 -6,98 0,75 0,77 1,52 II 

Total 714,08 -127,09 14,00 14,00 28,00  
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Gráfico 15: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 9. 

 
 

 Como mostra o Gráfico 16, os dados de energia de interação versus superfície de 

contato apresentam boa correlação dos coeficientes, com r = 0,98 indicando interações 

intermoleculares do tipo II, que apresentam os valores de energia e de área de contato 

proporcionais. 

 

Gráfico 16: Correlação entre Ccluster versus Gcluster para os dímeros moleculares do complexo 
triazenido de paládio 10. 
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Mecanismo de Cristalização 

 

A proposta para o mecanismo de cristalização do composto 10 envolve dois estágios, 

como mostra a Figura 55. No primeiro estágio, as moléculas M6, M7, M12 e M13 interagem 

com a molécula central M1 com energia de -13,06 kcal mol-1, junto com estas moléculas, as 

moléculas M4 e M11 (GM1···MN = -11,47 kcal mol-1) e as moléculas M2 e M3 (GM1···MN = -10,34 

kcal mol-1) formam contatos com a molécula central (M1) formando um arranjo bidimensional 

no plano cristalográfico ab. Esta camada formada pelos dímeros moleculares descritos, via 

interações intermoleculares apresenta 75% da energia total de estabilização. Em solução, estas 

camadas interagem entre si formando um arranjo tridimensional com dímeros que apresentam 

energia inferior a -6,98 kcal mol -1, levando ao estágio II.	
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Figura 55: Proposta de M
ecanism

o de C
ristalização para o com

posto 9.  
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4.3.2 [(2,6-!N5´-(bis-(4-fluorfenil-!N1´,	 !N1´-triazenido)piridina)-	 !N-piridina-paládio(II)]	

10.	

 

O complexo triazenido de Pd2+, mononuclear, apresenta uma estrutura interessante por 

apresentar um raro ambiente de coordenação envolvendo os átomos doadores do ligante 

triazeno. A estrutura molecular do composto 10 será alvo de discussões nesta seção, e serão 

abordados os parâmetros geométricos, para descrever a geometria, e principalmente, os dados 

energéticos para responder aos efeitos que levaram à formação deste composto. 

A síntese do composto 10 foi realizada a partir do composto 2,6-bis-(4-fluorfenil-!N1´, 

!N1´-triazenido)piridina em piridina, com a adição de metanolato de potássio para a remoção 

dos prótons das cadeias triazenos. Em seguida, foi adicionado uma solução (piridina e 

tetrahidrofurano) de cloreto de paládio. Após 5 dias foram obtidos cristais alaranjados do 

composto 10.  

Análises de ressonância magnética nuclear foram realizadas através de experimentos 

envolvendo o núcleo de 1H; para o núcleo de 13C não foi possível identificar os sinais devido a 

baixa concentração da amostra (0,25 mg/mL) disponível. O espectro de RMN 1H foi registrado 

utilizando DMSO-d6 como solvente e está reportado na seção dos ANEXOS I. 

 

Tabela 39: Dados de RMN 1H para o composto 10. 
Estrutura molecular RMN 1H, δ,JH-H (Hz)a 

 

6,83 (t, 2J 8,7, 2H, H21);  

7,11 (m, 6H, H10, H8, Ph-F);  

7,36 (m, 4H, HPh-F);  

7,64 (dd, 3J 5,51; 9,04, 2H, HPh-F);  

7,78 (t, 3J 7,7, 2H, HPh-F);  

7,89 (t, 3J 7,7, 1H, HPy);  

8,04 (t, 3J 7,9, 1H, H20);  

8,57 (m, 2H, HPh-F);  

8,70 (d, J 5,0, 2H, H22). 
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4.3.2.1 Estrutura no Estado Sólido 

 

Monocristais aptos para analise estrutural por difração de raios X em monocristais do 

complexo mononuclear de paládio II foram obtidos diretamente da solução de reação com a 

lenta evaporação do solvente. 

O composto 10 cristaliza no grupo espacial P421c (114), simetria de Laue 42m, no 

sistema cristalográfico Tetragonal. O grupo pontual apresenta oito operadores de simetria, estes 

estão dispostos sobre o eixo único c; ao longo e perpendicular aos eixos cristalográficos a e b, 

além de simetria a 45° dos eixos cristalográficos a e b. Portanto, encontram-se oito pontos 

equivalentes gerados pelas operações do grupo espacial. Dentre estes, observa-se o eixo de roto-

inversão de ordem 4 (4) paralelo ao eixo cristalográfico c, resultando em pontos em (x, y, z), (-

y, x, -z), (-x, -y, z) e (y, -x, -z). Estes combinados com a simetria de translação resulta na origem 

de outro eixo de simetria 4	 através do centro da cela unitária e paralelo ao eixo cristalográfico 

c. A cela unitária é composta por eixos de rotação de ordem 2 perpendiculares ao eixo $, com 

translação de ½ unidade ao longo dos eixos cristalográficos a e b.  Estes operadores de simetria 

não interceptam os eixos 4	, estes eixos estão localizados em posições gerais equivalentes 

gerados em (½+x, ½+y, z), (½-x, ½+y, -z), (½-y, ½-x, z) e (½+x, ½-y, -z). Além disso, um eixo 

de rotação de ordem 2 paralelo ao eixo $ está localizado em 0, 0, ½ da cela unitária, sobreposto 

ao eixo 4. Por fim, planos de espelhamento deslizamento paralelos ao eixo cristalográfico c e a 

45° aos eixos de rotação. Estes planos de espelhamento estão na diagonal da cela unitária ao 

longo da direção 1 1 0, perpendiculares ao plano [1 1 0] e [1 -1 0] e apresentam componente de 

deslizamento de ¼ de unidade ao longo dos eixos % e &. A Tabela 40 mostra os dados de coleta 

de intensidades e do refinamento da estrutura, a Tabela 41 mostra os parâmetros geométricos, 

distancias e ângulos das ligações, selecionados e a Figura 56 mostra a projeção da estrutura 

molecular para o complexo 10. 
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Tabela 40. Dados da coleta de intensidades e de refinamento da estrutura cristalina de 10. 
Fórmula empírica C22H16N8F2Pd 
Peso Molecular 536,83 
Tamanho do cristal (mm) 0,222x0,082x0,043 
Sistema cristalino Tetragonal 
Grupo Espacial P4	21c (114) 
a (Å) 23,5772(4) 
b (Å) 23,5772(4) 
c (Å) 7,4745(2) 
α (°) 90 
β (°) 90 
γ (°) 90 
V (Å3) 4154,96(18) 
Z 8 
Z´ 1 
Dcalc (g cm-3) 1,716 
Radiação, λ (Å) 1,54178 
Varredura, θmin, θmax (°) 2,650, 58,977 

Região de índices 
-26≤ ℎ ≥ 26; 
-26≤ * ≥ 26; 
-8≤ + ≥ 8 

F(000) 2144 
Coeficiente de absorção (mm-1) 7,619 
Reflexões coletadas /únicas 64514/2976 
Parâmetros  298 

