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RESUMO 

 

EFEITOS ENERGÉTICOS E TOPOLÓGICOS NO DESIGN DE COCRISTAIS DE 
COMPOSTOS AROMÁTICOS E EM 1,5-DIARIL-1H-PIRAZOL-3-CARBOXILATOS 

DE ETILA 
 

AUTOR: Andrei Lucca Belladona 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Pinto Martins 

 
O presente trabalho apresenta o estudo do ambiente supramolecular em cristais multicomponentes. Cristais 
multicomponentes foram definidos por J. D. Dunitz, como um cristal contendo dois ou mais componentes juntos, 
de forma que esse conceito abrange cocristais e solvatos, sendo esses os modelos moleculares de estudo nessa 
dissertação. No primeiro capítulo, o ambiente supramolecular de cocristais baseados em interações π•••π foram 
estudados através da análise de 10 estruturas de cocristais já depositados no banco de dados do CCDC, além de 
seus coformadores. Todos os cocristais são formados por um coformador aromático halogenado 
(octafluornaftaleno, hexafluorbenzeno ou decafluorbisfenil) e um coformador poliaromático ou heterocíclico. Os 
mapas de potencial eletrostático dos coformadores individuais demonstraram a complementaridade eletrostática 
entre os dois componentes. Os coformadores e seus respectivos cocristais foram avaliados através da 
metodologia do cluster supramolecular, onde os dímeros foram analisados por cálculos de mecânica quântica e 
dados da Teoria Quântica dos Átomos em Moléculas. As interações intermoleculares foram hierarquizadas de 
acordo com as suas energias e foram propostos mecanismos de cristalização para os cocristais e os 
coformadores. A análise da autoassociação dos coformadores e da heteroassociação dos cocristais resultou em 
uma abordagem para a formação de cocristais que envolvam sistemas π. A abordagem diz que: "Quando os 
sistemas π não fazem interações π•••π nos dímeros principais (primeiras hierarquias), na autoassociação dos 
coformadores, estes estão livres para formar cocristais baseados nestas interações". Para examinar a validade da 
abordagem criada, uma série de heterociclos disponíveis no nosso grupo de pesquisa foram levados a testes de 
cocristalização, onde apenas evidenciou-se a autoassociação dos coformadores devido ao fato de estes 
apresentarem interações π•••π nos dímeros principais, confirmando, assim, esta abordagem. Esse trabalho é de 
extrema importância, pois elenca critérios simples para selecionar os coformadores para a síntese de cocristais, 
evitando o tempo gasto em laboratório por combinações randômicas. Pode-se dizer que, de maneira geral, antes 
de realizar combinação para a síntese de cocristais deve-se analisar o cluster supramolecular dos coformadores, 
se estes possuírem interações do tipo CHπ nos dímeros principais são fortes candidatos a síntese de cocristais. 
No segundo capítulo, foram utilizados como modelos de compostos de estudo 1,5-Diaril-1H-pirazol-3-
carboxilatos de etila. Os modelos de compostos selecionados possuem diferentes substituintes na posição 5 do 
anel pirazolínico (-C6H4-F ou -C6H4-Cl), sendo um deles obtido ainda na forma de solvato (com moléculas de 
água), os quais tornaram possível evidenciar a mudança dos substituintes e o efeito da molécula de água no 
empacotamento cristalino. Para o estudo do ambiente supramolecular, foi determinado o cluster supramolecular 
através da metodologia apropriada e todos os dímeros foram analisados por cálculos de mecânica quântica e 
dados da Teoria Quântica dos Átomos em Moléculas. As interações intermoleculares foram hierarquizadas de 
acordo com a suas energias e foram propostos mecanismos de cristalização. Com base nos mecanismos de 
cristalização propostos, foi possível evidenciar em que etapa as moléculas de água se agregaram ao cluster 
supramolecular. Além disso, esse estudo demonstrou que a mudança de substituinte na posição 5 do anel 
pirazolínico, bem como,  a presença da água, afetaram o empacotamento cristalino dos compostos, desde os 
primeiros dímeros supramoleculares. Apesar de as moléculas de água se agregarem ao cluster supramolecular 
apenas na quarta hierarquia de interação, a mudança no empacotamento cristalino quando comparado à molécula 
de solvato e a molécula não solvatada sugere a existência de um equilíbrio entre as duas formas em solução. 
 
Palavras-chave: Cristais multicomponentes, interações intermoleculares, cluster supramolecular, compostos 
aromáticos, pirazóis. 
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ABSTRACT 

 

ENERGY AND TOPOLOGICAL EFFECTS ON THE DESIGN OF COCRYSTALS 
OF AROMATIC COMPOUNDS AND ETHYL 1,5-DIARY-1H-PYRAZOLE-3-

CARBOXYLATES 
 

AUTHOR: Andrei Lucca Belladona 

ADVISOR: Marcos Antonio Pinto Martins 

 
This work presents the study of the supramolecular environment in multicomponent crystals. Multicomponent 
crystals were defined by J. D. Dunitz as a crystal containing two or more components together, so that this 
concept includes cocristais and solvates, these being the molecular models of study in this dissertation. In the 
first chapter the supramolecular environment of cocristais based on π•••π interactions were studied through the 
analysis of 10 structures of cocristais already deposited in CCDC database, in addition to its coformers. All 
cocristals are formed by a halogenated aromatic coformer (octafluoraphthalene, hexafluorobenzene or 
decafluorobiphenyl) and a polyaromatic or heterocyclic coformer. The electrostatic potential maps of individual 
coformers demonstrated the electrostatic complementarity between the two components. The coformers and their 
respective cocristals were evaluated using the methodology of the supramolecular cluster, where the dimers were 
analyzed by quantum mechanics calculations and the Quantum Theatrical Theory in Molecules data. 
Intermolecular interactions were hierarchized according to their energies and mechanisms of crystallization were 
proposed for cocristals and coformers.  The analysis of the self-assembly in the coformers and hetero-assembly 
in the cocrystals resulted in a approach for the formation of cocristals involving π systems. The approach states 
that "When π systems do not make ππ interactions on the mains dimers (first hierarchies), self-assembly in the 
coformers, this systems are free to form cocristas based on these interactions." To examine the validity of the 
approach created a series of heterocycles available in our research group were taken to tests for cocrystallization. 
Only the self-association of the coformers was evidenced due to the fact that they present ππ interactions in the 
main dimers, following the trend of the approach created. This work is of extreme importance because its create 
a simple criteria to select the coformers for the synthesis of cocristais, avoiding the time spent in the laboratory 
by random combinations. It can be said that, in general, before carrying out a combination for the synthesis of 
cocristals, it is necessary to analyze the supramolecular cluster of the coformers, if they have CHπ-type 
interactions in the main dimers they are strong candidates for the synthesis of cocristals. In the second chapter, 
Ethyl-1,5-Diary-1H-pyrazole-3-carboxilates were used as model compounds for study. The selected compounds 
have different substituents at the 5-position of the pyrazoline ring (-C6H4-F or -C6H4-Cl), one of which is still 
obtained as solvate (with water molecules), which made it possible to study the substituents effects and the water 
molecule effects on the crystalline packing. For the study of the supramolecular environment, the supramolecular 
cluster was determined through the appropriate methodology and all the dimers were analyzed by calculations of 
quantum mechanics and data of the Quantum Theatrical Theory in Molecules. Intermolecular interactions were 
hierarchized according to their energies and crystallization mechanisms were proposed. Based on the proposed 
crystallization mechanisms, it was possible to show in which stage the water molecules were added to the 
supramolecular cluster. In addition, this study demonstrated that the change in substituent at the 5-position of the 
pyrazoline ring, as well as the presence of water, affected the crystalline packing of the compounds, from the 
first supramolecular dimers. Although water molecules aggregate to the supramolecular cluster only in the fourth 
hierarchy of interaction, the change in crystalline packing when compared to the solvate molecule and the 
unsolvated molecule suggests the existence of a balance between the two forms in solution. 
 
Keywords: Multicomponent crystals, intermolecular interactions, supramolecular cluster, aromatic compounds, 
pyrazoles. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

A organização das estruturas moleculares no estado sólido tem sido um dos temas em 

grande desenvolvimento nos últimos anos, principalmente como resultado dos avanços em 

relação à química supramolecular e à engenharia de cristais. Nesse contexto, o termo 

“química supramolecular”, introduzido por Jean-Marie Lehn em 1969, é definido como 

“química da ligação intermolecular” (LEHN, 1978), sendo o marco inicial de estudos nesta 

área. Já a Engenharia de Cristais, proposta por Desiraju, tem sido desenvolvida nos últimos 50 

anos (DESIRAJU, 2013), assumindo um papel importante na cristalografia e na química, pois 

trata-se do entendimento das interações intermoleculares, as quais compreendem o estudo do 

empacotamento cristalino, as propriedades dos cristais e a utilização destes no 

desenvolvimento de novos sólidos com propriedades físicas e químicas desejadas 

(DESIRAJU, 2007). 

O estudo da estrutura supramolecular de compostos moleculares tem sido explorado 

por diversas técnicas experimentais e teóricas, constituindo a essência da nova área de 

pesquisa, chamada Engenharia de Cristais. Dentre as ferramentas mais utilizadas estão: 

difração de raios X em monocristal (SCXRD), ressonância magnética nuclear (RMN), 

cálculos de mecânica quântica e a Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM). A 

utilização dessas ferramentas possibilitou a identificação e caracterização de interações 

intermoleculares, como: ligações de hidrogênio, ligações de halogênio e interações . Deste 

modo, o desenvolvimento racional de sólidos moleculares está voltado, principalmente, para a 

construção de novos cristais multicomponentes, os quais são compostos por dois ou mais 

componentes associados por meio de interações intermoleculares (WISCONS; MATZGER, 

2017).  

Dentre os cristais multicomponentes, destacam-se os cocristais com grande aplicação 

como materiais orgânicos condutores (RZOKEE; AHMAD, 2014), materiais orgânicos 

luminescentes (LEI e col., 2012), dispositivos fotovoltáicos (CLARKE; DURRANT, 2010) e 

materiais ópticos, incluindo propriedades de fluorescência e fosforescência (PANG e col., 

2015). Já os solvatos, incluindo os hidratos, são de grande importância na industria 

farmacêutica, assim como, na ciência dos materiais, pois podem refletir nas propriedades dos 

sólidos e materiais cristalinos (BAJPAI e col., 2016). 

Tendo em vista as lacunas encontradas na literatura para selecionar e direcionar a 

síntese de cristais multicomponentes, aliada à experiência do grupo de pesquisa NUQUIMHE 

no desenvolvimento de uma nova abordagem para a concepção da arquitetura supramolecular 
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de cristais orgânicos em heterociclos (MARTINS e col., 2014), líquidos iônicos (FRIZZO, C. 

P. e col., 2015) e polimorfos (MARTINS e col., 2016), tem-se como objetivos gerais deste 

trabalho: i) criar uma nova abordagem para selecionar com eficiência coformadores de 

cocristais por interações ππ; e ii) desenvolver uma abordagem teórico-experimental para o 

compreendimento das mudanças na estrutura cristalina promovidas pela presença de 

moléculas de solvente. Com foco nos objetivos citados anteriormente, o entendimento do 

cluster supramolecular é alcançado por meio de retrossíntese cristalina e elucidação do 

mecanismo de cristalização para os sólidos cristalinos de interesse. 

Assim, os objetivos específicos para o primeiro tópico deste trabalho podem ser 

descritos como: 

i) Selecionar uma série de cocristais e coformadores disponíveis no banco de dados do 

CCDC, compreendendo compostos aromáticos; 

ii) Construir o cluster supramolecular e determinar o número de coordenação 

molecular (NCM) para todos os compostos selecionados; 

iii) Analisar os parâmetros topológicos e energéticos para todos os dímeros que 

compõe a primeira esfera de coordenação molecular; 

iv) Com base na retrossíntese cristalina, analisar as hierarquias de interações, propor 

um mecanismo de cristalização para os coformadores e cocristais; 

v) Determinar os caminhos de interações a partir da Teoria Quântica dos Átomos em 

Moléculas para os coformadores e cocristais, evidenciando cada interação intermolecular 

separadamente; 

vi) Comparar os cocristais com seus coformadores e elucidar a etapa em que a 

heteroassociação predomina em relação a autoassociação. 

 

Já os objetivos específicos para o segundo tópico deste trabalho podem ser descritos 

como: 

i) Selecionar uma série de compostos já sintetizados em nosso grupo de pesquisa que 

contenham moléculas de solvente na rede cristalina; 

ii) Construir o cluster supramolecular e determinar o número de coordenação 

molecular (NCM) para todos os compostos selecionados; 

iii) Analisar os parâmetros topológicos e energéticos para todos os dímeros que 

compõe a primeira esfera de coordenação molecular; 

iv) Com base na retrossíntese cristalina, analisar as hierarquias de interações e propor 

um mecanismo de cristalização; 
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v) Determinar os caminhos de interações, a partir da Teoria Quântica dos Átomos em 

Moléculas para os compostos, evidenciando cada interação intermolecular separadamente; 

vi) Através da retrossíntese cristalina, avaliar em qual etapa da cristalização as 

moléculas de água se agregam ao cristal. 

Os objetivos acima propostos para esta dissertação de mestrado podem ser resumidos 

de forma esquemática na Figura 1. 

 

COCRISTAIS SOLVATOS

CRISTAIS 
MULTICOMPONENTES

Estudo supramolecular em 
1,5-Diaril-1H-pirazol-3-

carboxilatos de etila

Estudo supramolecular 
na formação de 

cocristais por interações 


Difração de Raios X
(CCDC)

Cálculos de Mec.
Quântica

(MEP, DFT-D e 
Semi-empírico)

 

Figura 1. Representação esquemática dos objetivos deste trabalho. 

 

Assim, este trabalho pode contribuir de maneira fundamental na evolução da 

compreensão de cristais multicomponentes, em especial para cocristais envolvendo sistemas 

ππ e hidratos, expandindo a abordagem supramolecular que o grupo de pesquisa 

NUQUIMHE está desenvolvendo com o intuito de contribuir para suprir algumas lacunas 

encontradas na literatura em relação ao tema apresentado. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

2.1. QUÍMICA SUPRAMOLECULAR 

 

O Prêmio Nobel de 1987 foi consagrado a Charles J. Pedersen, Donald J. Cram e Jean-

Marie Lehn, marcando formalmente o surgimento de um novo ramo da química, denominada 

química supramolecular. Lehn definiu a química supramolecular como "química além da 

molécula", sendo considerada a química dos agregados moleculares organizados através de 

interações intermoleculares (LEHN, 1978). Ainda na linguagem de J. M. Lehn, átomo, 

molécula e supramolécula estão numa relação semelhante à letra, palavra e frase. Assim, a 

Química Supramolecular será nesta analogia o estudo do sentido das frases (PINA, 1996).  

Os conceitos e as perspectivas da química supramolecular têm sido projetadas e 

profundamente abrangentes. A área contempla um desenvolvimento extraordinário em um 

ponto de encontro entre a química, a biologia e a física (LEHN, 2011). 

A química supramolecular é um dos campos mais vigorosos e de rápido crescimento. 

Sua natureza interdisciplinar agrega colaborações abrangentes, entre físicos, químicos 

teóricos, cristalógrafos, químicos inorgânicos, químicos orgânicos, bioquímicos e biólogos. A 

força motriz por trás dessa evolução para formas cada vez mais complexas da matéria é a 

mais básica de todas as características, o conceito mais fundamental: a auto-organização 

(LEHN, 1995). 

Além de dominar a auto-organização, a química supramolecular vem explorando 

ativamente sistemas capazes de gerar espontaneamente arquiteturas supramoleculares bem 

definidas e organizadas por automontagem de seus componentes. O aumento da 

complexidade leva a emergência de características em nível superior em química e biologia. 

Essa evolução química depende da seleção, operando sobre a diversidade estrutural e 

funcional gerada pela ação das forças intra- e intermoleculares nos componentes da matéria 

(LEHN, 2002; NITSCHKE; LEHN, 2003).  

Assim, a química molecular constitui a base sobre a qual a química supramolecular 

evoluiu. Assim, podem-se listar as noções introduzidas pela química supramolecular em nível 

molecular: i) informação molecular que é armazenada na molécula e processada no nível 

supramolecular (LEHN, 2000, 2013), ii) reconhecimento molecular, interacional e funcional, 

nos níveis supramolecular e molecular, respectivamente, e iii) dinâmica constitucional 

(LEHN, 2011; SPRINGER, 2012). 
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Com base nisso, podemos dizer que a química supramolecular conduziu à percepção 

da química também como ciência da informação, desenvolvendo-se como a química das 

entidades geradas através de interações intermoleculares. Com a manipulação apropriada 

dessas interações, tornou-se progressivamente a química de informações em nível molecular, 

nas características estruturais e sua recuperação, transferência e processamento em nível 

supramolecular (LEHN, 2007). 

Os controles fornecidos pelos processos de reconhecimento permitem o 

desenvolvimento de dispositivos funcionais moleculares e supramoleculares, definidos como 

sistemas estruturalmente organizados e funcionalmente integrados, construídos a partir de 

componentes moleculares adequadamente projetados, realizando uma ação dada (por 

exemplo, fotoativa, eletroativa, etc.) e dotada de características estruturais necessárias para a 

montagem em uma arquitetura supramolecular organizada (PRASANNA DE SILVA; 

MCCLENAGHAN, 2000). 

A agregação de moléculas através das interações intermoleculares para formar grandes 

estruturas é um processo de importância fundamental para muitos aspectos da química, tais 

como a formação de cristais moleculares, a solvatação de moléculas e a formação de 

estruturas de proteínas tridimensionais e outras biomoléculas.  

As propriedades de um material dependem tanto da natureza dos seus constituintes 

como das interações entre eles. A Química Supramolecular abre novas perspectivas na ciência 

dos materiais a partir da modulagem das interações intermoleculares. Essas interações e os 

processos de reconhecimento pelos quais estão subjacentes permitem a concepção de 

materiais e o controle de processos de organização e design específicos. Assim, as 

propriedades dos materiais são explicadas como resultado dessa organização das moléculas 

individuais resultando em uma emergente área na química supramolecular, a engenharia de 

cristais (DESIRAJU, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2.2. ENGENHARIA DE CRISTAIS 

 

A engenharia de cristais passou a ser desenvolvida quando foi aplicado o 

entendimento das interações intermoleculares no contexto do empacotamento cristalino para 

desenvolver novos sólidos com propriedades químicas e físicas desejadas (DESIRAJU, 1989). 

Em outras palavras, a engenharia de cristais representa um paradigma para a síntese de novas 

fases sólidas, incluindo três atividades distintas, que formam uma sequência contínua: 1) o 

estudo das interações intermoleculares; 2) o estudo dos modos de empacotamento, no 

contexto dessas interações; e 3) o estudo das propriedades de cristal e seu ajuste fino no 

empacotamento cristalino. Esses três estágios representam o "quê", "como" e "por que" da 

engenharia de cristais (DESIRAJU, 2007). 

O empacotamento cristalino pode ser considerado a partir de dois diferentes pontos de 

vista: i) a abordagem original é baseada nas superfícies de contato, em que as interações entre 

as moléculas são assumidas serem fracas e sem direcionalidade. Nesse modelo, a organização 

das estruturas cristalinas é governada pelo empacotamento fechado. A estrutura que faz o uso 

mais econômico do espaço é a melhor, e as moléculas cristalizam para que as superfícies 

côncavas de uma molécula se encaixem nas superfícies convexas de outra 

(KITAIGORODSKII, 1973). Assim, o empacotamento cristalino é considerado a partir da 

complementariedade entre as superfícies das moléculas. ii) O cristal pode alternativamente ser 

considerado com base nos fatores químicos, em outras palavras, com base em interações 

direcionais. Simplificando, podemos assumir que é suficiente olhar apenas as ligações de 

hidrogênio fortes como, N-HO e O-HO. De fato, pode-se simplificar isso ainda mais, e 

indicar que a ligação de hidrogênio entre o melhor doador de hidrogênio e o melhor aceptor é 

a interação mais significativa no cristal, e que normalmente irá ser formada. Esse modelo, 

originalmente proposto por Etter, é chamado de hierarquia das ligações de hidrogênio 

(ETTER, 1990). Outra visão é a do sínton supramolecular, introduzida por Desiraju em 1995 

(DESIRAJU, 1995), que faz analogia ao conceito de sínton introduzido por Corey em 1967, 

para síntese de compostos orgânicos. No entanto, exceções são comuns e outros modelos que 

não seguem o modelo hierárquico têm sido publicados (REMENAR e col., 2003; 

VISHWESHWAR e col., 2003). Assim, existe uma necessidade em mapear todas as 

interações intermoleculares para chegar ao entendimento completo do empacotamento 

cristalino.  

No sentido de mapear todas as interações envolvidas na formação de sólidos 

cristalinos, nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com a abordagem do cluster 
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supramolecular (MARTINS e col., 2014). Esta abordagem, leva em consideração dados 

topológicos e energéticos, considerando todas as interações (fortes e fracas) que fazem parte 

do empacotamento cristalino. 

O grande desenvolvimento no campo da engenharia de cristais na última década está 

relacionado ao desenvolvimento de estratégias de design para cristais multicomponentes. O 

design desses cristais é uma tarefa difícil, pois envolve reconhecimento entre diferentes 

moléculas que podem ser completamente diferentes em forma e tamanho. E a principal 

relevância dos cristais de múltiplos componentes, além do desafio sintético, decorre da 

vantagem de ajustar uma propriedade particular, alterando os componentes, podendo destacar, 

dentre as classes de cristais multicomponentes, os cocristais e solvatos (hidratos).  

 

2.3. SÍNTON SUPRAMOLECULAR 

 

O termo sínton foi introduzido por Corey em 1967 em um artigo intitulado "Métodos 

gerais para a construção de moléculas complexas". Neste artigo, na definição de Corey, o 

termo foi tradicionalmente usado para representar características estruturais chave em uma 

molécula alvo, aplicado a síntese orgânica (COREY, 1967). De acordo com Desiraju, a 

definição de Corey de um sínton, é tão geral e flexível que, por mais de vinte e cinco anos 

depois pôde ser usada com quase as mesmas conotações, mas em um sentido supramolecular 

(DESIRAJU, 1995).  

Neste contexto, os síntons supramoleculares são unidades estruturais dentro de 

supermoléculas que podem ser formadas por operações sintéticas conhecidas ou concebíveis 

que envolvem interações intermoleculares, tornando assim, a engenharia de cristais a nova 

síntese orgânica. Assim, o objetivo da engenharia de cristais é reconhecer e projetar síntons 

robustos o suficiente para serem trocados de uma estrutura de rede para outra, o que garante a 

generalidade e a previsibilidade (DESIRAJU, 1995). 

Em cristais multicomponentes, os síntons que são responsáveis pela formação destes, são 

introduzidos como homosínton e heterosínton. Heterosínton significa reconhecer entre diferentes 

funções orgânicas um papel importante na síntese de cristais multicomponentes, já homosínton 

envolve o reconhecimento de funções orgânicas iguais (MUKHERJEE, 2015).  

No entanto, a abordagem de sínton supramolecular é limitada para a predizer a formação 

de cristais multicomponentes com moléculas flexíveis (WANG e col., 2012). Em contra partida, 

nosso grupo de pesquisa busca compreender a formação de cristais orgânicos a partir da 
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abordagem do cluster supramolecular, contabilizando dados topológicos e energéticos, como 

forma de mapear todas as interações envolvidas no processo de cristalização. 

 

2.4. CLUSTER SUPRAMOLECULAR 

 

Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado ao longo de 27 anos na síntese de 

heterociclos trialometilados, e no decorrer deste período, o interesse na estrutura 

supramolecular destes compostos, tornou como nosso objetivo principal, tanto para 

compreender as relações existentes e direcionar a formação de novos materiais sólidos. Ao 

longo dos anos, foi observado que a abordagem do sínton supramolecular era limitada para 

compreender a formação das estruturas cristalinas de compostos orgânicos. Neste sentido, 

percebemos que os aspectos topológicos e energéticos das interações intermoleculares envolvidas 

nos arranjos cristalinos se fazia necessário, com o objetivo de mapear todas as informações 

necessárias ao entendimento de arquiteturas cristalinas, introduzindo o conceito de cluster 

supramolecular (MARTINS e col., 2014). 

Assim, de acordo com esta abordagem, o cluster supramolecular é delimitado pela 

primeira esfera de coordenação molecular. Esta delimitação é considerada a menor porção do 

cristal que apresenta todas as informações necessárias para o entendimento das interações 

intermoleculares que constituem o cristal, contabilizando informações energéticas e topológicas. 

Para definir o cluster supramolecular, precisamos conhecer o Número de Coordenação 

Molecular (NCM), definido por Kitaigorodskii como sendo o número de moléculas que tem pelo 

menos um contato com uma dada molécula (na abordagem do cluster supramolecular, o objeto 

cristaligráfico passa a ser denominado como M1), o qual é determinado pelo princípio de 

empacotamento fechado de cristais orgânicos (KITAIGORODSKII, 1973). Utilizando esse 

conceito, grande maioria dos clusters supramoleculares de moléculas orgânicas relatadas na 

literatura, apresentam, NCM de 14 moléculas  (mais de 50%), podendo ser obervado também 

NCM com 12 ou 16 moléculas (PERESYPKINA; BLATOV, 1999; BABURIN; BLATOV, 

2004).  

Após determinado o NCM, é possível determinar a área de contato entre as moléculas que 

fazem parte da primeira esfera de coordenação molecular, utilizando a metodologia do Poliedro de 

Voronoi-Dirichlet (PVD). O PVD, introduzido por Fisher e Koch (FISCHER; KOCH, 1979), 

estabelece que a área da face do PVD, corresponde a área de contato entre duas moléculas que 

estão em contato uma com a outra, podendo racionalizar que permanecem ao cluster 

supramolecular. Assim, a primeira esfera de coordenação é composta pela M1 (molécula central) 
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e todas as outras moléculas que estão em contato com ela, podendo ser representada pela Figura 

2. 

 

Figura 2. Cluster supramolecular construído pelo Poliedro de Voronoi-Dirichlet (PVD), 
ressaltando a superfície de contato de uma molécula com a M1. (MARTINS e col., 2014) 
 

Então, a partir da abordagem do cluster supramolecular, é possível definir os aspectos 

topológicos e energéticos que estão envolvidos diretamente na formação do cristal, favorecendo a 

análise das partes (dímeros) para racionalizar e compreender a formação do todo (cristal). Esta 

abordagem, possibilita mapear, dímero a dímero, estas relações, que corroboram para as propostas 

de mecanismos de cristalização (MARTINS e col., 2015), levando ao compreendimento da 

formação de novos sólidos cristalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície de contato 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Cocristais, (ETTER, 1991; AAKERÖY; SALMON, 2005; BIS e col., 2007), uma 

classe de compostos para a qual os princípios da engenharia de cristais são utilizados, 

ganharam muita atenção devido à sua capacidade de design e adaptação às propriedades 

físico-químicas (RODRÍGUEZ-SPONG, 2004). Eles representam uma classe de compostos 

com enorme potencial e desempenham um papel importante na química e nos produtos 

farmacêuticos.  

Solvatos são classificados como cristais multicomponentes onde uma das moléculas 

presentes é líquida a temperatura ambiente (GROTHE e col., 2016). Assim, os solvatos 

podem ser uma alternativa para modificar as propriedades físico-químicas, sem modificar as 

propriedades da molécula alvo (GROTHE e col., 2016). A presença do solvente pode afetar 

profundamente o empacotamento cristalino modificando as propriedades dos materiais 

incluindo densidade, ponto de fusão e velocidade de dissolução. 

Esta revisão da literatura tem por objetivo, além de evidenciar os cocristais e solvatos, 

abordar as ferramentas e conceitos utilizados no entendimento da estrutura molecular e 

supramolecular destes cristais multicomponentes. 

  

3.1. CRISTAIS MULTICOMPONENTES 

 

Dentre os cristais multicomponentes, destacam-se os cocristais e solvatos. Uma 

definição ampla ao termo cocristal foi dada por J. D. Dunitz (DUNITZ, 2003) definindo 

cocristal como “um cristal contendo dois ou mais componentes juntos”. Uma perspectiva 

mais específica, dada por G. Desiraju (DESIRAJU, 2003), descreve um cocristal como um 

cristal unido com outro cristal, refere-se a “cristais múltiplos” em que cada componente 

mantém determinado grau de sua identidade cristalina individual. O pesquisador J. D. Dunitz 

sugere que a unidade do cocristal refere-se aos componentes moleculares, de modo que o 

cocristal “abrange compostos moleculares, complexos moleculares, solvatos, compostos de 

inclusão e, possivelmente, alguns outros tipos de cristais multicomponentes”. Além da 

divergência no termo cocristal na literatura, os critérios necessários para obter com eficiência 

a síntese desses compostos são extremamente vagos, pois na maioria dos casos os cocristais 

são formados por combinações ao acaso. Com isso, é imprescindível o aperfeiçoamento do 
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estado da arte para predizer a formação desses materiais, auxiliando na escolha de 

coformadores. 

Em relação ao solvato, Grothe e colaboradores definem como um cristal 

multicomponente constituído de um resíduo sólido e um resíduo líquido (GROTHE e col., 

2016). Entretanto, existe uma grande discussão de como os solvatos são formados, segundo 

Desiraju, solvatos são produtos de uma cristalização interrupta, resultante dos núcleos de 

cristalização em expelir o solvente (DESIRAJU, 2007). Dessa forma, há uma grande lacuna 

na literatura referente à elucidação completa da formação do solvato. 

 

3.1.1. Co-cristais derivados do octafluornaftaleno, hexafluorbenzeno e 

decafluorbisfenil 

 

Esta revisão da literatura tem por objetivo evidenciar os cocristais derivados do 

octafluornaftaleno, hexafluorbenzeno e decafluorbisfenil formadores por interações ππ. Dessa 

forma, uma análise completa no banco de dados do CCDC, utilizando o programa ConQuest 

versão 1.19 de Nov./2016 (BRUNO e col., 2002) foi realizada para localizar as estruturas 

envolvendo estes coformadores, sendo demonstrado seção 6.1, na Tabela 28 os cocristais com 

octafluornaftaleno, Tabela 29 os cocristais com hexafluorbenzeno e na Tabela 30, os cocristais 

com decafluorbisfenil, ambos por ordem cronológica de publicação. 

 Dentre os cocristais depositados no CCDC, refinando a busca pelos coformadores 

octafluornaftaleno, hexafluorbenzeno e declafluorbisfenil, os autores relatam nas publicações 

dados geométricos (ambiente da cela unitária, comprimentos e ângulos de ligações, descrições 

cristalográfica e ângulos e distâncias entre os empilhamentos π). Os autores, quando 

descrevem as relações entre dímeros, não levam em consideração critérios topológicos ou 

energéticos, fazendo a descrição de algumas partes aleatórias do cristal, sem utilizar uma 

unidade mínima além da cela unitária. 

 Cálculos de mecânica quântica são utilizados para obtenção de mapas de potencial 

eletrostático, porém abordagem e comparação das energias de estabilização entre 

coformadores e cocristais só foi relatada por Gavezzotti (GAVEZZOTTI e col., 2016), em 

uma publicação para cocristais formados por ligações de hidrogênio. 

 Além das informações mensionadas anteriormente (POTENZA; MASTROPAOLO, 

1975; BATSANOV; COLLINGS; HOWARD; MARDER; PEREPICHKA, 2001), os autores 

relatam estudos de luminescência (HORI e col., 2009; FAN; YAN, 2015), fluorescência e 
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fosforescência (PANG e col., 2015). O ambiente supramolecular entre coformadores e 

cocristais, contendo dados de Potencial eletrostático molecular (do inglês Molecular 

Eletrostatic Potential – MEP), topologia, energias de interações e relação energética entre 

coformadores e os cocristais não foram encontradas na revisão da literatura, mostrando a 

carência de estudos do ambiente supramolecular destes materiais sólidos. 

 

3.1.2. Solvatos (hidratos) 

 

Os hidratos representam um tipo de cristal multicomponente (BAJPAI e col., 2016). A 

existência de solvatos, mais especificamente, de hidratos foi racionalizada com base nas 

seguintes características da molécula de água: i) tamanho pequeno; ii) tendência a formar 

ligações de hidrogênio multidirecionais; e iii) capacidade em ser doador e/ou aceptor de 

ligações de hidrogênio. (DESIRAJU, 1991) O estudo de hidratos é relevante no contexto da 

indústria farmacêutica, (KHANKARI, R. K. & GRANT, 1995; MADUSANKA e col., 2014), 

pois a formação de destes pode alterar as propriedades físico-químicas das substâncias, em 

algumas vezes, podendo ser positivamente. A água, sendo um solvente não tóxico, geralmente 

não gera preocupações graves quando está presente em uma substância medicamentosa. No 

entanto, na ciência dos materiais, a sua presença, seja em traços ou em quantidades maiores, 

pode afetar o resultado de uma reação e/ou impactar negativamente a estabilidade ou 

desempenho de novos sólidos (BAJPAI e col., 2016). 