Correlação de confiança estatística relativa  F2 1,027 

R1/wR2 [I>2σ(I)] 0,0352/0,0805 
R1/wR2 (all data) 0,0467/0,0857 
Densidade eletrônica residual (e A-3) 0,199/-0,231 
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Tabela 41. Distâncias (Å) e ângulos (°) das ligações selecionadas para o composto 10. Desvio 
padrão entre parênteses 

Ligação Distâncias Ligação Ângulos 

Pd–N11 1.997(7) N1–Pd–N21 172,4(3) 

Pd–N21 1.950(6) N11–Pd–N32 168,6(3) 

Pd–N32 2.017(8) N21–Pd–N32 79,9(3) 

Pd–N1 2.055(7) N11–Pd–N21 89,7(3) 

N11–N12 1,313(10) N11–Pd–N1 94,0(3) 

N12–N13 1,298(10) N1–Pd–N32 96,8(3) 

N31–N32 1,345(10) N11–N12–N13 124,9(8) 

N32–N33 1,279(9) N31–N32–N33 123,6(8) 

F1–C14 1,365(12)   

F2–C34 1,350(11)   

 
Figura 56: Projeção da estrutura molecular do composto 10. As interações moleculares estão 
representadas por linhas tracejadas. Elipsoides térmicos representados em nível de 
probabilidade de 50%. 
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No complexo de Pd(II), o ligante bis-triazenido apresenta um anel de piridina centrada 

entre as duas cadeia de triazeno, estas conferem as posições 2,6 do anel piridínico. Desta forma 

o ligante triazenido desprotonado L2- atua de forma tridentada, coordenando-se ao centro 

metálico em forma de pinça. Como mostra a Figura 57, a coordenação terdentada do ligante 

L2- resulta no modo quelato garantindo uma estrutura mais estável do complexo, com a 

consequente formação de dois anéis de 5 e de 6 membros adjacentes, através da ligação do 

átomo de N1 terminal da cadeia triazeno e N2 central de outra cadeia NNN, e a coordenação 

do nitrogênio do anel central piridínico.  Uma molécula de piridina, proveniente do solvente do 

meio de reação, completa a esfera de coordenação do centro metálico. A forma aniônica da 

cadeia do triazeno, onde ocorre a coordenação do átomo de N central, pode ser atribuída 

considerando-se o balanço de carga e as distâncias das ligações N–N. A deslocalização dos 

elétrons π na cadeia N–N=N está evidenciada quando os valores das distâncias das ligações 

simples N–N e ligações duplas N=N são comparadas (Tabela 41).  

A geometria quadrática é então distorcida e apresentam ângulos de ligações N–Pd–N de 

89,7(3)° no anel de 6 membros, e 79,9(3)° no anel de 5 membros, consequentes do efeito 

estérico provocado pela aromatização das cadeias N–N=N. Uma questão relevante a ser 

investigada está ligada a formação quelante no modo de coordenação ao centro metálico 

gerando dois anéis, de 5 e de 6 membros. O entendimento da estabilidade deste sistema passa 

pelas considerações dos parâmetros geométricos, topológicos e energéticos.  

 

Figura 57: Poliedro de coordenação do centro metálico de paládio para 10. 
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 A estrutura molecular do composto 10 apresenta um pequeno desvio na planaridade dos 

anéis quelatos, o valor do ângulo da torção entre o anel de 6 membros (Pd-N11) e o anel de 5 

membros (Pd-N32) é de aproximadamente 4° indicando o caráter aromático dos anéis formados 

com a coordenação do ligante triazenido ao centro metálico. Os demais valores para o desvio 

da planaridade na molécula do composto 10 estão repostadas na Tabela 42. 

 

Tabela 42: Valores de r.m.s. e dos ângulos (°) interplanares indicando a planaridade da 
molécula do composto 10. Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento RMS Ângulo (°) 

Pd-N11/N21-C26 0,0602/0,0072 1,493(3) 

Pd-N32/N21-C26 0,0175/0,0072 4,125(3) 

Pd-N11/Pd-N32 0,0602/0,0175 3,932(3) 

Pd-N11/C11-C16 0,0602/0,0028 54,091(2) 

Pd-N32/C31-C36 0,0175/0,0115 19,408(4) 

 

Interações Intramoleculares 
 

A análise estrutural do composto 10 mostra a presença de interações intramoleculares 

do tipo C–H···N, classificadas como ligações de hidrogênio não clássicas. Estas ligações 

secundárias podem ser confirmadas pelo mapa de potencial eletrônico eletrostático molecular 

como mostra a Figura 58. Na Tabela 43 encontram-se os parâmetros geométricos das ligações 

de hidrogênio secundárias presentes na estrutura molecular do composto.  

 

Tabela 43: Parâmetros geométricos (,°) para as ligações secundárias intramoleculares 
presentes no composto 10. 

Ligação D···A (Å) H···A (Å) Ângulo (°) 

C2–H2···N33 2,97 2,5902(71) 105,455 

C36–H36···N31 2,83 2,3034(71) 115,743 
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Análise a partir do Mapa de Potencial Eletrostático Molecular 
 

O Potencial Eletrostático Molecular (MEP) é uma ferramenta muito importante que 

demostra a distribuição de carga sobre as moléculas. Os mapas gerados permitem visualizar 

diversas regiões nas moléculas, podendo estas informações, serem usadas para determinar 

como as moléculas vão interagir umas com as outras no âmbito supramolecular.  
Através da análise dos mapa de potencial eletrostático do composto 10, apresentado na 

Erro! Fonte de referência não encontrada., é possível analisar a distribuição de cargas 

envolvendo o complexo de paládio(II) destacado ao centro do complexo, em azul (positivo). 

Também pode-se observar as regiões em vermelho concentradas nos nitrogênios triazenido. 

Também são destacados os átomos de flúor com potencial negativo, representando mais um 

importante sítio que influencia na autoassociação desta estrutura. Para estas observações, o 

valor de isosuperfície foi reduzido de 0,001 (equivalente ao raio de van der Waals) para 0,01 

u.a., permitindo tais observações. 

  

Figura 58: Mapa do potencial eletrostático molecular considerando o valor de isosuperfície 
de 0,01 ua e o valores da escala variando de -0,02 a 0,02 u.a.. 

 

 
 

 

Estes dados de MEP, servem para corroborar as demais análises a respeito das interações 

intermoleculares e até intramoleculares. Ele representa o potencial da molécula como um todo, 

representando a real reatividade da molécula no meio em que está. Por isso é uma importante 

ferramenta na química supramolecular. O mapa foi gerado no nível de teoria ωB97X-D/cc-pVDZ, 

com auxílio do programa GaussView. 

 

0.02 

-0.02 
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Análise da estabilidade da estrutura molecular em relação a formação do anel quelato 
 

A partir da estrutura obtida por difração de raios X em monocristal do composto 10, 

realizou-se a otimização da mesma em um mínimo da superfície de energia potencial, levando-

se ao Modelo 1. A fim de se investigar a estabilidade das posições específicas para coordenação 

dos nitrogênios triazenidos com o átomo de paládio, foi realizada outras simulações de 

coordenação envolvendo estes átomos, através do software GaussView. A estrutura molecular 

10 (Modelo 1), foi comparada com estruturas através de coordenações N1-N1 (Modelo 2) e N2-

N2 (Modelo 3), a fim de comparar energeticamente a estabilidade da formação quelato do 

complexo. Assim, todos os modelos tiveram suas geometrias modeladas em um mínimo de 

energia potencial através do pacote de programas Gaussian 09, utilizando um nível de cálculo 

ωB97x-D/cc-pVDZ para todos os átomos, exceto para o átomo de paládio, no qual foi utilizado 

o conjunto de bases cc-pVTZ-PP, para levar em consideração os efeitos relativísticos. A Figura 

59 mostra os modelos calculados para a formação do anel quelato por diferentes átomos de 

nitrogênio da cadeia triazenida coordenados ao centro metálico. 

 
Figura 59: Modelos das estruturas variando os nitrogênios coordenados ao centro metálico. 

 
 

 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 

Após realizados os cálculos de mecânica quântica, os valores de energia obtidos para os 

três modelos demostram que a estrutura do modelo 1 é a mais estável. As estruturas dos modelos 

2 e 3 são 4,77 e 9,30 kcal mol-1 menos estáveis que a primeira. A ordem de energia de 

estabilização entre os modelos das estruturas otimizadas segue: Modelo 1 > Modelo 2 > Modelo 

3. Este resultado corrobora o dado obtido experimentalmente, já que o modelo 1 deriva da 

estrutura que foi otimizada, mas obtida pela difração de raios X do composto cristalino, 
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demostrando que apesar de possível, as coordenações com os nitrogênios N1-N1 (Modelo 2) e 

N2-N2 (Modelo 3) não são favoráveis energeticamente. 

Interações Intermoleculares 
 

Assim como nos capítulos anteriores, a fim de compreender a ocorrência das interações 

intermoleculares presentes no complexo de Pd(II) 10 será apresentada uma discussão das 

analises realizadas com base nos dados retirados do cluster supramolecular do composto. A 

Figura 60 mostra a projeção do cluster formado com número de coordenação molecular igual 

a 18, ou seja, a porção mínima da rede cristalina contém 18 moléculas vizinhas a molécula 

central M1. Os códigos de simetria para as moléculas que compõem o cluster estão dispostas 

na Tabela 44. 
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Figura 60: Cluster supramolecular para o composto 10. 
 

 
Tabela 44: Dados energéticos e topológicos observados para o dímero molecular presente no 
cluster supramolecular do composto 10. 
Monômeros Códigos de Simetria Monômeros Códigos de Simetria 

M1 x, y, z M11 1-y,x,2-z 
M2 x, y, -1+z M12 1-x, 1-y, z 
M3 -1/2+y, 1/2+x, -1/2+z M13 y, 1-x, 1-z 
M4 -1/2+y, 1/2+x, 1/2+z M14 1/2+x, 1,5-y, 1,5-z 
M5 x, y, 1+z M15 y, 1-x,2-z 
M6 1/2-y, 1/2-x, -1/2+z M16 1/2-x, 1/2+y, 1,5-z 
M7 -x, 1-y, z M17 1-y, 1+x, 2-z 
M8 1/2-y, 1/2-x, 1/2+z M18 -1/2+x, 1,5-y, 1,5-z 
M9 1-y, x, 1-z M19 -1+y, 1-x, 2-z 
M10 1/2-x, -1/2+y, 1,5-z   
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No estado sólido o composto apresenta interações intermoleculares não covalentes dos 

tipos, C–H···π, π···π, metal···π e ligações de hidrogênio não clássicas C–H···N, responsáveis pelo 

formação do empilhamento das moléculas ao longo do eixo cristalográfico c do tipo AB como 

mostra a Figura 61.  

Além disto, foram observadas interações intermoleculares, como as Ligações de 

Halogênio C–F···H e C–F···π, estas interações responsáveis por completar o arranjo 

tridimensional do composto no estado sólido. 

 

Figura 61: Projeção do arranjo ao longo do eixo cristalográfico c formado pelo empilhamento 
do tipo AB. 

 
O arranjo cristalino formado pelas interações intermoleculares destaca o empilhamento 

supramolecular na direção cristalográfica [0 0 1]. Este empilhamento apresenta distância entre 

os centros de paládio de 5,002 Å.  

A partir dos dados geométricos determinados por difração de raios X foi possível 

determinar e analisar as interações intermoleculares responsáveis por formar o empilhamento 

supramolecular. A Figura 62 destaca cada tipo de interação responsável pelo arranjo cristalino 

formado ao longo do eixo cristalográfico [0 0 1], destacando as ligações de hidrogênio não 

clássicas D–H···A refere-se às ligações entre os átomos C12–H12···N31 (dH–A = 3,247 Å , � 

D–H···A = 143,640°) e a distância D–A é igual 4,0346. As interações dos tipos Metal···π entre 

os átomos C25···Pd e Pd···N31 apresentam distâncias iguais a 4,1161 e 3,5549 Å, 

respectivamente. Já as interações do tipo π···π são formadas entre os átomos N31···C6 (d = 
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3,6951 Å), N33···N32 (d = 3,5257 Å), C22···C23 (d = 3,6379 Å), C26···C22 (d = 3,5447 Å), 

N33···C32 (d = 3,4630 Å) e N13···C25 (d = 3,3820 Å). Complementando, as ligações 

secundarias do tipo C–H··· π, são formada entre os átomos C12–H12···C36´ (dH–A = 3,0447 Å , 

�D–H···A = 162,874°), C32–H32···C31 (dH–A = 3,060 Å, �D–H···A = 118,852°), C3–H3···C34 

(dH–A = 2,987 Å, �D–H···A = 118,904°), C36–H36···C5 (dH–A = 2,984 Å, �D–H···A = 

132,510°), C6–H6···C25 (dH–A = 2,925 Å, �D–H···A = 132,598°) e C35–H35···C4 (dH–A = 

2,810 Å, �D–H···A = 128,506°). 

Para a interação intermolecular C2–H2···M´ (M´representa a centroide do anel 

aromático C31-C36) apresenta distâncias C2–M´ e H–M´ iguais a 3,3298 e 2,5219(1) Å e o 

ângulo C2–H2···M´ é de 145,389°. 

 

Figura 62: Destaque das interações intermoleculares observadas no empilhamento formado 
ao longo do eixo cristalográfico c na estrutura cristalina de 10. 
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 A estrutura cristalina de 10 forma arranjos tridimensionais onde os empilhamentos das 

moléculas, discutidos anteriormente, são repetidos através das ligações de halogênio do tipo C–

F···,	e	C–H···F e estão	projetados	na	Figura 63	e	na	Figura 64,	respectivamente,	no	plano	

cristalográfico	(1	1	0).	