Como resultado desta investigação, as perspectivas da engenharia de cristais, em 

relação aos hidratos, levantam as seguintes questões: i) Pode-se determinar previamente se um 

determinado composto orgânico está ou não predisposto a formar hidrato(s)? ii) Em geral, 

quão comum é a formação de hidratos para compostos orgânicos moleculares? iii) Quais são 

os métodos experimentais mais eficazes para a descoberta de hidratos? Em busca das 

respostas para estas perguntas, vários grupos de pesquisa analisam a freqüência estatística de 

ocorrer hidratos cristalinos, as condições de sua formação e ambientes químicos preferidos 

para moléculas de água, mas mesmo assim, ainda se torna um desafio científico. 

(MOULTON; ZAWOROTKO, 2001). 

Os solvatos, incluindo os hidratos, podem ser classificados em três categorias: i) 

hidratos de canal; ii) hidratos de sítios isolados; e iii) hidratos associados a íons metálicos 

(BAJPAI e col., 2016). 
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3.2. CÁLCULOS DE MECÂNICA QUÂNTICA 

 

A aplicação de cálculos de mecânica quântica nos estudos em química foram 

motivados décadas após Pauling ter publicado diversos trabalhos com suas ideias sobre a 

natureza da ligação química, levando, mais tarde, a editar o intitulado “Nature of the 

Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals: An Introduction to Modern 

Structural Chemistry”(PAULING, 1939), considerado uma das publicações mais importantes 

da história da química. A partir do grande interesse de pesquisadores em quantificar as interações 

intermoleculares, décadas após a publicação deste livro, o grupo liderado por John A. Pople 

propôs os primeiros conjuntos de base ab initio, com a finalidade de descrever os orbitais 

moleculares com o auxílio de formulações matemáticas através de pacotes computacionais 

(FRISCH e col., 1984). Visto que anteriormente, só era possível a resolução da equação de 

Schrödringer, a partir da resolução analítica, para o átomo de hidrogênio e átomos hidrogenóides, 

necessitando de aproximações matemáticas para sistemas multieletrônicos. Estas diferentes 

aproximações matemáticas para a equação de Schrödringer deram origem a diferentes métodos 

computacionais. A grande questão está em torno da escolha do método a ser utilizado, já que se 

depara com o dilema da precisão dos dados obtidos e custo computacional. Assim, diversos 

fatores devem ser levados em consideração para a escolha do método mais apropriado, sendo: o 

tamanho do sistema em estudo; o custo e os recursos computacionais disponíveis para a realização 

dos cálculos e a habilidade do método em descrever a propriedade de interesse para cada estudo.  

Dentre os métodos que vêm sendo empregados no estudo das interações intermoleculares 

(RILEY e col., 2010), os mais utilizados são: coupled cluster (CC), teoria da perturbação de 

Møller-Pleset (MP), métodos da teoria do funcional da densidade (Do inglês density funtional 

theory, DFT) e métodos semi-empíricos (Do inglês semiempirical quantum mechanics, SQM). Na 

química teórica é tradicional testar a precisão de métodos teóricos aproximados através da 

comparação destes com cálculos mais precisos, como na descrição de interações intermoleculares 

utilizando o método couple cluster (CC). Assim, para que um método possa ser utilizado como 

padrão ele precisa ser preciso e reproduzível (ŘEZÁČ; HOBZA, 2016).  

Um exemplo é o método CCSD(T)/CBS (Do inglês coupled-cluster theory with iterative 

single and double and perturbative triple excitations /complete basis-set limit), considerado o 

padrão de ouro da química computacional, favorável em relação a precisão e custo computacional 

(ŘEZÁČ; HOBZA, 2016), sendo utilizado na avaliação comparativa e na parametrização de 

métodos mais aproximados como DFT e SQM. 
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Já a teoria da perturbação de segunda ordem de Møller-Pleset (MP2) vem sendo 

extensivamente utilizada no estudo de interações intermoleculares por fornecer energias de 

interação com precisão razoável em relação ao custo computacional (RILEY e col., 2012), 

porém são extremamente dependentes do conjunto de bases utilizado (HUNTER e col., 2007). 

Como este trabalho de dissertação utiliza cálculos DFT-D e SQM, a revisão da literatura está 

focada em relação a estes dois métodos computacionais. 

 

3.2.1. Métodos da Teoria do Funcional da Densidade (DFT)  

 

O surgimento de funcionais híbridos em cálculos DFT (Do inglês density funtional 

theory), tornou estes mais precisos, com desempenho análogo aos cálculos ab initio (MP2, 

coupled cluster), com custo computacional reduzido, em relação a estes. Embora os funcionais 

DFT híbridos apresentassem bons resultados para sistemas envolvendo ligações de hidrogênio, 

ainda deixavam a desejar na descrição de sistemas que compreendessem interações provenientes 

de forças dispersivas (ČERNÝ; HOBZA, 2005). A dispersão poderia ser vista como uma 

interação atrativa originada da resposta dos elétrons em uma região a uma instantânea flutuação 

de carga que ocorre em outra região, sendo o termo principal destas interações, dipolo-dipolo 

induzido, que dá origem ao decaimento -1/r6 da energia da interação com a distância interatômica r 

(KLIMEŠ; MICHAELIDES, 2012).  

Para superar esta deficiência, nas últimas décadas, surgiram diversas aproximações para 

estender a aplicabilidade dos métodos DFT para interações dispersivas (GRIMME e col., 2016). A 

forma mais simples para superar este enigma foi adicionar um termo C6/R6 referente à energia de 

dispersão. Os métodos mais simples, são conhecidos como DFT-D empíricos de Grimme, com 

menor custo computacional para dispersões eletrônicas.  

Os métodos DFT-D1 (GRIMME, 2004), primeiramente aplicados para BLYP, BP86 e 

PBE, contemplavam apenas seis elementos (H, C, N, O, F, Ne), sendo que, os parâmetros 

atômicos C6 e os raios de van der Waals eram pré-estabelecidos, mas já apresentando resultados 

supreendedores. Posteriormente, esta aproximação foi estendida para mais elementos, 

comtemplando uma amostragem maior, até o elemento Xenônio, originando os métodos DFT-D2 

(GRIMME, 2006), contabilizando os coeficientes de dispersão a partir de potenciais de ionização 

e polarizabilidades dos átomos isolados. 

 Com o avanço das parametrizações, surgiram os métodos DFT-D3 (GRIMME e col., 

2010), em que utilizam números de coordenação fracionaria considerando variações nos 

coeficientes de dispersão atômica que ocorrem em diferentes ambientes químicos. Assim, os 
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métodos B97-D (GRIMME, 2006), ωB97X-D (CHAI; HEAD-GORDON, 2008) e M06-2X 

(WANG e col., 2015) ganharam destaque entre os métodos DFT reparametrizados para dispersão 

eletrônica sendo os mais utilizados devido aos bons resultados e baixo custo computacional 

(RILEY e col., 2010). 

 

3.2.2. Métodos semi-empíricos (SQM) 

 

Os métodos semi-empíricos (SQM) apresentam o menor custo computacional em 

comparação aos demais métodos de mecânica quântica, possibilitando serem utilizados em 

sistemas com milhares de átomos. Seu custo computacional baixo é possível devido aos elétrons 

das camadas internas não serem computados e muitas integrais de dois elétrons serem 

negligenciadas na quantificação. Estes métodos são parametrizados para corrigir os erros 

provenientes destas omissões que aumentam a velocidade do cálculo. Os parâmetros utilizados 

podem ser provenientes tanto de dados experimentais como de cálculos ab initio (YOUNG, 

2001).  

Embora tenham baixo custo computacional, os cálculos SQM são ineficientes na descrição 

de interações intermoleculares, tendo como principal problema a descrição para dados de forças 

dispersivas. Dentre os métodos SQM, o PM6 (Do inglês parametrization method 6), teve 

destaque devido a sua parametrização para um grande número de elementos da tabela periódica 

(mais de 80), contudo, apesar de suas vantagens, deixou a desejar em relação à descrição das 

interações intermoleculares.  

Novos estudos e parametrizações permitiram que o método PM6 recebesse correções para 

interações de dispersão e para ligações de hidrogênio, passando a ser conhecido como PM6-DH, 

com resultados surpreendentes em relação aos obtidos por métodos DFT-D e ab initio (ŘEZÁČ e 

col., 2009). Assim, este método foi pregressivamente sendo aprimorado, com correções de ligação 

de hidrogênio de segunda (DH2)(KORTH e col., 2010) e terceira gerações (DH+)(KORTH, 

2010). Apesar das progressões alcançadas, o método ainda permanecia limitado.  

Com a finalidade de tornar o PM6-DH+ ainda melhor, uma nova geração de correções 

para ligações de hidrogênio e para dispersão foram propostas, tornando mais eficiente, PM6-

D3H4 (ŘEZÁČ; HOBZA, 2012). Assim como todo estudo promissor, o método PM6-D3H4 foi 

recentemente reparametrizado para ligações de halogênios, surgindo o PM6-D3H4X 

(BRAHMKSHATRIYA, P. S.; DOBEŠ, P.; FANFRLÍK, J.; ŘEZÁČ, J.; PARUCH, K.; 

BRONOWSKA, A.; LEPŠÍK, M.; HOBZA, 2013), com ótimos resultados e precisão próxima aos 

dados obtidos por métodos DFT-D. 
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3.2.3. Potencial eletrostático molecular (MEP) 

 

Potenciais eletrostáticos moleculares (MEP, do inglês molecular electrostatic potential) 

surgiram como uma poderosa ferramenta para o estudo de interações intermoleculares, 

contemplando a predição e interpretação de fenômenos em diversas áreas da química. Sua 

interpretação quântica baseia-se em um determinado ponto, próximo à molécula, onde é medida a 

energia eletrostática que uma carga de teste positiva unitária estará sujeita a ser atraída ou 

repelida. Valores negativos de potencial eletrostático correspondem a uma interação atrativa com 

a carga de teste, enquanto valores positivos indicam uma interação repulsiva.  

Segundo a lei de Coulomb, o potencial eletrostático V(r) em um determinado ponto r, 

criado por um grupo N de cargas pontuais (Qi), localizadas nas posições Ri, é determinado pela 

Equação 1 (POLITZER; MURRAY, 2013).  

 

                                                 (1)                                          

 

O potencial eletrostático, V(r), fornece o potencial de interação no ponto r, se a carga 

pontual q for colocada neste ponto, assim, a energia de interação (E) das N cargas Qi com q é dada 

pela Equação 2 (POLITZER; MURRAY, 2013).  

 

        𝐸=𝑞𝑉(𝒓)                                                                   (2) 

 

Com base na aproximação de Bohr-Oppenheimer, uma molécula pode ser considerada 

como constituída por um núcleo positivo estacionário e elétrons negativos que estão em constante 

movimento em torno do núcleo. Para calcular V(r), o núcleo pode ser considerado como Qi na 

Equação 1, contudo, os elétrons são representados pela função da densidade eletrônica da 

molécula ρ(𝐫′) que fornece o número médio de elétrons em um determinado volume d𝐫′ em torno 

do ponto 𝐫′. O potencial eletrostático que o núcleo e os elétrons da molécula produzem em 

qualquer ponto r é dado pela Equação 3 (POLITZER; MURRAY, 2013). 

 

A                                                      (3) 
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Onde ZA é a carga do núcleo A, localizada em RA. O sinal de V(r) em qualquer região é 

determinado se o efeito positivo dos núcleos ou o negativo dos elétrons é dominante naquela 

região (POLITZER; MURRAY, 2013). Já no estudo das interações intermoleculares o V(r) é 

frequentemente calculado na superfície molecular com um valor de 0,001 au (elétrons Bohr -3) 

para o contorno da densidade eletrônica. Segundo Bader (BADER e col., 1987), este valor 

contabiliza 97% da carga eletrônica molecular. 

Assim, o MEP mostra ser uma ferramenta fundamental no estudo de cocristais, por 

possibilitar, como complemento a outras ferramentas, selecionar coformadores para síntese de 

novos cocristais. Neste trabalho de dissertação, o MEP é fundamental para compreendermos a 

forma de interação dos coformadores na autoorganzição, além de seleção para novas 

combinações.  

 

3.2.4. Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM) 

 

O discípulo de John A. Pople, Richard F. W. Bader, introduziu a metodologia 

denominada como Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM - Quantum Theory of 

Atoms in Molecules) (BADER, 1991; KUMAR e col., 2016) como um modelo quântico para 

o estudo da ligação química, sendo eficiente na caracterização de interações intra e/ou 

intermoleculares (GRABOWSKI e col., 2004; OLIVEIRA e col., 2009), fornecendo 

informações acerca dos átomos que estão interagindo, além de auxiliar na caracterização da 

natureza destas interações.  

 Na abordagem da QTAIM, a densidade eletrônica (ρ) é quantificada através do vetor 

gradiente da densidade eletrônica (ρ), sendo este sempre perpendicular à superfície da 

densidade eletrônica. A partir de uma sequência de vetores gradientes (ρ),  são obtidas todas 

as trajetórias ou linhas de contorno da densidade eletrônica, podendo indicar linhas 

ascendentes ou em declive, que, na prática, com este ponto específico no espaço, sendo 

denominado de atrator  (KEITH e col., 1995).  

  Estes caminhos de trajetórias de ∇ρ, que iniciam em pontos localizados entre núcleos, 

são denominados pontos críticos de ligação (BCP, do inglês Bond Critical Point). Dois 

caminhos gradientes começando no mesmo BCP e terminando nos núcleos atômicos formam 

um caminho de ligação ou interação (BP, do inglês Bond Path), interligando dois atratores, 

formando uma ligação química ou interação intermolecular (POPELIER, 1998). 
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 Já os pontos críticos (CP, do inglês Critical Point) são pontos especiais na densidade 

eletrônica nos quais o vetor gradiente da densidade eletrônica desaparece (ρ = 0), 

correspondendo a pontos de máximo, de cela ou de mínimos. A distinção entre os diferentes 

CP's poder ser feita a partir do laplaciano da densidade eletrônica 2ρ, através do uso da 

Equação 4 (GRABOWSKI, 2011). 

 

                                                    (4) 

 

 Dessa forma, os pontos críticos são descritos em termos dos autovalores obtidos a 

partir do laplaciano da densidade eletrônica (1, 2, 3), Figura 3. Eles são designados por 

(ω,σ), onde ω se refere à classe do ponto crítico e σ ao sinal. A classe é o número de 

autovalores da densidade eletrônica diferentes de zero no ponto crítico, e o sinal é a soma dos 

sinais dos autovalores. Sendo assim existem quatro tipos de pontos críticos, conforme 

demonstrado na Tabela 1. De acordo com a Figura 3, λ1 e λ2 estão orientados em um plano 

perpendicular ao eixo internuclear dos átomos A e B. Ao considerar que, o valor de λ1 é muito 

alto, a ligação terá um caráter π, enquanto que λ1 = λ2, indicará um formato "cilíndrico", 

formalizando a ligação como sigma ou covalente. 

 

Figura 3. Ilustração de um BCP entre dois átomos atratores, com os vetores dos termos de 
autovalores. (OLIVEIRA e col., 2010) 
 

Tabela 1. Acrônimos, pontos críticos e autovalores. 
Nome Acrônimo    Ω,Σ 

Atrator Nuclear NA - - - (3,-3) 
Ponto Crítico da Ligação BCP - - + (3,-1) 

Ponto Crítico do Anel RCP - + + (3,+1) 
Ponto Crítico de Gaiola CCP + + + (3,+3) 
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 Onde o máximo local (3,-3) corresponde aos átomos atratores (NA, do inglês Nuclear 

atractor); (3,-1) corresponde ao ponto crítico de ligação (BCP); (3,+1) correspondente a ponto 

crítico de anel (RCP) e (3,+3) corresponde ao ponto crítico de gaiola (CCP, do inglês Cage 

Critical Point)(GRABOWSKI, 2011). 

 A partir do sinal de Laplaciano ∇2ρ, pode-se descrever a concentração de densidade 

eletrônica em uma determinada zona de ligação (GRABOWSKI e col., 2006), com 

predominância da energia potencial (Vr) ou energia cinética (Gr). Por exemplo, valores 

negativos do laplaciano da densidade eletrônica ( ∇2ρ < 0) demonstram que a densidade 

eletrônica está concentrada entre os átomos e indicam uma ligação covalente ou uma 

interação com caráter covalente, predominando V. Já os valores positivos do laplaciano (∇2ρ > 

0), indicam um aumento da densidade eletrônica sobre os átomos o que é característico de 

ligações iônicas e interações intermoleculares que possuem caráter eletrostático, 

predominando G (BADER, 1991). 

Outra forma utilizada para determinar a natureza das interações é a densidade de 

energia no BCP, Hr (sendo Hr = Gr + Vr), e seu valor na ligação CP é denotado por Hb, onde o 

seu sinal é determinado pela própria densidade de energia e é negativo para todas as 

interações que resultam do acúmulo de densidade eletrônica na ligação CP (BADER, 1991). 

Desta forma, podemos classificar as ligações ou interações como, covalentes: ∇2ρ < 0 e Hb < 

0, parcialmente covalentes: ∇2ρ < 0 ou ∇2ρ > 0 e Hb < 0, assim como, fracas com característica 

de interações eletrostáticas: ∇2ρ > 0 e Hb > 0 (BADER, 1991; GRABOWSKI, 2011). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este trabalho de dissertação de mestrado tem como foco principal estudar cristais 

multicomponentes, com o intuito de compreender o comportamento molecular e os arranjos 

das estruturas supramoleculares resultantes dos processos de cocristalizações, tanto em 

cocristais como em solvato (hidrato). Visando facilitar a compreensão deste trabalho, a 

apresentação e discussão dos resultados estão divididas em dois capítulos: 

No capítulo primeiro, utilizando modelos de compostos aromáticos, inicialmente será 

apresentado os coformadores e seus respectivos cocristais, para posterior apresentação de uma 

abordagem para a formação de cocristais por interações ππ. Estes modelos estruturais foram 

selecionados com o propósito de avaliar o comportamento das interações intermoleculares em 

sistemas ππ, como forma de compreender as causas e influências de testes ineficientes em 

cocristalizações durante o período deste trabalho.  

Posteriormente, no capítulo segundo, utilizando compostos de 1-(2,4-diclorofenil)-5-

(4-halofenil)-1H-pirazol-3-carboxilatos de etila, será apresentada uma abordagem para 

compreender a influência de moléculas de água e de substituintes no empacotamento 

cristalino destes modelos estruturais. Neste capítulo, será utilizado modelos de heterociclos 

sintetizados em nosso grupo de pesquisa. 

Em ambos os capítulos, a abordagem do cluster supramolecular (MARTINS e col., 

2014, 2015, 2016; FRIZZO e col., 2015) foi empregada com o objetivo de compreender 

topológica e energeticamente a rede cristalina de coformadores e cocristais formados por 

interações ···, assim como de três compostos de 1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-halofenil)-1H-

pirazol-3-carboxilatos de etila. Para determinar o número de coordenação molecular, utilizou-

se o método do poliedro de Voronoi-Dirichlet (PVD) (PERESYPKINA; BLATOV, 1999), 

utilizando o pacote de programas TOPOS® (A. BLATOV, V.), responsável por fornecer 

dados diretos de áreas de contato.  

Aliado ao NCM, podemos avaliar também as relações energéticas existentes entre 

todas as moléculas que fazem parte da primeira esfera de coordenação, utilizando dados de 

coordenadas atômicas provinientes do arquivo CIF. Ferramentas de mecânica quântica, tais 

como o método Semi-empírico (SQM) – PM6-D3H4X (BRAHMKSHATRIYA, P. S.; 

DOBEŠ, P.; FANFRLÍK, J.; ŘEZÁČ, J.; PARUCH, K.; BRONOWSKA, A.; LEPŠÍK, M.; 

HOBZA, 2013) será aplicado aos compostos do capítulo primeiro e o método da Teoria do 
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Funcional da Densidade (DFT) – ωB97X-D (CHAI; HEAD-GORDON, 2008) para os 

compostos do capítulo segundo, com a finalidade de mapear todas as energias de interações.  

O potencial eletrostático molecular (MEP, do inglês Molecular Electrostatic Potential) 

(WHEELER; HOUK, 2009) se mostra ser outra ferramenta teórica importante no estudo de 

interações. Esta ferramenta possibilita mapear a superfície molecular, extraído informações a 

respeito dos sítios de complementariedade eletrostática. 

As diversas ferramentas de mecânica quântica fornecem energias, potenciais 

eletrostáticos e interações entre moléculas, além de possibilitar a caracterização da natureza 

das interações. Dentre as mais utilizadas para quantificar as interações não covalentes, 

destaca-se a Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM, do inglês Quantum Theory 

of Atoms in Molecules) (BADER, 1991). 

Assim, as ferramentas citadas acima são essenciais para fornecer dados que 

possibilitem a construção de novos paradigmas, corroborando para o compreendimento da 

estrutura supramolecular de coformadores, cocristais e solvatos (hidrato), dentre outras 

classes de moléculas. A partir dos dados energéticos é possível propor o mecanismo de 

cristalização em ordem de hierarquia de estabilidade energética entre os dímeros em cada 

cluster de coformadores e cocristais – capítulo primeiro, favorecendo a comparação entre eles, 

assim como propor o mecanismo de cristalização de uma série de compostos envolvendo 

hidrato – capítulo segundo. 

 

4.1. CAPÍTULO PRIMEIRO 

 

O foco deste capítulo é utilizar modelos moleculares, já descritos na literatura, para 

estudar as interações intermoleculares que favorecem a síntese de novos cocristais e, assim, 

compreender os fatores que impedem a cocristalização de alguns heterociclos sintetizados em 

nosso grupo de pesquisa. Para tal objetivo, selecionam-se compostos aromáticos e 

heterociclos que possuem, além dos cocristais, seus coformadores depositados no banco de 

dados ConQuest versão 1.17 de nov./2014 (BRUNO e col., 2002). Neste sentido, 

primeiramente, é estudado os coformadores e, posteriormente, os seus respectivos cocristais, 

classificados de acordo com o coformador halogenado utilizado. Salienta-se que, a última 

classe de compostos que utiliza o coformador hexafluorbenzeno foi subdividida em duas 

classes, sendo uma classe com compostos poliaromáticos e outra classe com compostos 

derivados de heterociclos, totalizando quatro classes de cocristais. 
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4.1.1. Numeração, nomenclatura e refcode das estruturas estudadas 

 

As estruturas de estudo neste capítulo encontram-se depositados no banco de dados do 

CCDC e são constituídos basicamente por sistemas aromáticos halogenados, poliaromáticos 

hidrogenados e heterociclos. Para um melhor entendimento os coformadores aromáticos 

halogenados estão numerados como 1, 2 e 3, os poliaromáticos hidrogenados estão numerados 

de 4-7 e os coformadores derivados de heterociclos estão numerados de 8-10. Já para os 

cocristais, a numeração adotada está de acordo com as seguintes regras:  

 14-17 cocristais derivados do coformador Octafluornaftaleno a partir da 

combinação com coformadores 4-7;  

 24, 26, 28, 29 e 210 cocristais derivados do Hexafluorbenzeno a partir da 

combinação com coformadores 4, 6, 8, 9 e 10. 

 35 cocristal derivado do Decafluorbisfenil a partir da combinação com o 

coformador 5. 

Na Tabela 2, estão descritos os coformadores e cocristais, assim como numeração, 

estrutura, nomenclatura e refcode do CCDC. Estas estruturas foram selecionadas, pois 

constavam além dos CIFs dos cocristais, os arquivos dos coformadores. 

 

Tabela 2. Numeração, estrutura, nomenclatura e códigos do CCDC dos compostos estudados. 
Composto Estrutura Nomenclatura Refcode 

1 

 

Octafluornaftaleno OFNAPH08 

2 

 

Hexafluorbenzeno HFBENZ02 

3 

 

Decafluorbisfenil DECFDP01 

4 
 

Naftaleno NAPHTA12 

5 
 

Bisfenil BIPHEN03 

6 

 

Pireno GUQPOZ 

aNomenclatura fornecida pelos autores dos cocristais descrita nos arquivos CIF.  
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Tabela 2. Continuação 
Composto Estrutura Nomenclatura Refcode 

7 

 

Trifenileno TRIPHE13 

8 

 

4,4'-Di-terc-butil-2,2'-
bipiridina 

MUBJOJ 

9 

 

4,4'-Di-terc-butil-6,6'- 
difenil-2,2'-bipiridina 

TEPSUE 

10 

 

5-(1-Naftil)-2-
pirimidinamina 

HORVAM 

14 

 

Naftaleno-
octafluoronaftaleno 

complexoa 
NPOFNP 

15 

 

Octafluornaftaleno-
bisfenila 

ASAKIO 

16 

 

Perfluornaftaleno-
pirenoa 

ECUVIH 

17 

 

Perfluornaftaleno-
trifenilenoa 

ECUVON 

24 

 

Naftaleno-
hexafluorbenzenoa 

IVOBOK 

26 

F

F

F

F F

F

 

Pireno-
hexafluorbenzenoa 

ZZZGKE02 

aNomenclatura fornecida pelos autores dos cocristais descrita nos arquivos CIF.  
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Tabela 2. Continuação 
Composto Estrutura Nomenclatura Refcode 

28 

 

4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-
bipyridine–

hexafluorobenzene 
(1/1) a 

REZDEG 

29 

 

2:1 
hexafluorbenzeno:4,4-

di-tert-butyl-6,6-
diphenyl-[2,2]-

bipyridinyla 

SEDWEE 

210 

 

5-(1-Naftil)-2-
pirimidinamina-

hexafluorbenzenoa 
HORVOA 

35 

 

Bifenil-perfluorbifenil 
complexoa 

BPPFBP 

aNomenclatura fornecida pelos autores dos cocristais descrita nos arquivos CIF.  
 

4.1.2. Estudo supramolecular dos cocristais derivados do octafluornaftaleno 

 

Os cocristais 14-17 são formados pela combinação entre o coformador 

octafluornaftaleno (1) e coformadores 4-7. No CCDC ConQuest, por exemplo, são relatadas 

dez estruturas do coformador 1 e para este trabalho, foi selecionada a estrutura com Refcode 

OFNAPH08 (ILOTT e col., 2010) com menor fator-R (3,44%). Os coformadores 4-7 também 

foram selecionados de acordo com o mesmo critério. 
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4.1.2.1. Dados cristalográficos dos cocristais derivados do octafluornaftaleno 

 

Os principais dados cristalográficos dos coformadores 4 (ALT; KALUS, 1982), 5 

(CHARBONNEAU; DELUGEARD, 1976), 6 (PANG e col., 2015) e 7 (O.SEVEN, 2013) 

bem como seus cocristais 14 (POTENZA; MASTROPAOLO, 1975), 15 (COLLINGS e col., 

2004), 16 e 17 (COLLINGS; ROSCOE; e col., 2001), estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Dados cristalográficos dos coformadores 1, 4-7 e dos cocristais 14-17. 

Coformadores e 
Cocristais 

Sistema cristalino Grupo espacial Refcode/R-factor (%) 

1 Monoclínico P21/c OFNAPH08 (3,44) 

4 Monoclínico P21/a NAPHTA12 (3,01) 

5 Monoclínico P21/a BIPHEN03 (6,6) 

6 Monoclínico P21/c GUQPOZ (4,6) 

7 Ortorrômbico P 21 21 21 TRIPHE13 (3,75) 

14 Monoclínico P21/c NPOFNP (6,5) 

15 Monoclínico P21/n ASAKIO (3,99) 

16 Triclínico P  ECUVIH (4,42) 

17 Triclínico P  ECUVON (4,2) 

 

4.1.2.2. Potencial eletrostático molecular dos coformadores resultante dos 
cocristais derivado do octafluornaftaleno 

 

O potencial eletrostático molecular (do inglês, Molecular Electrostatic Potential, 

MEP) fornece o caráter eletrostático da maioria das interações intermoleculares possibilitando 

a interpretação das interações com base no reconhecimento dos sítios de interação. Com o 

objetivo de analisar os sítios de interações entre os coformadores 1 e 4-7, os MEPs foram 

gerados a partir do nível de teoria ωB97X-D/cc-pVDZ, sem correção de base com um valor 

de isosuperfície de 0,001. Este valor de isosuperfície gera nos MEPs uma superfície baseada 

nos raios de van der Waals dos átomos em cada molécula.  

A análise do MEP para o coformador 1 (Figura 4a) mostra que este apresenta no 

centro do anel aromático um potencial eletrostático positivo, e nas periferias do anel, onde se 

encontram localizados os átomos de flúor, um potencial eletrostático negativo. Já a analise 

dos coformadores 4-7 mostram que no centro dos anéis os potenciais eletrostáticos são 
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negativos, e nas periferias, onde se encontram localizados os átomos de hidrogênio, o 

potencial eletrostático é positivo (Figura 4b-e). Assim, ao compararmos o centro do anel do 

coformador 1 com os coformadores 4-7, verifica-se que existe uma complementariedade 

eletrostática para favorecer a cocristalização. 

 

 

a) b) c) d) e) 

-0,0010,001
 

 

Figura 4. Potencial eletrostático molecular para os coformadores a) 1, b) 4, c) 5, d) 6 e e) 7 
gerados no nível de teoria ωB97XD/cc-pVDZ a partir do programa Gaussiview®

. A coloração 
vermelha representa um valor de -0,001 u.a., o amarelo -0,0005 u.a., o verde 0,000 u.a., azul 
claro 0,0005 e o azul 0,001 u.a. 
 

4.1.2.3. Análise supramolecular dos cocristais derivados do octafluornaftaleno 
 

Para iniciar os estudos supramoleculares, delimitou-se a primeira esfera de 

coordenação pela metodologia do cluster supramolecular para os coformadores e seus 

cocristais, sendo possível obter o Número de Coordenação Molecular (NCM). Na Figura 5, 

utiliza-se o coformador 1 como exemplo para ilustrar o processo de construção do cluster 

supramolecular, podendo ser obtido pelo programa TOPOS® a área de contato entre dímeros 

(representação no zoom da lupa - Figura 5a), e pelo programa Mercury®, preparar os 

arquivos de entrada para os cálculos de energia.  

Salienta-se que, para cada um dos cocristais, constroem-se dois clusters 

supramoleculares, considerando ora M1 um coformador, ora como outro coformador, sendo 

exemplificado pelos coformadores 1 e 4 Figura 6a-b, e para o cocristal 14, Figura 6c-d. 
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a) b) 
 

Figura 5. Cluster supramolecular: a) delimitado pela área de contato no programa TOPOS® e 
b) análise pelo programa Mercury®. 
 

Em uma análise prévia a partir da construção do cluster supramolecular para os 

coformadores 1 e 4 (Figura 6a-b), é demonstrado que as moléculas vizinhas à M1, na 

representação com zoom da lupa, interagem com a mesma por interações com geometria na 

forma T (do inglês T-shaped (SINNOKROT e col., 2002)). Diferentemente, a análise do 

cocristal 14 (Figura 6c-d) demonstra que as moléculas interagem por geometria com 

empilhamentos  (do inglês -stacking (SINNOKROT e col., 2002)).  

Correlacionando os MEPs (Figura 4) com as geometrias adotadas pelas moléculas no 

empacotamento cristalino, demonstradas nas regiôes de zoom das lupas (Figura 6a-d), 

observa-se a complementaridade dos coformadores em interagir entre si por geometrias na 

forma T. Já nos cocristais, a complementaridade existente entre os diferentes coformadores é 

devido aos sítios  possuírem diferentes potenciais eletrostáticos, favorecendo a interação 

entre os anéis por interações ∙∙∙, ao em vez de interações CH∙∙∙.  
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c) M1 = 1 d) M1 = 4 

 

Figura 6. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 1 e b) 4, e o cocristal 14 quando 
M1 for c) 1 e d) 4. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a) M1 = 1 b) M1 = 5 
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90°

M2
M3

M1

90°
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c) M1 = 1 d) M1 = 5 
Figura 7. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 1 e b) 5, e o cocristal 15 quando 
M1 for c) 1 e d) 5. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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c) M1 = 1 d) M1 = 6 

Figura 8. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 1 e b) 6, e o cocristal 16 quando 
M1 for c) 1 e d) 6. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a) M1 = 1 b) M1 = 7 
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c) M1 = 1 d) M1 = 7 

Figura 9. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 1 e b) 7, e o cocristal 17 quando 
M1 for c) 1 e d) 7. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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Após observar os clusters supramoleculares dos cocristais 14-17 e seus coformadores, 

é possível evidenciar que coformadores seguem um padrão de geometrias de interações na 

forma T, já os cocristais por geometrias de interações na forma de empilhamentos π. Para os 

cocristais 14-16 e seus respectivos coformadores foi observado o NCM de 14 moléculas. Já 

para o cocristal 17 e o coformador 7 essa tendência não é observada, sendo verificado o NCM 

de 16 moléculas para o coformador 7, 13 moléculas (M1 sendo 1) e 15 moléculas (M1 sendo 

7) para o cluster supramolecular do cocristal 17. Com base nesses resultados, conclui-se que, 

os coformadores com topologias moleculares semelhantes resultam na formação de cocristais 

com NCM iguais aos seus coformadores, e no caso de coformadores com topologias 

moleculares diferentes, não é observado um NCM padrão.   