	 As	interações F···π, com distância de 3,5836 Å e o ângulo C–F···π é de 137,669°, sendo 

esta interação classificada como do tipo lone pair···π (MOOIBROEK; GAMEZ; REEDIJK, 

2008; SHISHKIN, 2008). Esta apresenta um ângulo C–F···π próximo ao ortogonal, além disso 

observa-se que sua distância é maior que a soma dos raios de van der Waals para C-F (3,17 Å) 

e indica uma interação fraca (BATSANOV, 2001).  
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Figura 63: Projeção da estrutura cristalina 3D
 form

ada por Ligações de H
alogênio com

 destaque das interações do tipo C
–F··· π, classificada 

com
o lone pair-π. C

ódigos de sim
etria: (´): 1-y, x, 1-z; (´´): 1-x, 1-y, z; (´´´):1-y, 1-x, 1-z; (*): -x, 1-y, z; (**):y, -x, 1-z; (***): 1+x, y, z.  
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Figura 64: Projeção da estrutura cristalina 3D
 form

ada por Ligações de H
alogênio do tipo C

–F··· H
 destacadas por interações tracejadas verdes.
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Análise do Mapa de Potencial Eletrostático Molecular 

 

Como já foi mencionado, MEPs é um método muito eficaz para predizer as 

possibilidades de interações intermoleculares. Assim, através dos mapas de superfícies gerados 

com valores que variam em uma escala com potenciais positivos ou negativos, é possível obter 

dados que levam ao entendimento da estrutura cristalina. 

A Figura 65 mostra os mapas de potência eletrostático molecular 3D para o composto 

10. É possível analisar as regiões que apresentam potenciais positivos e negativos os quais 

confirmam a presença das interações intermoleculares estudadas anteriormente no âmbito 

geométrico. 

 
Figura 65: Mapa do Potencial eletrostático molecular do composto 10.  

 
 Os mapas de potencial eletrostático Molecular foram calculados considerando o valor 

de isosuperfície do equivalente eletrônico de !(r) = 0,001 u.a. e indicam regiões da molécula 

com potenciais negativos (em vermelho, -0,02 u.a.) e potenciais positivos (em azul, 0,02 u.a.). 

Assim, pode ser obtidos os valores de potencial eletrostático máximo (Vmáx.) para identificar as 

diferentes regiões das moléculas. 

 A Tabela 45 mostra os valores de Vmáx (kJ mol-1) para as regiões indicadas na molécula 

do composto 10. 
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Tabela 45: Mapa do Potencial Eletrostático Molecular com os valores de Vmáx. para as 
regiões/sítios indicados na molécula do composto 10. 

 
Grupos Região Vmáx. (kJ mol-1) 

F1 
III -55,66 

IV -60,65 

F2 
I -72,46 

II -74,01 

Fenila (C31-C36) Sítio 1 - 

N32 Coord. - -66,16 

N33 - 183,78 

Piridina central Sítio 2 - 

N13 Coord. Sítio 3 -181,16 

Fenila (C11-C16) Sítio 4 72,9 – 118,15 

Piridina (N1-C6) Sítio 5 139,9 

Paládio - 21,79 

 

 Os dados acima indicam através das regiões negativas (vermelho) para os átomos de 

flúor e positivas (azul) para as fenilas e hidrogênios aromáticos. Os sítios corroboram a 

ocorrência das interações intermoleculares lone pair-"	(F∙∙∙")	e	as	ligações	de	halogênio	F∙∙∙H	

que	 levam	 à	 formação	 do	 arranjo	 tridimensional	 observadas	 através	 dos	 parâmetros	

geométricos.		

	 Já	a	região	em	torno	dos	anéis	quelato,	indicam	visivelmente	a	nuvem	eletrônica	"	

responsável	pelo	empilhamento	principal	que	forma	um	arranjo	unidimensional.	

 

 

0.02 

-0.02 



	 148	

Análises por QTAIM das Interações Intermoleculares de 10. 
 

Através dos dados da QTAIM foi possível analisar os caminhos de interação 

intermolecular presente no dímero mais energético responsável pela formação do 

empilhamento na estrutura cristalina do composto 10. 

Serão apresentados os principais dados extraídos por QTAIM em relação aos dímeros 

moleculares com os dados de DFT, uma vez realizada a fragmentação de energia para cada 

caminho de interação presente nos dímeros moleculares que formam o empilhamento ao longo 

do eixo cristalográfico [0 0 1].  

A Figura 66 mostra o gráfico molecular com os caminhos de interações 

intermoleculares.  

Figura 66: Representação dos BCP por QTAIM mostrando os caminhos de interações 
intermoleculares presente no composto 10. 

 
 

O dímero supramolecular representado na Figura 66 apresenta os dados obtidos por 

mecânica quântica atômica e a presença das interações intermoleculares estão sendo 

representadas pelo ponto crítico da ligação (BCP, do inglês Bond Critical Point), ao longo da 

ligação que uni dois átomos os quais estão interagindo. Esta unidade dimérica é responsável 

pela maior contribuição da estabilidade da formação do cluster supramolecular com energia 

igual a -28,67 Kcal mol-1. Além disto, este dímero apresenta a maior área de contato observado 

entre os dímeros moleculares presentes na estrutura cristalina do composto. 
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A Tabela 46 apresenta os dados geométricos e energéticos das principais interações 

intermoleculares responsáveis pela formação do empilhamento. O dímero descrito apresenta 16 

caminhos de interação distribuídos em uma área de contato igual a 108,87 Å2.  

 

Tabela 46: Dados geométricos e energéticos das principais interações intermoleculares 
presentes no empilhamento na direção cristalográfica [001]. 

Ligação Interação Distância (Å) ρ �2ρ GIA 
(kcal/mol) 

C12–H12···N31 
Ligação de 

Hidrogênio não-
clássica 

3,247 0,00253 0,009172 -1,02 

N31···C6 π···π 3,695 0,00281 0,009088 -1,13 
C12–H12···C36 C–H··· π 3,045 0,003263 0,011424 -1,31 

N33···N32 

π···π 

3,463 0,003393 0,012743 -1,37 

C22···C23 3,638 0,003573 0,009879 -1,44 

C26···C22 3,545 0,003777 0,012575 -1,52 

C32–H32···C31 
C–H···π 

3,060 0,003945 0,013903 -1,59 

C3–H3···C34 2,987 0,004026 0,015127 -1,62 

N33···C32 π···π 3,463 0,004247 0,012335 -1,71 

C36–H36···C5 
C–H··· π 

2,984 0,004771 0,014980 -1,92 
C6–H6···C25 2,925 0,005128 0,022010 -2,06 

C35–H35···C4 2,810 0,005296 0,019219 -2,13 

C25···Pd Metal···π 3,732 0,005513 0,013049 -2,22 
N13···C25 π···π 3,382 0,005878 0,016707 -2,36 

Pd···N31 Metal···π 3,555 0,006159 0,016737 -2,48 

C2–H2··· π C–H···π 2,522(1) 0,006963 0,022087 -2,80 

TOTAL - - 0.071272 - -28.67 
 

Este dímero apresenta 29% da energia total de estabilização da estrutura cristalina, 

sendo esta energia distribuída em interações intermoleculares π···π, Metal···π e ligações de 

hidrogênio. Consideração somente as ligações de hidrogênio, estas somam -14,45 kcal mol-1 de 

energia de estabilização do cristal, aproximadamente 50% da energia total do dímero. 
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Cluster supramolecular: Dados de Superfícies de Contatos e de Energias 
 

 Nesta seção serão apresentadas as tabelas que mostram, na Tabela 47, os valores das 

superfícies de contato e as energias das interações entre os dímeros moleculares M1···MN e 

seus dados normalizados pelo número de moléculas coordenadas a molécula central M1. Estes 

parâmetros servirão como suporte para a proposta do mecanismo de cristalização do composto 

10. 