 Além disso, ao analisar a disposição das moléculas no espaço tridimensional que 

compreendem o cluster supramolecular, observa-se outra tendência nos cocristais 14-16, 

sendo estes clusters compostos por oito moléculas diferentes da M1 e seis moléculas iguais a 

M1. Essa tendência é observada através da análise da Figura 6 correspondente ao cluster do 

cocristal 14, em que a partir da construção do cluster supramolecular, considerando a 

molécula de referência M1 como octafluornaftaleno (1), verifica-se seis moléculas iguais a 

estas rodeadas por oito moléculas de naftaleno (4), e, o inverso quando a molécula de 

referência M1 é naftaleno, seguindo a mesma disposição. 

Ainda nesta perspectiva, o cocristal 17 apresenta novamente um comportamento 

anômalo, em que, neste caso, a M1 é considerada a molécula de octafluornaftaleno (1). A 

primeira esfera de coordenação é composta por cinco moléculas iguais a M1 e oito moléculas 

de trifenileno (7). Já ao considerar a M1 como trifenileno (7), a primeira esfera de 

coordenação é composta por sete moléculas iguais a M1 e oito moléculas de 

octafluornaftaleno (1). Analisando este caso, conclui-se que, ao considerar a M1 como a 

molécula de menor topologia, o número de coordenação molecular é menor que ao considerar 

a M1 como a molécula de maior topologia, conforme demonstrado na Figura 10.  

 
Tabela 4. Número de coordenação molecular de coformadores 1 e 4-7 e cocristais 14-17. 

Coformadores  NCM Cocristais NCM 
1 14 14 14 
4 14 15 14 
5 14 16 14 
6 14 17 13 (M1 1), 15 (M1 7) 
7 16 - - 
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a) b)  

Figura 10. Cluster supramolecular do cocristal 17: a) quando M1 for 1 (NCM 13), b) quando 
M1 for 7 (NCM 15). 
 

Os códigos de simetria e áreas de contato para todos os dímeros dos coformadores e 

cocristais encontram-se no ANEXO A. 

Após definir com precisão o cluster supramolecular dos coformadores e seus 

respectivos cocristais (Figuras 5-8), são determinadas as energias de interações entre os 

dímeros (M1MN) pertencentes à primeira esfera de coordenação. Dessa forma, a energia de 

interação entre os dímeros é obtida a partir de três cálculos, sendo dois deles de cada molécula 

que compõem o dímero separadamente e um terceiro cálculo do dímero formado pela união 

das duas moléculas. Assim, a energia de interação de cada dímero (GM1···MN) é obtida pela Eq. 

5. Por sua vez, a energia total de cada cluster (Gcluster) é obtida a partir do somatório da 

energia de interação entre todos os dímeros, conforme a Eq. 6.  

 

GM1···MN = EM1···MN – (EM1 + EMN)                                             (5) 

 

GCluster =  GM1···MN                                                          (6) 

 

Na Tabela 5, são apresentados os dados referentes aos coformadores 1 e 4, além do 

cocristal 14. Estes clusters serão utilizados como modelo para as demais discussões. O 

coformador 1 apresenta duas moléculas na unidade assimétrica, porém somente uma delas foi 

considerada para o estudo proposto, visto que o somatório da energia total do cluster 
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supramolecular é de -24,78 kcal mol-1
, e a estrutura utilizada possui energia total do cluster 

supramolecular de -24,89 kcal mol-1
.  

 

Tabela 5. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 1, 4 e cocristal 14 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

1 4 14 (M1 1) 14 (M1 4) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -5,85 -4,58 -8,32 -8,32 
M1∙∙∙M3 -5,85 -4,58 -8,32 -8,32 
M1∙∙∙M4 -2,03 -4,58 -1,16 -1,19 
M1∙∙∙M5 -2,03 -4,58 -1,16 -1,19 
M1∙∙∙M6 -1,96 -3,73 -1,05 -1,14 
M1∙∙∙M7 -1,96 -3,73 -1,05 -1,14 
M1∙∙∙M8 -1,72 -1,69 -1,05 -1,14 
M1∙∙∙M9 -1,72 -1,69 -1,05 -1,14 
M1∙∙∙M10 -0,50 -1,69 -0,75 -0,75 
M1∙∙∙M11 -0,50 -1,69 -0,75 -0,75 
M1∙∙∙M12 -0,25 -1,27 -0,67 -0,67 
M1∙∙∙M13 -0,25 -1,27 -0,67 -0,67 
M1∙∙∙M14 -0,13 -0,17 -0,62 -0,62 
M1∙∙∙M15 -0,13 -0,17 -0,62 -0,62 

Gcluster -24,89 -35,39 -27,23 -27,66 
Gcoform. -60,28 - 
Gcocristal - -54,89 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde.  
 

Analisando o Gcluster para o coformador 1, observa-se que este é menos estável em 

relação ao coformador poliaromático hidrogenado e aos respectivos cocristais. Já analisando 

os resultados de Gcocristal, verifica-se que os cocristais não possuem maior estabilidade em 

relação aos dois coformadores. Assim, este resultado instigou a busca por outras alternativas 

que fornecessem dados suficientes para confirmarmos a existência dos cocristais, visto que as 

estruturas analisadas foram obtidas a partir de dados experimentais (difração de raios X). 

Além do coformador 1, 4 e cocristal 14, os dados energéticos foram analisados para os 

demais clusters de coformadores e cocristais, a fim de verificar de que ponto de vista poderia 

ser explicada a preferência em formar o heterodímero em relação ao homodímero. Um dos 

pontos relatados na literatura é a possível análise da estabilidade dos clusters 

supramoleculares em relação à energia obtida pelas Equações 7 e 8 (GAVEZZOTTI e col., 

2016). Estes dados podem ser obtidos para as estruturas analisadas neste trabalho, sobre o 

ponto de vista do que foi apresentado por Gavezzotti, mas a partir da adaptação para a 
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metodologia do cluster supramolecular, como descritos na Tabela 6, para todos os cocristais 

derivados do octafluornaftaleno. 

Quando considerado os coformadores, um valor energético é obtido para a soma das 

energias (Gcluster) destes, a partir da Eq. 7, chamado de Gcoform.. No caso dos cocristais, a 

critério de comparação com seus coformadores, são construídos dois diferentes clusters, como 

já mencionados anteriormente. Se considerarmos em um primeiro momento como M1 um 

coformador (aleatoriamente descrito como X), e em um segundo momento um outro 

coformador como M1 (aleatoriamente descrito como Y), o resultado da construção desses 

dois clusters para um mesmo cocristal resultará em um terceiro valor energético que é obtido 

pela Eq. 8, chamado de Gcocristal.  

                                     Gcoform. = GclusterX + GclusterY                                                      (7) 

     

                                               Gcocristal = GclusterM1X + GclusterM1Y                                                                        (8) 

 

Sendo que GclusterX representa a energia do cluster para o coformador X e o GclusterY 

representa a energia do cluster para o coformador Y, no caso do estudo dos coformadores. Já 

no caso do estudo dos cocristais GclusterM1X representa a energia do cluster (GCluster) quando M1 

é considerado o coformador X e GclusterM1Y  representa a energia do cluster (GCluster) quando 

M1 é considerado o coformador Y. 

Os dados energéticos de coformadores e cocristais são apresentados em tabelas, ao 

longo das discussões, sendo descritos em ordem decrescente com a finalidade de facilitar à 

análise dos dímeros que mais contribuem para a estabilidade do cluster supramolecular e 

consequentemente para a estabilidade dos cristais, seguindo uma hierarquia de maior a menor 

estabilidade energética. 

Com a finalidade de facilitar o entendimento e manter uma relação direta com as 

comparações feitas neste trabalho, os dímeros dos clusters supramoleculares foram 

hierarquizados em ordem decrescente de energia, por cores relativas a cada hierarquia. Ou 

seja, os dímeros da hierarquia I, são destacados na cor vermelha, hierarquia II em verde, 

hierarquia III em azul e nos casos que apresentarem a hierarquia IV, em cinza. 

 

 

 

 



73 
 

Tabela 6. Energias de estabilização do cluster supramolecular de coformadores (Gcoform.) e 
cocristais (Gcocristal).  

Coformador Coformador Cocristal Gcoform.
a 

(kcal mol-1) 
Gcocristal

 b 
(kcal mol-1) 

1  4 - -60,28 - 
1 5 - -63,32 - 
1 6 - -69,36 - 
1 7 - -77,35 - 
- - 14  - -54,89 
- - 15 - -61,64 
- - 16 - -67,79 
- - 17 - -74,62 

a Calculado a partir da equação 7. b Calculado a partir da equação 8. 

 

Inicialmente, esses resultados (Tabela 6) induzem a concluir que os cocristais não são 

favorecidos energeticamente em relação aos seus coformadores. Entretanto, é necessário 

avaliar a energia de dimerização, como sugerido por Gavezzotti em sua mais recente 

publicação (GAVEZZOTTI e col., 2016). Desta forma, os dímeros mais estáveis, tanto para 

coformadores quanto para cocristais, foram analisados, a partir do cluster supramolecular. 

Utilizando como exemplo o cocristal 14 (Figura 11), no cluster supramolecular dos 

seus coformadores (1 e 4), ampliamos a análise, além do dado energético, incluindo a 

abordagem de área de contato e a forma geométrica de interação destes dímeros. Observa-se 

que, os dímeros de maior estabilidade correspondem às energias dos dímeros da hierarquia I, 

com energias de GM1∙∙∙M2,M3 -5,85 kcal mol-1
 (1) e área de contato de 32,13 Å2, com geometrias 

de interação paralela deslocada (do inglês parallel-displaced) (SINNOKROT e col., 2002), 

como consequência da complementaridade eletrostática (Figura 12). No outro coformador, os 

dímeros da hierarquia I interagem com energias de GM1∙∙∙M2,M3,M4,M5 -4,58 kcal mol-1 (4) e área 

de contato de 20,95 Å2 cada dímero, com geometria de interação na forma T (do inglês T-

shaped) (SINNOKROT e col., 2002), também como consequência da complementaridade 

eletrostática (Figura 12). A partir disso, observa-se que a interação total entre os anéis por 

empilhamento  nos coformadores individuais jamais será favorável devido a não 

complementaridade entre os dois sistemas .  
 Já no cocristal 14, os dímeros da hierarquia I correspondem a GM1∙∙∙M2,M3 -8,32 kcal 

mol-1
, mais estáveis em comparação aos coformadores, devido a grande área de contato, 40,05 

Å2 cada dímero, nos sítios . Esta associação entre os dois coformadores, para resultar no 

inicio da dimerização no cocristal, só é possível devido à complementaridade de potencial 

eletrostático (Figura 12), tendo, como consequência disto, áreas de contato e energias de 

interações favoráveis em relação aos seus materiais de partida, coformadores. 
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O fato de os dímeros M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 no cocristal possuírem maior estabilidade, 

quando comparados aos dímeros de seus coformadores, demonstra o ganho energético 

existente nos primeiros passos de cristalização. Esse fato é evidenciado pela substituição de 

interações ∙∙∙ deslocadas, CF∙∙∙ e CH∙∙∙ nos coformadores, por interações ∙∙∙ nos 

cocristais. Este mesmo padrão de substituição de interações é evidenciado em toda a série de 

cocristais 14-17.  

A partir dos resultados discutidos, pode-se afirmar que a energia de dimerização é de 

fator a melhor forma de explicar a preferência em formar o cocristal em relação à 

autoassociação, como consequência da atração eletrostática entre os heterocoformadores. 

Assim, podemos elencar critérios relevantes além da complementariedade eletrostática e 

energética, como: topologia e tipos de interações nos coformadores. 

GM1∙∙∙M3 = -5,85
CM1∙∙∙M3 = 32,13

GM1∙∙∙M2 = -5,85
CM1∙∙∙M3 = 32,13

M1

M3

M2

GM1∙∙∙M3, M5 = -4,58
CM1∙∙∙ M3, M5 = 20,95

GM1∙∙∙M2, M4 = -4,58
CM1∙∙∙ M2, M4 = 20,95

M1

M3

M2

 

Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

GM1∙∙∙M3 = -8,32
CM1∙∙∙ M3 = 40,05GM1∙∙∙M2 = -8,32

CM1∙∙∙ M2 = 40,05 GM1∙∙∙M2 = -8,32
CM1∙∙∙ M2 = 40,05

M3

M2

M3

M1

M1

M2

GM1∙∙∙M3 = -8,32
CM1∙∙∙ M3 = 40,05

 

Hierarquia I 
c) 

Figura 11. Energia de interação entre dímeros: a) coformador 1, b) coformador 4 e c) cocristal 
14, em azul se M1 for octafluornaftaleno e em vermelho se M1 for naftaleno. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1 e áreas de contato (C) em Å2. 
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a) b)  c) 

-0,001 0,001
 

Figura 12. Potencial eletrostático molecular para os coformadores a) 1, b) 4, e cocristal c) 14 
gerados no nível de teoria ωB97XD/cc-pVDZ a partir do programa Gaussiview®

. A coloração 
vermelha representa um valor de -0,001 u.a., o amarelo -0,0005 u.a., o verde 0,000 u.a., azul 
claro 0,0005 u.a. e o azul 0,001 u.a. 
 

Associado aos resultados discutidos anteriormente, com a ferramenta da QTAIM 

pode-se afirmar que a dimerização no cocristal ocorre pela substituição de interações ∙∙∙ 

deslocada, F∙∙∙ e CH∙∙∙, nos coformadores (Figura 13), por interações ∙∙∙, podendo 

estender este raciocínio aos demais exemplos descritos nesta dissertação. Assim, através da 

ferramenta da QTAIM, observam-se quais os átomos estão interagindo entre as moléculas, 

mapeando todas as interações presentes nas hierarquias, proporcionando uma quantificação do 

ambiente de interação e fornecendo três importantes dados no estudo das interações 

intermoleculares: i) o valor da densidade eletrônica nos caminhos de interações (ρ), o qual é 

proporcional à energia de interação; ii) o termo laplaciano da densidade eletrônica (2ρ), que 

demonstra o caráter da interação, se for positivo, a interação tem caráter eletrostático, se for 

negativo, o caráter é covalente; e iii) energia de densidade eletrônica no BCP (H). As análises 

da QTAIM são realizadas para todos os dímeros que participam do mecanismo de 

cristalização para os coformadores e cocristais, e esses dados estão dispostos no ANEXO B, 

confirmando que todas as interações seguem os critérios descritos acima. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

Hierarquia I 
c) 

 

Figura 13. Análise da QTAIM das interações intermoleculares entre dímeros mais energéticos 
para: a) coformador 1, b) coformador 4 e c) cocristal 14. Visualização utilizando AIMALL. 
Em verde Ponto crítico de ligação (BCP), e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
 

4.1.2.4. Proposta de mecanismo de cristalização para coformadores e cocristais 
derivados do octafluornaftaleno 

 

Em relação às abordagens e ferramentas discutidas anteriormente, é possível propor 

um mecanismo de cristalização para os coformadores 1, 4-7 e cocristais 14-17. Baseado no 

conceito de synthon molecular, desenvolvido por Corey para o estudo sintético e 

retrossintético de moléculas orgânicas, será utilizada a síntese na forma de mecanismo de 

cristalização, resultante do entendimento das partes (dímeros) em relação ao todo (cristal). 

Serão propostos os mecanismos de cristalização como metodologia favorável à 

comparação entre coformadores e cocristais, evidenciando a formação dos primeiros dímeros 

que podem formar fitas ou camadas, resultando no cristal tridimensional (3D). Esta 

metodologia se torna complementar às descrições feitas nas seções anteriores. Com base nas 

ideias descritas anteriormente e nas energias de interações descritas na Tabela 5, é 

apresentado e discutido a seguir o primeiro mecanismo de cristalização (Figura 14) do 

octafluornaftaleno (1), coformador em comum aos cocristais da série 14-17.  

De acordo com os dados da Tabela 5, os dímeros da hierarquia I para o coformador 1 

correspondem às energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -5,85 kcal mol-1 para cada par, com interações ∙∙∙ 

deslocadas, duas interações F∙∙∙F e quatro interações F∙∙∙, entre dímeros (Figura 15a), sendo 

estes os dímeros responsáveis pela formação das primeiras fitas (1D), ao longo do eixo 

cristalográfico b. Dando continuidade ao mecanismo de cristalização, estas fitas 1D associam-

se através dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -2,03 kcal mol-1 para 
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cada par, ao longo do eixo cristalográfico c, com duas interações F∙∙∙ (Figura 15b) e dímeros 

com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -1,96 kcal mol-1 para cada par, através de interações F∙∙∙F e F∙∙∙ 

(Figura 15c), ao longo do eixo cristalográfico a. Importante salientar que, não evidenciamos 

interações ∙∙∙ face-a-face em nenhuma hierarquia deste mecanismo. 

 

M1

GM1∙∙∙M4, M5 = -2,03

90°

Hierarquia I

Hierarquia II

GM1∙∙∙M2, M3 = -5,85

GM1∙∙∙M6, M7 = -1,96

 
Figura 14. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 1. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1

. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Figura 15. Análise da QTAIM das interações intermoleculares entre dímeros do coformador 
1: a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4, M1∙∙∙M5 e c) M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7. Análise via AIMALL. 
Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
 
 

Com base nos dados da Tabela 5, o mecanismo de cristalização proposto para o 

coformador 4 (Figura 16) apresenta-se diferente em relação ao mecanismo de cristalização do 

coformador 1, de forma que, na primeira hierarquia, ao em vez de formar fitas 1D, forma 

diretamente a camadas 2D, envolvendo dímeros com energias de GM1∙∙∙M2, M3, M4, M5 = -4,58 

kcal mol-1 para cada par, apresentando geometria de interações na forma T, com três 

interações do tipo CH∙∙∙ (Figura 17a) ao longo dos eixos cristalográficos ab. Nesta camada 

2D ocorrerem ainda, como consequência da primeira hierarquia de interações, a associação de 

dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -3,73 kcal mol-1 para cada par, com duas interações 

CH∙∙∙ e uma H∙∙∙H (Figura 17b). Essas camadas 2D associam-se, na hierarquia II, através das 

interações entre os dímeros com energias de GM1∙∙∙M8, M9, 10, 11  = -1,69 kcal mol-1
 para cada par, 

com uma interação CH∙∙∙ e uma interação H∙∙∙H (Figura 17c) ao longo do eixo cristalográfico 

c, resultando na formação do cristal 3D. 
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M1

GM1∙∙∙M2, M3 = -4,58

GM1∙∙∙M4, M5 = -4,58

90°

GM1∙∙∙M6, M7 = -3,73

Hierarquia I

Hierarquia II

GM1∙∙∙M8, M9 = -1,69

 
Figura 16. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 4. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1

. 

 

 

Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Figura 17. Análise da QTAIM das interações intermoleculares para o coformador 4 entre os 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, b) M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7 e c) M1∙∙∙M8, 
M1∙∙∙M9, M1∙∙∙M10 e M1∙∙∙M11. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação 
(BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
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Após avaliar o mecanismo de cristalização dos dois coformadores individuais, analisa-

se o mecanismo de cristalização do cocristal 14, Figura 18. Observa-se que o mecanismo de 

cristalização para o cocristal apresenta-se diferente dos seus coformadores desde a primeira 

hierarquia de interação. Com base nos dados da Tabela 5, os dímeros da hierarquia I no 

cocristal 14 interagem com energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -8,32 kcal mol-1 para cada par, formando 

fitas 1D, ao longo do eixo cristalográfico a, através de interações π∙∙∙π e uma interação F∙∙∙π 

(Figura 19a). Essas fitas 1D se associam com outras fitas iguais levando a formação do cristal 

3D através dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -1,16 kcal mol-1 se M1 

for 1, com três interações F∙∙∙F (Figura 19b) e G = -1,19 kcal mol-1 se M1 for 4, com uma 

interação H∙∙∙H (Figura 19c), ao longo do eixo cristalográfico b, assim como os dímeros 

GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -1,05 kcal mol-1 para cada par, se M1 for 1, com duas interações F∙∙∙F 

(Figura 19d) e GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -1,14 kcal mol-1 para cada par, se M1 for 4, com uma 

interação H∙∙∙H (Figura 19e) ao longo do eixo cristalográfico c. 

M1

M1

GM1∙∙∙M4, M5 = -1,16

GM1∙∙∙M2, M3 = -8,32

GM1∙∙∙ M6, M7, M8, M9 = -1,14

GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -1,05

90°

Hierarquia I

Hierarquia II

GM1∙∙∙M4, M5 = -1,19

 

Figura 18. Mecanismo de cristalização proposto para o cocristal 14. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1

. 



81 
 

 

Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Hierarquia II 

d) 

Hierarquia II 

e) 
 

Figura 19. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no cocristal 14 entre os 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4, M1∙∙∙M5 quando M1 for 1 e c) M1∙∙∙M4, 
M1∙∙∙M5 quando M1 for 4, d) M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7, M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 quando M1 for 1 e e) 
M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7, M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 quando M1 for 4. Análise via AIMALL. Em verde 
Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
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Tabela 7. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 1, 5 e cocristal 15 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

1 5 15 (M1 1) 15 (M1 5) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -5,85 -6,08 -8,98 -8,98 
M1∙∙∙M3 -5,85 -6,08 -8,98 -8,98 
M1∙∙∙M4 -2,03 -6,08 -2,21 -3,01 
M1∙∙∙M5 -2,03 -6,08 -2,21 -3,01 
M1∙∙∙M6 -1,96 -4,37 -0,98 -1,11 
M1∙∙∙M7 -1,96 -4,37 -0,98 -1,11 
M1∙∙∙M8 -1,72 -1,20 -0,75 -1,11 
M1∙∙∙M9 -1,72 -1,20 -0,75 -1,11 
M1∙∙∙M10 -0,50 -1,20 -0,70 -0,98 
M1∙∙∙M11 -0,50 -1,20 -0,70 -0,98 
M1∙∙∙M12 -0,25 -0,24 -0,28 -0,75 
M1∙∙∙M13 -0,25 -0,24 -0,28 -0,75 
M1∙∙∙M14 -0,13 -0,04 -0,28 -0,70 
M1∙∙∙M15 -0,13 -0,04 -0,28 -0,70 

Gcluster -24,89 -38,43 -28,36 -33,28 
Gcoform. -63,32 - 
Gcocristal - -61,64 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. 
 

Com base nos dados da Tabela 7, para o coformador bisfenil (5), o mecanismo de 

cristalização proposto é apresentado na Figura 20. Ao comparar o mecanismo de cristalização 

do coformador bisfenil (5) com o coformador naftaleno (4), observa-se algumas semelhanças, 

evidenciando as mesmas hierarquias de interações, guardando as proporções energéticas.  

Portanto, os dímeros da hierarquia I, com energias de GM1∙∙∙M2, M3, M4, M5 = -6,08 kcal 

mol-1, formam camadas 2D através de quatro interações CH∙∙∙ entre cada par (Figura 21a), ao 

longo do eixo cristalográfico ab. Nestas camadas 2D, também ocorrem, como consequência, a 

associação entre os dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -4,37 kcal mol-1 para cada par, com 

quatro interações H∙∙∙H (Figura 21b). Desta forma, essas camadas 2D associam-se através de 

interações entre os dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M8, M9, M10, M11 = -1,20 kcal 

mol-1 para cada par, através de duas interações H∙∙∙H (Figura 21c), ao longo do eixo 

cristalográfico c, resultando na formação do cristal 3D. 
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M1

G M1∙∙∙M6, M7 = -4,37

G M1∙∙∙M2, M3 = -6,08

90°
G M1∙∙∙M8, M9, M10, M11 = -1,20

Hierarquia I

Hierarquia II

G M1∙∙∙M4, M5 = -6,08

 

Figura 20. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 5. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1

. 
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Hierarquia I 

a) 

Hierarquia I 

b) 

 

Hierarquia II 

c) 
 

Figura 21. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 5 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, b) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 e c) M1∙∙∙M8 e 
M1∙∙∙M9. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho 
Ponto crítico de anel (RCP). 
 

Com base nos dados da Tabela 7, o mecanismo de cristalização proposto para o 

cocristal 15 (Figura 22), apresenta-se diferente dos seus coformadores desde a primeira 

hierarquia de interação. Os dímeros na hierarquia I no cocristal interagem com energias de 

GM1∙∙∙M2, M3 = -8,98 kcal mol-1 para cada par, formando fitas 1D, através de interações π∙∙∙π e 

duas F∙∙∙π (Figura 23a), ao longo do eixo cristalográfico a. Essas fitas 1D formam camadas 

2D através da união dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -3,01 kcal 

mol-1 para cada par, se M1 for 5 com quatro interações H∙∙∙H (Figura 23b), além dos dímeros 

com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -2,21 kcal mol-1 para cada par, se M1 for 1 com cinco interações 

F∙∙∙F (Figura 23c), ao longo do eixo cristalográfico b. A associação das camadas 2D resultam 

na formação do cristal 3D a partir dos dímeros da hierarquia III, com energias de GM1∙∙∙M6, M7, 

M8, M9 = -1,11 kcal mol-1 para cada par, se M1 for 5, com uma interação H∙∙∙H (Figura 23d), 

assim como os dímeros com energias de GM1∙∙∙M8, M9 = -0,75 kcal mol-1 para cada par, se M1 



85 
 

for 1 com três interações CH∙∙∙F entre dímeros (Figura 23e), ao longo do eixo cristalográfico 

c. 

Hierarquia I

M1

90°

G M1∙∙∙M2, M3 = -8,98

G M1∙∙∙M4, M5 = -3,01

Hierarquia II

Hierarquia III

G M1∙∙∙M8, M9 = -0,75

M1

G M1∙∙∙M4, M5 = -2,21

G M1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -1,11

 

Figura 22. Mecanismo de cristalização proposto para o cocristal 15. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1

. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Hierarquia III 
d) 

Hierarquia III 
e) 

 

Figura 23. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do cocristal 15 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 5 e c) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 
1, d) M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7, M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 se M1 for 5, e) M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 se M1 for 1. 
Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico 
de anel (RCP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Tabela 8. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 1, 6 e cocristal 16 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

1 6 16 (M1 1) 16 (M1 6) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -5,85 -10,95 -11,83 -11,83 
M1∙∙∙M3 -5,85 -5,34 -11,83 -11,83 
M1∙∙∙M4 -2,03 -5,34 -0,75 -1,74 
M1∙∙∙M5 -2,03 -3,03 -0,75 -1,74 
M1∙∙∙M6 -1,96 -3,03 -0,71 -1,37 
M1∙∙∙M7 -1,96 -2,98 -0,71 -1,37 
M1∙∙∙M8 -1,72 -2,98 -0,71 -1,26 
M1∙∙∙M9 -1,72 -2,85 -0,71 -1,26 
M1∙∙∙M10 -0,50 -1,92 -0,60 -0,75 
M1∙∙∙M11 -0,50 1,92 -0,60 -0,75 
M1∙∙∙M12 -0,25 -1,48 -0,53 -0,71 
M1∙∙∙M13 -0,25 -1,48 -0,53 -0,71 
M1∙∙∙M14 -0,13 -0,99 -0,38 -0,71 
M1∙∙∙M15 -0,13 -0,16 -0,38 -0,71 

Gcluster -24,89 -44,47 -31,03 -36,76 
Gcoform. -69,36 - 
Gcocristal - -67,79 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. 

 

Com base nos dados da Tabela 8, o mecanismo de cristalização para o coformador 

pireno (6) é proposto na Figura 24, apresentando-se totalmente diferente quando comparado 

aos outros coformadores 4 e 5. Neste caso, o pireno forma, na hierarquia I, dímeros com 

energias de GM1∙∙∙M2 = -10,95 kcal mol-1, com interações ∙∙∙ (Figura 25a), ao longo do eixo 

cristalográfico bc. Esses dímeros iniciais associam-se a partir da geometria de interações na 

forma T na hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M3, M4 = -5,34 kcal mol-1 para cada par, com 

três interações CH∙∙∙ (Figura 25b), assim como, os dímeros com energias de GM1∙∙∙M7, M8 = -

2,98 kcal mol-1 para cada par, como dímeros de consequência, com duas interações CH∙∙∙ 

(Figura 25c), ao longo do eixo cristalográfico bc. Os dímeros da hierarquia I e II formam 

camadas intercalando a forma geométrica T e de empilhamentos ∙∙∙. Posteriormente, essas 

camadas 2D associam-se para formar o cristal 3D. Estes dímeros são responsáveis por 

associarem-se na hierarquia III, com energias de GM1∙∙∙M5, M6 = -3,03 kcal mol-1 para cada par, 

com duas interações CH∙∙∙ (Figura 25d), ao longo do eixo cristalográfico a. 
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GM1∙∙∙M2 = -10,95

GM1∙∙∙M3 M4 = -5,34

90°

GM1∙∙∙M7, M8 = -2,98

GM1∙∙∙M5, M6 = -3,03

Hierarquia I

Hierarquia III

Hierarquia II

M1

 

Figura 24. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 6. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

 

Hierarquia II 
c) 

Hierarquia III 
d) 

 

Figura 25. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 6 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, b) M1∙∙∙M3 e M1∙∙∙M4, c) M1∙∙∙M7 e M1∙∙∙M8 e d) M1∙∙∙M5 e M1∙∙∙M6. 
Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP)e em vermelho Ponto crítico 
de anel (RCP). 
 

Com base nos dados da Tabela 8, o mecanismo de cristalização do cocristal 16 (Figura 

26) também mostrou ser diferente dos seus coformadores desde a primeira hierarquia de 

interação. Os dímeros da hierarquia I interagem com energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -11,83 kcal 

mol-1 para cada par, com interações ∙∙∙ (Figura 27a), ao longo do eixo cristalográfico a, 

responsáveis por formarem fitas 1D. Essas fitas 1D formam camadas 2D ao longo do eixo 

cristalográfico b, através dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -1,74 

kcal mol-1 se M1 for 6, com duas interações CH∙∙∙π (Figura 27b), assim como, os dímeros 

GM1∙∙∙M4, M5 = -0,75 kcal mol-1, se M1 for 1, com três interações CH∙∙∙F entre dímeros (Figura 

27c). Essas camadas 2D associam-se, formando o cristal 3D, ao longo do eixo cristalográfico 

b, através da associação dos dímeros da hierarquia III, com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -1,37 
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kcal mol-1, se M1 for 6, com uma interação H∙∙∙H entre dímeros (Figura 27d), assim como 

dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -0,71 kcal mol-1, se M1 for 1, com três 

interações CH∙∙∙F (Figura 27e). 

 

M1

90°

GM1∙∙∙M4, M5  = -0,75

Hierarquia I
Hierarquia II

Hierarquia III

GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9  = -0,71

GM1∙∙∙M6, M7 = -1,37

GM1∙∙∙M2, M3 = -11,83

GM1∙∙∙M4, M5 = -1,74

M1

 

Figura 26. Mecanismo de cristalização proposto para o cocristal 16. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Hierarquia III 
d) 

Hierarquia III 
e) 

 

Figura 27. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do cocristal 16 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 6, c) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 
1, d) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 se M1 for 6 e e) M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 se M1 for 1. Análise via 
AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel 
(RCP). 
 

 

 



92 
 

Tabela 9. Energia de interação dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 1, 7 e cocristal 17 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

1 7 17 (M1 1) 17 (M1 7) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -5,85 -9,66 -12,25 -12,25 
M1∙∙∙M3 -5,85 -9,66 -12,05 -12,05 
M1∙∙∙M4 -2,03 -5,49 -1,15 -2,41 
M1∙∙∙M5 -2,03 -5,49 -1,09 -2,41 
M1∙∙∙M6 -1,96 -2,74 -0,92 -2,41 
M1∙∙∙M7 -1,96 -2,74 -0,83 -2,30 
M1∙∙∙M8 -1,72 -2,34 -0,71 -1,61 
M1∙∙∙M9 -1,72 -2,34 -0,62 -1,45 
M1∙∙∙M10 -0,50 -2,12 -0,53 -1,15 
M1∙∙∙M11 -0,50 -2,12 -0,45 -1,14 
M1∙∙∙M12 -0,25 -2,00 -0,37 -1,09 
M1∙∙∙M13 -0,25 -2,00 -0,37 -0,92 
M1∙∙∙M14 -0,13 -1,58 -0,31 -0,71 
M1∙∙∙M15 -0,13 -1,58 - -0,62 
M1∙∙∙M16 - -0,30 - -0,45 
M1∙∙∙M17 - -0,30 - - 

Gcluster -24,89 -52,46 -31,65 -42,97 
Gcoform. -77,35 - 
Gcocristal - -74,62 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. Quarta hierarquia de interação – cinza. 
 