 

Tabela 47: Dados energéticos e topológicos para o cluster supramolecular do composto 10. 

Dímeros 
CM1···MN 

(Å) 

G (kcal 

mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

NCM1···MN + 

NGM1···MN 

Tipo de 

Interação 

M1···M2 8,48 -2,01 0,31 0,36 0,67 III 

M1···M3 108,87 -28,67 4,02 5,16 9,18 II 

M1···M4 108,87 -28,67 4,02 5,16 9,18 II 

M1···M5 8,48 -2,01 0,31 0,36 0,67 III 

M1···M6 10,42 -1,00 0,39 0,18 0,57 III 

M1···M7 33,29 -5,44 1,23 0,98 2,21 III 

M1···M8 10,42 -1,00 0,39 0,18 0,57 III 

M1···M9 16,95 -1,00 0,63 0,18 0,81 IV 

M1···M10 27,90 -3,41 1,03 0,61 1,64 IV 

M1···M11 33,30 -8,56 1,23 1,54 2,77 III 

M1···M12 13,80 -0,39 0,51 0,07 0,58 IV 

M1···M13 16,95 -1,00 0,63 0,18 0,81 IV 

M1···M14 7,80 -1,75 0,29 0,32 0,61 III 

M1···M15 33,30 -8,56 1,23 1,54 2,77 III 

M1···M16 27,90 -3,41 1,03 0,61 1,64 IV 

M1···M17 6,49 -0,67 0,24 0,12 0,36 III 

M1···M18 7,80 -1,75 0,29 0,32 0,61 III 

M1···M19 6,49 -0,67 0,24 0,12 0,36 III 

Total 487,51 -99,99 18,00 18,00 36,00  
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 O Gráfico 18: Correlação entre Ccluster versus Gcluster para os dímeros moleculares 

de 10. mostra os dados de energia de estabilização e de superfície de contato normalizados para 

os dímeros do cluster supramolecular do composto 10. 

 Os dímeros M1···M3 e M1···M4 apresentam altos valores de NG e NC e são 

responsáveis pela estabilização do cristal. Como já foi analisado, estes dímeros apresentam 

interações do tipo II, característico de interações "···". 

 

Gráfico 17: Plotagem dos dados de superfície de contato normalizada versus energia de 
interação normalizada do cluster supramolecular de 10. 

 
 

 O Gráfico 18 mostra uma boa correlação entre os valores da energia Gcluster e de área de 

contato Ccluster, indicando uma contribuição proporcional destes parâmetros na estabilização da 

estrutura cristalina, com coeficiente de correlação igual a r = 0,98. 
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Gráfico 18: Correlação entre Ccluster versus Gcluster para os dímeros moleculares de 10. 

 
 
Mecanismo de Cristalização  
 

Com base nos valores das energias das interações intermoleculares entre a molécula M1 

e as moléculas vizinhas MN e suas áreas de superfície de contato foi possível propor os 

mecanismos de cristalização para a formação das estruturas cristalinas dos compostos descritos 

neste capítulo. Através dos mecanismos de cristalização é possível prever a etapa inicial da 

agregação de moléculas via ligações secundárias levando a formação do cristal. 

 O composto 10 cristaliza no sistema cristalino tetragonal com grupo espacial P421c. 

Como mostra a Figura 67, o mecanismo de formação do cristal é dividido em dois estágios. O 

estágio I é a etapa que envolve 51% para a estabilização do arranjo 1D, e neste é formado um 

arranjo supramolecular unidimensional ao longo do eixo cristalográfico c via interações 

intermoleculares "···", Metal···", C–H···" e C–H···N. De modo geral, a energia é o fator 

determinante para a formação deste arranjo (NG/NC = 1,28). 

 Em solução, as colunas formadas no estágio I são agrupadas e através de ligações de 

halogênio, C–F···" e C–H···F, estas colunas interagem entre si resultando ao arranjo 

tridimensional, levando a formação do cristal. 

 

 

y	=	-0,2756x	+	1,9097
R²	=	0,97106

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0

5

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

G
M

1·
··M

N
(k

ca
l.m

ol
-1

)

CM1···MN (Å2)



	
153	

Figura 67: M
ecanism

o de cristalização para o com
posto 10. 
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 Na cristalografia, uma cela unitária é a porção mínima do cristal que contém as suas 

características e permite descrever a estrutura completa pela sua repetição no espaço, 

tridimensionalmente, formando um cristal. Esta unidade contém as informações de simetria que 

levam ao entendimento do rearranjo de átomos e/ou moléculas de uma determinada estrutura 

cristalina específica. O aspecto importante que torna os cristais diferentes de todos ou outros 

objetos é que são sólidos que consistem em átomos ou grupos de átomos repetidos regularmente 

em três dimensões. Essa repetição organizada é uma forma de simetria conhecida como simetria 

translacional. Os operadores de simetria permitem classificar e caracterizar os cristais. Assim, 

as operações básicas de simetria são aplicadas a uma rede e estas impõem certos limites nos 

parâmetros para defini-la, levando a sete sistemas cristalinos. 

 Assim, o cluster supramolecular pode ser definido como a menor porção da rede 

cristalina, e nele estão contidas todas as informações energéticas que levam ao entendimento 

da estabilização do cristal. Com os valores de energia é possível determinar o conteúdo 

energético das interações intermoleculares que ocorrem entre as moléculas, levando ao 

entendimento da formação do cristal. A Figura 68 destaca a localização do cluster 

supramolecular na rede cristalina, a partir da molécula do composto 10, com projeção nos 

planos cristalográficos a, b e c. 
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Figura 68: Projeção da Estrutura cristalina do composto 10 nas direções cristalográficas (a) [1 
0 0], (b) [0 1 0] e (c) [0 0 1] destacando a localização do cluster supramolecular em verde. 
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5 CONCLUSÕES 

 

As estruturas cristalinas dos complexos de ouro 1-4 indicaram, geometricamente, um 

desvio no ângulo da ligação N–Au–P nas estruturas moleculares com os diferentes halogênios 

demonstrando o “efeito pêndulo”. Este efeito se atribui aos raios de van der Waals dos 

halogênios. Foram confirmadas as interações intramoleculares N···Au e halogênio···hidrogênio 

por QTAIM. A partir dos parâmetros energéticos foi possível observar um aumento da energia 

de estabilização da interação X···X, na ordem I>Br>Cl. No entanto, as contribuições dessas 

interações intermoleculares para a formação da rede cristalina não são relevantes (<3,60%), ou 

seja, não guiam a cristalização. 