Com base nos dados da Tabela 9, foi proposto o mecanismo de cristalização para o 

coformador 7 (Figura 28), evidenciando que os dímeros da hierarquia I interagem com 

energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -9,66 kcal mol-1 para cada par, formando fitas 1D através do 

empilhamento π deslocado (Figura 29a), ao longo do eixo cristalográfico a. Importante 

salientar que, os dímeros da primeira hierarquia interagem por interações π, porém não há 

total sobreposição dos anéis. Desta forma, possibilita a formação de interações CH∙∙∙π na 

hierarquia II, através dos anéis que estão livres, sendo considerado um coformador ideal para 

formar cocristais, assim como os demais coformadores citados anteriormente. 

As fitas 1D, formadas inicialmente, associam-se por meio de interações CH···π, 

formando fitas 2D, através dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -5,49 

kcal mol-1 (Figura 29b), ao longo do eixo cristalográfico ac. As fitas 2D, por sua vez, 

associam-se através dos dímeros da hierarquia III, com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -2,74 kcal 

mol-1, formando camadas 2D em maior dimensão que as anteriores (Figura 29c), ao longo do 

eixo cristalográfico b. A associação destas camadas 2D (maiores) resultam na formação do 
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cristal 3D através de duas interações CH∙∙∙π com dímeros da hierarquia IV, com energias de 

GM1∙∙∙M8, M9 = -2,34 kcal mol-1 (Figura 29d), ao longo do eixo cristalográfico c. 

 

M1

GM1∙∙∙M2, M3 = -9,66 GM1∙∙∙M4, M5= -5,49

90°

GM1∙∙∙M6, M7 = -2,74

GM1∙∙∙M8, M9 = -2,34

Hierarquia I

Hierarquia IV Hierarquia III

Hierarquia II

 

Figura 28. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 7. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
 b) 

 

Hierarquia III 
c) 

Hierarquia IV 
 d) 

 

Figura 29. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 7 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, c) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7, d) M1∙∙∙M8 e 
M1∙∙∙M9. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho 
Ponto crítico de anel (RCP). 
 

Com base nos dados da Tabela 9, foi proposto o mecanismo de cristalização para o 

cocristal 17 (Figura 30). Os dímeros da hierarquia I interagem com energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -

12 kcal mol-1 para cada par, formando fitas 1D através de interações envolvendo o 

empilhamento π (Figura 31a), ao longo do eixo cristalográfico a. Essas fitas 1D, formam 

camadas 2D através da associação dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5, 

M6 = -2,41 kcal mol-1 se M1 for 7 (Figura 31b), assim como, dímeros com energias de GM1∙∙∙M5 

= -1,09 kcal mol-1, se M1 for 1 (Figura 31c), ao longo do eixo cristalográfico b. Essas 

camadas 2D associam-se, formando o cristal 3D através de duas interações CH∙∙∙π, a partir da 
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associação de dímeros da hierarquia IV, com energias de GM1∙∙∙M8 = -1,61 kcal mol-1, se M1 for 

7, ao longo do eixo cristalográfico c. 

 

90°

GM1∙∙∙M2, M3 = -12

Hierarquia I

M1

Hierarquia IV Hierarquia III

GM1∙∙∙M4= -1,15

Hierarquia II

GM1∙∙∙M4, M5, M6 = -2,41

GM1∙∙∙M8,M9= -2,30

GM1∙∙∙M8 = -1,61

GM1∙∙∙M5 = -1,09

M1

 

Figura 30. Mecanismo de cristalização proposto para o cocristal 17. Energias (G) em kcal 
mol-1. 
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Hierarquia I 

a) 

 
Hierarquia II 

b) 
Hierarquia II 

c) 

 
Hierarquia III 

d) 
Hierarquia III 

e) 

 
Hierarquia IV 

f) 
 

Figura 31. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 17 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4, M1∙∙∙M5 e M1∙∙∙M6 se M1 for 7, c) M1∙∙∙M5 se 
M1 for 1, d) M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9, e) M1∙∙∙M4 se M1 for 1 e f) M1∙∙∙M8 se M1 for 7. Análise 
via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e m vermelho Ponto crítico de anel 
(RCP). 
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4.1.3. Estudo supramolecular dos cocristais derivados do hexafluorbenzeno  

 

Os cocristais 24, 26, 28, 29 e 210 são formados pela combinação entre 

hexafluorbenzeno (2) e os coformadores 4, 6, 8, 9 e 10, respectivamente. No CCDC 

ConQuest, por exemplo, são relatadas quatro estruturas do coformador 2, e para este trabalho 

foi selecionada a estrutura com Refcode HFBENZ02 (SHORAFA e col., 2009), com menor 

fator-R (4,02%). Os coformadores 4, 6, 8, 9 e 10 também foram selecionados de acordo com o 

mesmo critério. 

 

4.1.3.1. Dados cristalográficos dos cocristais derivados do hexafluorbenzeno 
 

Os principais dados cristalográficos dos coformadores 2, 4 (ALT; KALUS, 1982), 6 

(PANG e col., 2015), 8 (AMARANTE e col., 2009), 9 (BARANOFF e col., 2013) e 10 

(STOLL e col., 2009), bem como dos cocristais 24 (COLLINGS, JONATHAN C. e col., 

2002), 26 (PANG e col., 2015), 28 (BATSANOV e col., 2007), 29 (MKHALID e col., 2006) 

e 210 (STOLL e col., 2009), estão demonstrados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Dados cristalográficos dos coformadores 2, 4, 6, 8, 9, 10 e cocristais 24, 26, 28, 29 
e 210. 

Coformadores e 
Cocristais 

Sistema cristalino Grupo espacial Refcode/R-factor (%) 

2 Monoclínico P21/n HFBENZ02 (4,02) 

4 Monoclínico P21/a NAPHTA12 (3,01) 

6 Monoclínico P21/c GUQPOZ (4,6) 

8 Monoclínico P21/c MUBJOJ (7,98) 

9 Monoclínico C2/c TEPSUE (5,17) 

10 Triclínico P  HORVAM (6,76) 

24 Monoclínico C2/c IVOBOK (4,96) 

26 Monoclínico P21/c ZZZGKE02 (3,52) 

28 Monoclínico P21/m REZDEG (4,46) 

29 Ortorrômbico Pccn SEDWEE (5,5) 

210 Monoclínico P21/c HORVOA (3,98) 
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4.1.3.2. Potencial eletrostático molecular dos coformadores nos cocristais 
derivado do hexafluorbenzeno 

 

Analisando o MEP para o coformador 2 (Figura 32a), verifica-se no centro do anel 

aromático um potencial eletrostático positivo e nas periferias do anel, onde se encontram 

localizados os átomos de flúor, um potencial eletrostático negativo. Já a analise dos 

coformadores 4, 6 (Figura 32b,c), 8, 9 e 10 (Figura 32d-f), no centro dos anéis heterocíclicos, 

nas fenilas e no substituinte naftil, os potenciais eletrostáticos são negativos. Analisando as 

periferias dos coformadores, onde se encontram localizados os átomos de hidrogênio, o 

potencial eletrostático observado é positivo. 

 

a)               b)        c) 

d) e) f) 

-0,0010,001
 

Figura 32. Potencial eletrostático molecular para os coformadores a) 2, b) 4, c) 6, d) 8, e) 9 e 
f) 10 gerados no nível de teoria ωB97X-D/cc-pVDZ a partir do programa Gaussiview®

. A 
coloração vermelha representa um valor de -0,001 u.a., o amarelo -0,0005 u.a., o verde 0,000 
u.a., azul claro 0,0005 e o azul 0,001 u.a. 
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4.1.3.3. Análise supramolecular dos cocristais derivados do hexafluorbenzeno  

 

A análise supramolecular para os cocristais derivados do hexafluorbenzeno foi 

considerada a partir da mesma abordagem considerada para os coformadores e cocristais 

descritos na seção 4.1.2.3. Na Figura 5 utiliza-se o coformador 1 como exemplo para ilustrar o 

processo de construção do cluster supramolecular, onde, através do programa TOPOS®, 

foram obtidas as áreas de contato entre dímeros (representação no zoom da lupa - Figura 5a) e 

pelo programa Mercury, preparados os arquivos de entrada para os cálculos de energia. 

Nas Figura 33 a Figura 37, é possível analisar o cluster supramolecular de cada 

coformador e seus cocristais. Na região destacada pelo zoom da lupa, podemos verificar nos 

coformadores a forma de interação entre as moléculas e, da mesma forma, avaliar a forma de 

interação das moléculas nos cocristais. 
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a) M1 = 2 b) M1 = 4 

 

M1

90°

M2

M3

M1

90°

M2

M3

 
c) M1 = 2 d) M1 = 4 

Figura 33. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 2 e b) 4, e o cocristal 24 
quando M1 for c) 2 e d) 4. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a) M1 = 2 b) M1 = 6 

 

M1

90°

M2M3

M1

90°

M2
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c) M1 = 2 d) M1 = 6 

Figura 34. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 2 e b) 6, e o cocristal 26 
quando M1 for c) 2 e d) 6. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a) M1 = 2 b) M1 = 8 

90°

M1 M3M2

M3

90°

M1
M2

 
c) M1 = 2 d) M1 = 8 

Figura 35. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 2 e b) 8, e o cocristal 28 
quando M1 for c) 2 e d) 8. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a) M1 = 2 b) M1 = 9 
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c) M1 = 2 d) M1 = 9 

Figura 36. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 2 e b) 9, e o cocristal 29 
quando M1 for c) 2 e d) 9. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a) M1 = 2 b) M1 = 10 

90°

M1
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c) M1 = 2 d) M1 = 10 

Figura 37. Clusters supramoleculares para: os coformadores a) 2 e b) 10, e o cocristal 210 
quando M1 for c) 2 e d) 10. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
 

Nas Figura 33 e Figura 34 é possível avaliar com clareza, na região do zoom da lupa, 

as interações das moléculas com a M1, na forma geométrica de interação forma T. Já nos 

cocristais observa-se os heterodímeros interagindo na forma geométrica de empilhamento π. 

Seguindo a mesma analogia, as Figura 35 e Figura 36 mostram as mesmas formas em 

coformadores e cocristais. 
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Já na análise do cluster supramolecular do coformador 10 (Figura 37b), evidenciamos 

algo diferente dos demais clusters. Neste caso, na região de zoom da lupa, os substituintes 

naftil podem ser vistos interagindo por interações na forma geométrica de empilhamento π. 

Este fato gera dúvida sobre a formação do cocristal 210 (Figura 37c,d), e assim, pode-se 

buscar explicações para este fato, mais adiante, no mecanismo de cristalização deste cocristal. 

 Ao analisarmos o Gcoform. e Gcocristal  na Tabela 11 para os coformadores e cocristais, 

observamos que, a mesma ideia prevalece aqui, seguindo o raciocínio da seção 4.1.3.3 para os 

cocristais derivados do octafluornaftaleno, ou seja, as energias de Gcoform. e Gcocristal  não 

fornecerão argumentos para justificar a preferência em formar o cocristal em relação aos 

coformadores. 

 

Tabela 11. Energias de estabilização dos clusters supramoleculares de coformadores (Gcoform.) 
e cocristais (Gcocristal).  

Coformador Coformador Cocristal Gcoform.
a 

(kcal mol-1) 
Gcocristal

 b 
(kcal mol-1) 

2 4 - -50,73 - 
2 6 - -59,83 - 
2 8  - -74,24 - 
2 9 - -104,33 - 
2 10 - -86,81 - 
- - 24  - -45,73 
- - 26 - -61,46 
- - 28 - -76,18 
- - 29 - -97,56 
- - 210 - -80,80 

a Calculado a partir da equação 7. b Calculado a partir da equação 8. 

 

4.1.3.4. Proposta de mecanismo de cristalização para coformadores e cocristais 
derivados do hexafluorbenzeno 

 

Com base nos dados da Tabela 12, inicialmente é apresentado a proposta de 

mecanismo de cristalização para o coformador hexafluorbenzeno (2), visto que este 

coformador será utilizado nas discussões dos cocristais 24, 26, 28, 29 e 210. A hierarquia I 

para o coformador 2 apresenta dímeros mais estáveis com interações na forma geométrica T, 

em comparação ao coformador 1, onde, na mesma hierarquia, interage a partir de interações 

na forma π deslocada. O coformador 2 apresenta duas moléculas na unidade assimétrica, 

porém somente uma delas foi considerada para o estudo proposto, visto que o somatório da 

energia total do cluster supramolecular é de 15,08 kcal mol-1
 em relação a molécula utilizada 

como M1, que representa ser estabilizada com Gcluster -15,34 kcal mol-1
. 



106 
 

Tabela 12. Energia de interação dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 2, 4 e cocristal 24 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

2 4 24 (M1 2) 24 (M1 4) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -2,14 -4,58 -6,75 -6,75 
M1∙∙∙M3 -1,55 -4,58 -6,75 -6,75 
M1∙∙∙M4 -1,50 -4,58 -0,87 -1,27 
M1∙∙∙M5 -1,50 -4,58 -0,87 -1,27 
M1∙∙∙M6 -1,43 -3,73 -0,82 -1,27 
M1∙∙∙M7 -1,43 -3,73 -0,82 -1,27 
M1∙∙∙M8 -1,37 -1,69 -0,66 -1,22 
M1∙∙∙M9 -1,28 -1,69 -0,66 -1,22 
M1∙∙∙M10 -1,02 -1,69 -0,54 -0,87 
M1∙∙∙M11 -0,75 -1,69 -0,54 -0,87 
M1∙∙∙M12 -0,75 -1,27 -0,42 -0,82 
M1∙∙∙M13 -0,39 -1,27 -0,42 -0,82 
M1∙∙∙M14 -0,23 -0,17 -0,19 -0,42 
M1∙∙∙M15 -0,02 -0,17 -0,19 -0,42 

Gcluster -15,34 -35,39 -20,49 -25,24 
Gcoform. -50,73 - 
Gcocristal - -45,73 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. 

 

No mecanismo de cristalização do coformador 2 (Figura 38) o dímero da hierarquia I, 

com energia de GM1∙∙∙M2 = -2,14 kcal mol-1, associa-se a partir de duas interações F∙∙∙ e uma 

interação F∙∙∙F (Figura 39a), sendo responsável pela formação de fitas a partir da união com os 

dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M3 = -1,55 kcal mol-1 e GM1∙∙∙M4, M5 = -1,50 kcal 

mol-1, a partir de duas interações F∙∙∙F e uma interação F∙∙∙ (Figura 39b), e através de 

interações F∙∙∙F entre dímeros (Figura 39c), ao longo do eixo cristalográfico b e a, 

respectivamente. Essas camadas 2D associam-se formando o cristal 3D através da associação 

dos dímeros da hierarquia III, com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -1,43 kcal mol-1, a partir de uma 

interação F∙∙∙ entre dímeros (Figura 39c), ao longo do eixo cristalográfico c. 
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90°

GM1∙∙∙M2 = -2,14

Hierarquia III

Hierarquia II
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GM1∙∙∙M6, M7 = -1,43

GM1∙∙∙M4, M5= -1,50

GM1∙∙∙M3 = -1,55

 

Figura 38. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 2. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

 

Hierarquia II 
c) 

Hierarquia III 
d) 

 

Figura 39. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 2 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, b) M1∙∙∙M3, c) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, d) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7. Análise via 
AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel 
(RCP). 
 

Com base nos dados da Tabela 12, o mecanismo de cristalização do cocristal 24 

(Figura 40), apresenta como dímeros da hierarquia I, dímeros com energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -

6,75 kcal mol-1, responsáveis pela formação de fitas 1D com interações ∙∙∙ e F∙∙∙ (Figura 

41a), ao longo do eixo cristalográfico a. Observa-se que essas fitas não formam camadas 2D, 

formando diretamente o cristal 3D, a partir da associação dos dímeros da hierarquia II, com 

energias de GM1∙∙∙M4, M5, M6, M7 = -1,27 kcal mol-1 se M1 for 4, através de interações H∙∙∙H 

(Figura 41b), além dos dímeros com energias de GM1∙∙∙M4, M5, M6, M7 = -0,8 kcal mol-1  se M1 for 

2, por interações CH∙∙∙F (Figura 41c), ao longo do eixo cristalográfico bc.  