Para os complexos 5-8 a existência das interações intramoleculares Metal···! foram 

refutadas nas estruturas moleculares de 5, 6·Py e 7·Py. No entanto, este tipo de interação 

intramolecular foi confirmado para o composto 8·Py para a ligação Pd···!(etileno). A partir do 

mecanismo de cristalização observou-se que os compostos 5-7 apresentam dois estágios de 

cristalização, onde a primeira etapa conta com contribuições acima 41%. Enquanto que o 

composto 8·Py apresenta três etapas de cristalização em que a primeira com contribuição de 

37%. Para os compostos 5 e 6·Py, estes dois tipos de cristais apresentam uma energia de 

estabilização muito próximas, fato este que permite a obtenção destes dois modos de 

cristalização, já que há uma pequena barreira energética entre eles. As moléculas de piridina 

ficam aprisionadas na aproximação das colunas formadas na primeira etapa. Na molécula sem 

piridina (5) a aproximação das colunas não permitiu acomodar as moléculas de piridina.	
O complexo triazenido de paládio(II) 9 apresenta o “efeito lanterna” em que cada centro 

metálico apresenta geometria de coordenação quadrática. A estrutura molecular do composto 

apresenta ligação intermetálica Pd···Pd e indica fortes interações intermetálicas e interações 

anagósticas de natureza atrativa. O complexo de Pd(II) 10, apresenta coordenação terdentada 

do ligante L2- resulta no modo quelato com a formação de dois anéis de 5 e de 6 membros 

adjacentes, através da ligação do átomo de N1 terminal da cadeia e N2 central de outra cadeia 

triazenida, e a coordenação do nitrogênio do anel central piridínico. A estrutura obtida foi 

comparada energeticamente com outros dois modelos com anéis de 5/5 e 6/6 membros nos 

anéis quelatos para os três modelos foram determinadas que a estrutura do modelo 1 é a mais 

estável, sendo a ordem de energia de estabilização entre os modelos das estruturas otimizadas 

segue: Modelo 1 > Modelo 2 > Modelo 3. Estes resultados demostram que apesar de ser possível 

modelar estes modos de coordenação com os nitrogênios N1-N1 e N2-N2, esses não são 

favoráveis energeticamente. Assim, entre os complexos triazenidos de paládio (II) 9 e 10, 
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identifica-se que a estrutura molecular 10 que possui o espaçador rígido (fragmento piridina) 

não apresenta graus de liberdade para que haja uma conformação tal qual ocorre com o 

composto 9 que apresenta ligações intermetálicas devido a flexibilidade conformacional do 

espaçador, o fragmento butano, entre as cadeias triazoalílicas.  
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ANEXO I 

 

 

ESPECTROS DE RMN 
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Figura 69: RMN de 1H, em THF-d8:DMSO-d6 (9:1) 600 MHz para o composto 5. 

 
Figura 70: RMN de 13C, em THF-d8:DMSO-d6 (9:1) 150 MHz para o composto 5. 
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Figura 71: RMN HSQC, em THF-d8:DMSO-d6 (9:1) 600 MHz para o composto 5.(Espectro 
expandido).  

 
Figura 72: RMN HMBC em THF-d8:DMSO-d6 (9:1) 600 MHz para o composto 5. (Espectro 
expandido). 
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Figura 73: RMN de 1H, em DMSO-d6 600 MHz para o composto 6·Py. 

 
Figura 74: RMN de 13C, em DMSO-d6 150 MHz para o composto 6·Py. 
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Figura 75: RMN HSQC, em DMSO-d6 600 MHz para o composto 6·Py. (Espectro expandido). 

 
 
Figura 76: RMN HMBC em DMSO-d6 600 MHz para o composto 6·Py. (Espectro expandido). 
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Figura 77: RMN de 1H em THF-d8 600 MHz para o composto 8·Py. 

 
 
 
Figura 78: RMN de 13C, em THF-d8 150 MHz para o composto 8·Py. 
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Figura 79: RMN HSQC, em THF-d8 600 MHz para o composto 8·Py. (Espectro expandido). 

 
Figura 80: RMN HMBC, em THF-d8 600 MHz para o composto 8·Py.(Espectro expandido). 
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Figura 81: RMN de 1H, em DMSO-d6 600 MHz para o composto 10. 
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ANEXO II 

 

TABELAS DE QTAIM 
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T
abela 48: D

ados da Q
TA

IM
 para as interações intram

oleculares dos com
postos 1, 2, 3 e 4. 

C
om

p. 
Interação 

r 
Ñ

2r b 
e 

K
 

V
 

G
 

B
PL 

H
b

a 
-V

/G
 

1 

F1×××A
u 

0.017771 
0.063263 

0.127386 
0,000458 

-0,016722 
0,016264 

5.419690 
-4.58x10

-4 
-1.02816 

F2×××H
55–C

55 
0.001987 

0.012307 
1.702926 

-0,000919 
-0,001239 

0,002158 
5.805840 

9.19x10
-4 

-0.574142 

F2×××H
56–C

56 
0.003513 

0.018752 
0.192660 

-0,001121 
-0,002445 

0,003567 
5.301703 

0.001122 
-0.68545 

2 

C
l1×××A

u 
0.019476 

0.062814 
0.069327 

-0,000873 
-0,013948 

0,014821 
5.887003 

8.73x10
-4 

-0.9411 

C
l2×××H

36–C
36 

0.004772 
0.016770 

0.126613 
-0,000879 

-0,002434 
0,003313 

5.880787 
8.79x10

-4 
-0.737115 

A
u×××N

13 
0.022027 

0.080638 
53.736644 

-0,000939 
-0,018266 

0,019205 
5.425800 

9.39x10
-4 

-0.951106 

3 

B
r1×××A

u 
0.021580 

0.063009 
0.051939 

-0,000309 
-0,015122 

0,015431 
5.963664 

3.09x10
-4 

-0.979975 

B
r2×××H

36–C
36 

0.004932 
0.016643 

0.241607 
-0,000927 

-0,002306 
0,003233 

6.186510 
9.27x10

-4 
-0.713269 

A
u×××N

13 
0.022019 

0.077837 
2.307585 

-0,000695 
-0,018051 

0,018747 
5.416553 

6.96x10
-4 

-0.962874 

4 

I1×××A
u 

0.026173 
0.066055 

0.052404 
0,001087 

-0,018666 
0,017579 

6.011000 
-0.001087 

-1.061835 

I2×××H
32–C

32 
0.005314 

0.017379 
0.629113 

-0,001126 
-0,002093 

0,003219 
6.782258 

0.001126 
-0.650202 

A
u×××N

13 
0.022134 

0.077488 
1.292548 

-0,000629 
-0,018096 

0,018725 
5.408082 

6.29x10
-4 

-0.966408 
aH

b = V
b+G

b. 
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T
abela 49: D

ados da Q
TA

IM
 das interações interm

oleculares dos com
postos 1, 2, 3 e 4. 

D
ím

eros 
Ligação 

r 
Ñ

2r b 
e 

K
 

V
 

G
 

B
PL 

H
b

a 
-V

/G
 

C
om

posto 1 

M
1×××M

 
F3×××H

118–C
 

0,006575 
0,027160 

1,649586 
-0,000923 

-0,001247 
0,002171 

5,800085 
0,000924 

0,000462 

C
37×××H

94–C
 

0,0022 
0,007587 

2,490158 
-0,000455 

-0,000987 
0,001442 

7,234601 
0,000455 

0,000228 

M
1×××M

 

C
37×××H

94–C
 

0,002478 
0,007858 

0,755679 
-0,000469 

-0,001026 
0,001495 

6,306640 
0,000469 

0,000235 

H
36×××H

81 
0,002618 

0,010970 
0,765883 

-0,000809 
-0,001124 

0,001933 
5,489184 

0,000809 
0,000405 

F4×××H
83–C

83 
0,004738 

0,025874 
0,895358 

-0,001550 
-0,003368 

0,004918 
5,371199 

0,001550 
0,000775 

C
30×××C

73 
0,004786 

0,011573 
0,254873 

-0,000413 
-0,002068 

0,002480 
6,784609 

-0,002481 
0,000206 

F3×××H
76–C

 
0,005028 

0,011985 
0,474491 

-0,000443 
-0,002109 

0,002553 
6,903521 

0,000444 
0,000222 

F7×××H
78–C

 
0,005118 

0,022780 
0,192699 

-0,000966 
-0,003763 

0,004729 
5,078287 

0,000966 
0,000483 

N
7×××H

78–C
 

0,00547 
0,021231 

1,182736 
-0,000971 

-0,003356 
0,004337 

5,516170 
0,000981 

0,000491 

C
48×××H

120–C
 

0,00572 
0,017342 

1,637560 
-0,000823 

-0,002689 
0,003512 

6,114307 
0,000823 

0,000412 

F4×××H
81–C

 
0,005922 

0,029997 
0,420474 

-0,001522 
-0,004456 

0,005977 
5,091654 

0,001521 
0,000761 

A
u×××C

75 
0,007233 

0,020455 
0,599304 

-0,000908 
-0,003298 

0,004206 
6,637646 

0,000908 
0,000454 

N
7×××H

76–C
 

0,009485 
0,031277 

0,009385 
-0,000924 

-0,005970 
0,006895 

4,938481 
0,000925 

0,000463 
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C
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M
1×××M

 

C
 – H

47×××C
83 

0,00295 
0,010843 

0,408910 
-0,000602 

-0,001506 
0,002108 

6,152231 
0,000602 

0,000301 

C
23×××H

107–C
 

0,00295 
0,010843 

0,408910 
-0,000602 

-0,001506 
0,002108 

6,152231 
0,000602 

0,000301 

C
 – H

45×××C
84 

0,003986 
0,016405 

5,245332 
-0,001044 

-0,002014 
0,003057 

6,274490 
0,001043 

0,000522 

C
24×××H

105–C
 

0,003986 
0,016405 

5,245332 
-0,001044 

-0,002014 
0,003057 

6,274490 
0,001043 

0,000522 

C
39×××H

85–C
 

0,005824 
0,016063 

0,673040 
-0,000612 

-0,002792 
0,003404 

5,520850 
0,000612 

0,000306 

M
1×××M

 

C
 – H

25×××C
99 

0,005824 
0,016063 

0,673040 
-0,000612 

-0,002792 
0,003404 

5,528050 
0,000612 

0,000306 

C
l×××C

l 
0,007049 

0,025813 
0,075761 

-0,001301 
-0,003850 

0,005152 
6,395552 

0,001302 
0,000651 

C
l×××H

105–C
 

0,007163 
0,023621 

0,124768 
-0,000943 

-0,004019 
0,004962 

5,506450 
0,000943 

0,0004715 

C
l×××H

45–C
 

0,007163 
0,023621 

0,124768 
-0,000943 

-0,004019 
0,004962 

5,506450 
0,000943 

0,0004715 

M
1×××M

 

C
l×××C

64 
0,00235 

0,006208 
1,248865 

-0,000267 
-0,001019 

0,001286 
7,985475 

0,000267 
0,000134 

C
4×××C

l 
0,00235 

0,006208 
1,248865 

-0,000267 
-0,001019 

0,001286 
7,985475 

0,000267 
0,000134 

C
37×××H

69–C
 

0,004528 
0,014547 

0,507021 
-0,000850 

-0,001936 
0,002787 

6,611681 
0,000851 

0,000426 

C
 – H

9×××C
97 

0,004528 
0,014547 

0,507021 
-0,000850 

-0,001936 
0,002787 

6,611681 
-0,002786 

0,000426 

C
–H

36×××C
l 

0,004544 
0,016822 

0,747876 
-0,000979 

-0,002247 
0,003226 

6,159703 
0,000979 

0,000490 

C
l×××H

96–C
 

0,004544 
0,016822 

0,747876 
-0,000979 

-0,002247 
0,003226 

6,159703 
0,000979 

0,000490 

C
–H

11×××C
l 

0,00476 
0,016755 

0,126250 
-0,000883 

-0,002423 
0,003306 

5,880039 
0,000883 

0,000442 

C
l×××H

94–C
 

0,005344 
0,019289 

0,448942 
-0,001030 

-0,002763 
0,003792 

5,853761 
0,001029 

0,000515 

C
–H

34×××C
l 

0,005344 
0,019289 

0,448942 
-0,001030 

-0,002763 
0,003792 

5,853761 
0,001029 

0,000515 

C
ontinua na próxim

a página 
  



	
173	

C
ontinuação T

abela 49 
D

ím
eros 

Ligação 
r 

Ñ
2r b 

e 
K

 
V

 
G

 
B

PL 
H

b
a 

-V
/G

 

C
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posto 3 

M
1×××M

 

C
57×××B

r 
0,002128 

0,005803 
0,316686 

-0,000315 
-0,000821 

0,001136 
8,203974 

0,000315 
0,000158 

B
r×××C

117 
0,002128 

0,005804 
0,316967 

-0,000315 
-0,000821 

0,001136 
8,204247 

0,000315 
0,000158 

C
–H

116×××C
59 

0,004402 
0,012256 

0,548641 
-0,000516 

-0,002032 
0,002548 

5,712986 
0,000516 

0,000258 

C
–H

56×××C
l119 

0,004402 
0,548629 

-0,000516 
-0,002032 

0,002548 
0,002548 

5,712978 
0,005096 

0,002548 

H
44×××B

r 
0,006072 

0,018591 
0,159250 

-0,000772 
-0,003103 

0,003875 
5,897952 

0,000772 
0,000386 

B
r2×××H

104–C
36 

0,006073 
0,018592 

0,159182 
-0,000772 

-0,003103 
0,003876 

5,897790 
0,000773 

0,0003865 

B
r×××B

r 
0,010008 

0,032898 
0,133616 

-0,001596 
-0,005032 

0,006628 
6,401797 

0,001596 
0,000798 

M
1×××M

 

C
–H

50×××C
88 

0,002958 
0,010010 

0,254113 
-0,000590 

-0,001322 
0,001912 

6,116309 
0,000590 

0,000295 

C
–H

110×××C
28 

0,002958 
0,010011 

0,253924 
-0,00059 

-0,001322 
0,001912 

6,116169 
0,000590 

0,000295 

C
55×××C

69 
0,004105 

0,009943 
2,196260 

-0,000293 
-0,001900 

0,002193 
7,461158 

0,000293 
0,000147 

C
9×××C

115 
0,004105 

0,009943 
2,191621 

-0,000293 
-0,001900 

0,002193 
7,460430 

-0,002193 
0,000147 

C
–H

23×××C
90 

0,004363 
0,013261 

1,350080 
-0,000580 

-0,002155 
0,002735 

5,823727 
0,000580 

0,000290 

C
–H

83×××C
30 

0,004363 
0,013261 

1,350025 
-0,000580 

-0,002155 
0,002735 

5,823683 
0,000580 

0,000290 

B
r×××C

82 
0,005488 

0,013480 
1,092311 

-0,000472 
-0,002426 

0,002898 
7,028813 

0,000472 
0,000236 

C
22×××B

r 
0,005488 

0,013480 
1,092415 

-0,000472 
-0,002426 

0,002898 
7,028839 

0,000472 
0,000236 

A
u×××H

110 
0,006419 

0,021799 
0,760120 

-0,001183 
-0,003984 

0,004267 
6,233664 

0,000283 
0,000142 

C
–H

50×××A
u 

0,006419 
0,021801 

0,764087 
-0,001183 

-0,003084 
0,004267 

6,233716 
0,001183 

0,000592 

M
1×××M

 
C

32×××B
r 

0,002954 
0,006981 

1,029194 
-0,000273 

-0,001199 
0,001472 

7,875765 
0,000273 

0,000137 

B
r×××C

92 
0,002955 

0,006981 
1,029337 

-0,000273 
-0,001199 

0,001472 
7,875660 

0,000273 
0,000137 
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M
1×××M

 

C
–H

95×××C
26 

0,003086 
0,009830 

0,043008 
-0,000622 

-0,001213 
0,001835 

7,111601 
0,000622 

0,000311 

C
–H

35×××C
86 

0,003086 
0,009830 

0,042852 
-0,000622 

-0,001213 
0,001835 

7,111873 
-0,001835 

0,000311 

C
–H

27×××B
r 

0,004128 
0,014301 

1,082863 
-0,000841 

-0,001892 
0,002734 

6,532300 
0,000842 

0,000421 

C
–H

87×××B
r 

0,004129 
0,014303 

1,082655 
-0,000842 

-0,001893 
0,002734 

6,532128 
0,000841 

0,000421 

C
–H

54×××B
r 

0,005308 
0,017444 

0,397733 
-0,000885 

-0,002591 
0,003476 

6,065979 
0,000885 

0,000443 

C
–H

114×××B
r 

0,005308 
0,017446 

0,397915 
-0,000885 

-0,002591 
0,003476 

6,065022 
0,000885 

0,000443 

C
om

posto 4 

M
1×××M

 

H
4×××C

95 
0,003177 

0,009026 
0,705624 

-0,000428 
-0,001401 

0,001829 
6,103858 

0,000428 
0,000214 

C
35×××H

64 
0,003177 

0,009026 
0,705628 

-0,000428 
-0,001401 

0,001829 
6,103926 

0,000428 
0,000214 

C
33×××I117 

0,003241 
0,007353 

0,840005 
-0,000349 

-0,001139 
0,001489 

7,933396 
0,000350 

0,000175 

I×××C
93 

0,003241 
0,007353 

0,840036 
-0,000349 

-0,001139 
0,001489 

7,930429 
0,000350 

0,000175 

I×××H
105 

0,005276 
0,014972 

0,161703 
-0,000702 

-0,001339 
0,003041 

6,331383 
0,001702 

0,000851 

H
45×××I117 

0,005276 
0,014974 

0,161713 
-0,000702 

-0,002339 
0,030410 

6,331303 
0,028071 

0,0140355 

I×××I 
0,0119 

0,033418 
0,198677 

-0,001393 
-0,005568 

0,006961 
6,802171 

0,001393 
0,0006965 

M
1×××M

 

I×××H
76 

0,003075 
0,008459 

0,102479 
-0,000454 

-0,001206 
0,001660 

6,852889 
0,000454 

0,000227 

H
14×××H

68 
0,003299 

0,014707 
0,296819 

-0,000947 
-0,001783 

0,002730 
4,877524 

0,000947 
0,000474 

H
14×××H

70 
0,003419 

0,014510 
0,887561 

-0,001043 
-0,001541 

0,002584 
5,495981 

0,001043 
0,000522 

I×××H
78 

0,003486 
0,011468 

2,356524 
-0,000699 

-0,001469 
0,002168 

6,849501 
-0,002168 

0,000350 

H
34×××C

77 
0,004296 

0,014702 
0,772945 

-0,000900 
-0,001875 

0,002775 
6,787144 

0,000900 
0,000450 

A
u×××H

78 
0,004521 

0,015628 
2,219513 

-0,000710 
-0,002486 

0,003197 
6,159669 

0,000711 
0,000356 
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M
1×××M

 
I58×××H

80 
0,005194 

0,016897 
0,262420 

-0,000889 
-0,002446 

0,003335 
6,281752 

0,000889 
0,000445 

N
56×××H

78 
0,007753 

0,023752 
0,210022 

-0,000523 
-0,004891 

0,005414 
5,067449 

0,000523 
0,000262 

M
1×××M

 

C
39×××C

84 
0,002716 

0,006282 
1,530805 

-0,000253 
-0,001065 

0,001318 
7,986149 

0,000253 
0,000127 

C
24×××C

99 
0,002716 

0,006282 
1,530637 

-0,000253 
-0,001065 

0,001318 
7,986177 

0,000253 
0,000127 

I×××C
88 

0,003503 
0,007786 

0,962698 
-0,000349 

-0,001248 
0,001597 

7,828243 
0,000349 

0,000175 

C
28×××I 

0,003503 
0,007786 

0,962746 
-0,000349 

-0,001248 
0,001597 

7,828217 
-0,001597 

0,000175 

I×××H
100 

0,004014 
0,012803 

0,584026 
-0,000779 

-0,001643 
0,002422 

6,755080 
0,000779 

0,000390 

H
40×××I118 

0,004014 
0,012804 

0,584287 
-0,000779 

-0,001643 
0,002422 

6,755060 
0,000779 

0,000390 

I58×××H
102 

0,005292 
0,015996 

0,313402 
-0,000835 

-0,002330 
0,003164 

6,322238 
0,000834 

0,000417 

H
42×××I 

0,005293 
0,015998 

0,313494 
-0,000835 

-0,002330 
0,003165 

6,322598 
0,000835 

0,000418 
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