Interessante ressaltar que o cocristal 24 guarda informações do mecanismo de 

cristalização do seu coformador 4 separadamente. O cocristal passa de fitas 1D para o cristal 

3D, já o coformador 4 não forma fitas 1D, formando diretamente uma camada 2D que resulta 

na formação do cristal. 
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Hierarquia II

GM1∙∙∙M4, M5,M6,M7 = -1,27
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Figura 40. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 24. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Figura 41. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do cocristal 24 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4, M1∙∙∙M5, M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 se M1 for 4 e c) M1∙∙∙M4, 
M1∙∙∙M5, M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 se M1 for 2. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de 
ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
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Tabela 13. Energia de interação dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 2, 6 e cocristal 26 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

2 6 26 (M1 2) 26 (M1 6) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -2,14 -10,95 -8,47 -8,47 
M1∙∙∙M3 -1,55 -5,34 -8,47 -8,47 
M1∙∙∙M4 -1,50 -5,34 -0,84 -2,87 
M1∙∙∙M5 -1,50 -3,03 -0,84 -2,87 
M1∙∙∙M6 -1,43 -3,03 -0,78 -2,87 
M1∙∙∙M7 -1,43 -2,98 -0,78 -2,87 
M1∙∙∙M8 -1,37 -2,98 -0,71 -1,75 
M1∙∙∙M9 -1,28 -2,85 -0,71 -1,75 
M1∙∙∙M10 -1,02 -1,92 -0,36 -0,92 
M1∙∙∙M11 -0,75 1,92 -0,36 -0,92 
M1∙∙∙M12 -0,75 -1,48 -0,36 -0,84 
M1∙∙∙M13 -0,39 -1,48 -0,36 -0,84 
M1∙∙∙M14 -0,23 -0,99 - -0,78 
M1∙∙∙M15 -0,02 -0,16 - -0,78 
M1∙∙∙M16 - - - -0,71 
M1∙∙∙M17 - - - -0,71 

Gcluster -15,36 -44,47 -23,05 -38,41 
Gcoform. -59,83 - 
Gcocristal - -61,46 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. 
 

Com base nos dados da Tabela 13 para o cocristal 26, o mecanismo de cristalização 

(Figura 42) apresenta como dímeros da hierarquia I, GM1∙∙∙M2, M3 = -8,47 kcal mol-1, 

responsáveis pela formação de fitas 1D ao longo do eixo cristalográfico a, através de 

interações ∙∙∙ e F∙∙∙ (Figura 43a). Observa-se que essas fitas formam diretamente o cristal 

3D a partir da associação dos dímeros da hierarquia II, ao longo do eixo cristalográfico bc, 

com energias de GM1∙∙∙M4, M5, M6, M7 = -2,87 kcal mol-1 para cada par, se M1 for 6, com uma 

interação CH∙∙∙ e uma interação H∙∙∙H entre dímeros (Figura 43b), além dos dímeros com 

energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -0,84 e GM1∙∙∙M6, M7 = -0,78 kcal mol-1, se considerarmos como M1 2, 

com seis interações CH∙∙∙F (Figura 43c-d, respectivamente). Também se observa que o 

cocristal 12c’ é formado por apenas duas hierarquias, passando de fitas 1D a formação da 

estrutura 3D, não guardando as proporções do mecanismo de cristalização do seu coformador 

6. 
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Figura 42. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 26. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

 

Hierarquia II 
c) 

Hierarquia II 
d) 

 

Figura 43. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do cocristal 26 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4, M1∙∙∙M5, M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 – se M1 for 6, c) M1∙∙∙M4 
e M1∙∙∙M5 – se M1 for 2, d) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 – se M1 for 2. Análise via AIMALL. Em 
verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
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Tabela 14. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 2, 8 e cocristal 28 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

2 8 28 (M1 2) 28 (M1 8) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -2,14 -9,05 -8,74 -8,74 
M1∙∙∙M3 -1,55 -9,05 -8,74 -8,74 
M1∙∙∙M4 -1,50 -8,98 -0,94 -5,53 
M1∙∙∙M5 -1,50 -8,98 -0,93 -5,53 
M1∙∙∙M6 -1,43 -6,40 -0,93 -3,38 
M1∙∙∙M7 -1,43 -6,40 -0,76 -3,38 
M1∙∙∙M8 -1,37 -1,90 -0,65 -2,77 
M1∙∙∙M9 -1,28 -1,85 -0,65 -2,77 
M1∙∙∙M10 -1,02 -1,62 -0,25 -1,61 
M1∙∙∙M11 -0,75 -1,62 -0,25 -1,61 
M1∙∙∙M12 -0,75 -1,02 - -1,61 
M1∙∙∙M13 -0,39 -1,02 - -1,61 
M1∙∙∙M14 -0,23 -0,80 - -0,94 
M1∙∙∙M15 -0,02 -0,19 - -0,93 
M1∙∙∙M16 - - - -0,93 
M1∙∙∙M17 - - - -0,76 
M1∙∙∙M18 - - - -0,65 
M1∙∙∙M19 - - - -0,65 
M1∙∙∙M20 - - - -0,62 
M1∙∙∙M21 - - - -0,62 

Gcluster -15,36 -58,88 -22,82 -53,36 
Gcoform. -74,24 - 
Gcocristal - -76,18 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. Quarta hierarquia de interação – cinza. 

 

Com base nos dados da Tabela 14, é proposto o mecanismo de cristalização do 

coformador 8 (Figura 44). Os dímeros da hierarquia I são responsáveis por formarem camadas 

2D através de três interações CH∙∙∙π, três interações H∙∙∙H e uma interação CH∙∙∙N, com 

energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -9,05 kcal mol-1 (Figura 45a) e GM1∙∙∙M4, M5 = -8,98 kcal mol-1 (Figura 

45b). Como consequência dos dímeros M1∙∙∙M2, M3, M4, M5 surgem interações entre os 

dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -6,40 kcal mol-1, que interagem por cinco interações 

H∙∙∙H e duas interações N∙∙∙ (Figura 45c). Estes dímeros estabilizam as camadas que 

compõem a hierarquia I ao longo do eixo cristalográfico ab.  

As camadas da hierarquia I unem-se com outras iguais formando a camada 3D através 

da associação dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M8, M9 = -1,90 e 1,85 kcal 

mol-1 através de seis interações H∙∙∙H (Figura 45d), ao longo do eixo cristalográfico c. 
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Figura 44. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 8. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

 

Hierarquia I 
c) 

 

Hierarquia II 
d) 

 

Figura 45. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no coformador 8 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, c) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7, d) M1∙∙∙M8 e 
M1∙∙∙M9. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho 
Ponto crítico de anel (RCP). 
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Com base nos dados da Tabela 14, o mecanismo de cristalização do cocristal 28 

apresenta como dímeros da hierarquia I, com energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -8,74 kcal mol-1, 

responsáveis pela formação de fitas envolvendo o empilhamento π e cinco interações CH∙∙∙F 

(Figura 47a), ao longo do eixo cristalográfico b. Estas fitas unem-se, formando camadas 2D a 

partir da associação dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -5,53 kcal 

mol-1 se M1 for 8, com três interações CH∙∙∙N e quatro interações H∙∙∙H (Figura 47b), assim 

como os dímeros com energias de GM1∙∙∙M5, M6 = -0,93 kcal mol-1 se M1 for 2, com duas 

interações CH∙∙∙F (Figura 47c), ao longo do eixo cristalográfico a.  

As camadas 2D formadas associam-se, formando a hierarquia III a partir da interação 

dos dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -3,38 kcal mol-1 se M1 for 8, através de uma 

interação H∙∙∙H e duas interações CH∙∙∙ (Figura 47d), assim como o dímero com energia de 

GM1∙∙∙M4 = -0,94 kcal mol-1 - se M1 for 2, com cinco interações CH∙∙∙F (Figura 47e). A partir 

da hierarquia III, as camadas formadas associam-se como grandes fitas 2D dando origem ao 

cristal 3D, ao longo do eixo cristalográfico c. Os dímeros responsáveis por unir estas grandes 

fitas são os dímeros com energias de GM1∙∙∙M8, M9 = -2,77 kcal mol-1 para cada par, se M1 for 8, 

através de duas interações CH∙∙∙ (Figura 47f). 

É importante ressaltar que, os dímeros GM1∙∙∙M4 = -0,94 kcal mol-1 e GM1∙∙∙M5,M6 = -0,93 

kcal mol-1 se M1 for 2, passam a interagir como consequência dos dímeros M1∙∙∙M6 e 

M1∙∙∙M7 (G = -3,38 kcal mol-1 se M1 for 8). Assim, devido à diferença de topologia entre os 

dois coformadores, evidencia-se que o coformador 8 comande o mecanismo de cristalização a 

partir da hierarquia III. 
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M1

Hierarquia I

90°Hierarquia II

GM1∙∙∙M4, M5 = -5,53

GM1∙∙∙M8, M9 = -2,77

GM1∙∙∙M6, M7 = -3,38
Hierarquia IIIHierarquia IV

GM1∙∙∙M4 = -0,94

GM1∙∙∙M5, M6 = -0,93

GM1∙∙∙M2, M3 = -8,74

M1

 

Figura 46. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 28. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia II 
c) 

 

Hierarquia III 
d) 

Hierarquia III 
e) 

 

Hierarquia IV 
f) 

 

Figura 47. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no cocristal 28 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 8, c) M1∙∙∙M5 e M1∙∙∙M6 se M1 for 
2, d) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 se M1 for 8, e) M1∙∙∙M4 se M1 for 2 e f) M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 se M1 
for 8. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto 
crítico de anel (RCP). 
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Tabela 15. Energia de interação dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 2, 9 e cocristal 29 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

2 9 29 (M1 2) 29 (M1 9) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -2,14 -18,83 -8,85 -8,85 
M1∙∙∙M3 -1,55 -18,83 -7,88 -8,85 
M1∙∙∙M4 -1,50 -7,01 -1,48 -7,88 
M1∙∙∙M5 -1,50 -7,01 -1,23 -7,88 
M1∙∙∙M6 -1,43 -6,10 -0,89 -6,22 
M1∙∙∙M7 -1,43 -6,10 -0,34 -6,22 
M1∙∙∙M8 -1,37 -6,10 -0,34 -2,89 
M1∙∙∙M9 -1,28 -6,10 -0,16 -2,89 
M1∙∙∙M10 -1,02 -3,30 - -2,89 
M1∙∙∙M11 -0,75 -3,30 - -2,89 
M1∙∙∙M12 -0,75 -1,75 - -2,55 
M1∙∙∙M13 -0,39 -1,75 - -2,55 
M1∙∙∙M14 -0,23 -0,85 - -2,21 
M1∙∙∙M15 -0,02 -0,85 - -2,21 
M1∙∙∙M16 - -0,54 - -1,89 
M1∙∙∙M17 - -0,54 - -1,89 
M1∙∙∙M18 - - - -1,48 
M1∙∙∙M19 - - - -1,48 
M1∙∙∙M20 - - - -1,23 
M1∙∙∙M21 - - - -1,23 
M1∙∙∙M22 - - - -0,10 
M1∙∙∙M23 - - - -0,10 

Gcluster -15,36 -88,97 -21,18 -76,38 
Gcoform. -104,33 - 
Gcocristal - -97,56 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. 
 

Com base nos dados da Tabela 15 e no mecanismo de cristalização do coformador 9 

(Figura 48), observou-se uma distinção nas hierarquias em relação ao coformador 8, visto que 

a estrutura molecular apresenta, nesse caso, a inserção de dois grupamentos π de duas fenilas, 

alterando significativamente a topologia molecular e consequentemente a forma de interação 

com as moléculas vizinhas.  

No mecanismo de cristalização, os dímeros da hierarquia I, com energias de GM1∙∙∙M2, 

M3 = -18,83 kcal mol-1, são responsáveis por formar fitas 1D com interações ∙∙∙ e CH∙∙∙ 

(Figura 49a), ao longo do eixo cristalográfico b. Ou seja, os anéis fenila estarão livres de 

interações ∙∙∙, de interesse para formar o cocristal. Essas fitas 1D associam-se a partir dos 

dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -7,01 kcal mol-1, envolvendo duas 

interações CH∙∙∙ e cinco interações H∙∙∙H entre dímeros (Figura 49b), formando camadas 2D, 
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ao longo do eixo cristalográfico a. Estas camadas 2D são unidas pelos dímeros com energias 

de GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -6,10 kcal mol-1 a partir de três interações CH∙∙∙ e três interações 

H∙∙∙H (Figura 49c), formando a estrutura do cristal 3D, ao longo do eixo cristalográfico c. 

 

M1

Hierarquia I Hierarquia II

Hierarquia III

90°

GM1∙∙∙M2, M3 = -18,83

GM1∙∙∙M4, M5 = -7,01

GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9 = -6,10

 

Figura 48. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 9. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

 

Hierarquia II 
b) 

Hierarquia III 
c) 

 

Figura 49. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no coformador 9 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, b) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, c) M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7, M1∙∙∙M8 e 
M1∙∙∙M9. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho 
Ponto crítico de anel (RCP). 
 

Com base nos dados da Tabela 15, o mecanismo de cristalização do cocristal 29 

baseia-se na substituição de interações CH∙∙∙π, na hierarquia I, por interações envolvendo os 

sistemas π das fenilas no coformador 9. Assim, os dímeros da hierarquia I, com energias de 

GM1∙∙∙M2, M3 = -8,85 kcal mol-1 e GM1∙∙∙M4, M5 = -7,88 kcal mol-1, ambos se M1 for 9 (Figura 

51a,b) são responsáveis pela formação de fitas 1D, ao longo do eixo cristalográfico c.  

Estas fitas 1D associam-se a partir dos dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -6,22 

kcal mol-1, se M1 for 9 e GM1∙∙∙M4 = -1,48 kcal mol-1, se M1 for 2 (Figura 51c,d), formando 

camadas 2D. Estas camadas 2D formadas resultam na formação do cristal 3D, a partir da 

associação dos dímeros com energias de GM1∙∙∙M8, M9, M10, M11 = -2,89 kcal mol-1 - se M1 for 9 e 

GM1∙∙∙M5 = -1,23 kcal mol-1 - se M1 for 2 (Figura 51e,f), ao longo do eixo cristalográfico ab. 
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M1

Hierarquia I Hierarquia II

Hierarquia III

90°

GM1∙∙∙M4, M5 = -7,88

GM1∙∙∙M2, M3 = -8,85

GM1∙∙∙M6, M7 = -6,22

GM1∙∙∙M4 = -1,48

GM1∙∙∙M8, M9, M10, M11 = -2,89

GM1∙∙∙M5 = -1,23

M1

 

Figura 50. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 29. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
 

 

 

 



124 
 

 

Hierarquia I 
a)  

Hierarquia I 
b) 

 

Hierarquia II 
c) 

Hierarquia II 
d) 

 

Hierarquia III 
e) 

Hierarquia III 
f) 

 

Figura 51. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no cocristal 29 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2 – para M1 sendo 2 ou 9 e M1∙∙∙M3 se M1 for 9 b) M1∙∙∙M3 se M1 for 2 e 
M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 9, c) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 se M1 for 9, d) M1∙∙∙M4 se M1 for 2, 
e) M1∙∙∙M8, M1∙∙∙M9, M1∙∙∙M10 e M1∙∙∙M11 se M1 for 9 e f) M1∙∙∙M5 se M1 for 2. Análise 
via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel 
(RCP). 
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Tabela 16. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 2, 10 e cocristal 
210 obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

2 10 210 (M1 2) 210 (M1 10) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -2,14 -11,85 -7,24 -11,40 
M1∙∙∙M3 -1,55 -11,47 -6,59 -11,40 
M1∙∙∙M4 -1,50 -8,47 -1,81 -7,24 
M1∙∙∙M5 -1,50 -7,86 -1,04 -6,59 
M1∙∙∙M6 -1,43 -7,39 -0,85 -5,38 
M1∙∙∙M7 -1,43 -6,15 -0,84 -4,24 
M1∙∙∙M8 -1,37 -4,98 -0,67 -4,24 
M1∙∙∙M9 -1,28 -2,53 -0,50 -2,07 
M1∙∙∙M10 -1,02 -2,49 -0,50 -1,81 
M1∙∙∙M11 -0,75 -2,03 -0,33 -1,16 
M1∙∙∙M12 -0,75 -1,84 -0,21 -1,04 
M1∙∙∙M13 -0,39 -1,08 - -0,84 
M1∙∙∙M14 -0,23 -0,77 - -0,67 
M1∙∙∙M15 -0,02 -0,70 - -0,50 
M1∙∙∙M16 - -0,65 - -0,50 
M1∙∙∙M17 - -0,65 - -0,33 
M1∙∙∙M18 - -0,43 - -0,30 
M1∙∙∙M19 - -0,13 - -0,30 
M1∙∙∙M20 - - - -0,21 

Gcluster -15,36 -71,47 -20,58 -60,22 
Gcoform. -86,81 - 
Gcocristal - -80,80 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. Quarta hierarquia de interação – cinza. 
 

Com base nos dados da Tabela 16, o mecanismo de cristalização do coformador 10 

(Figura 52), apresenta como dímeros da hierarquia I, com energias de GM1∙∙∙M2 = -11,85 kcal 

mol-1 e GM1∙∙∙M3 = -11,47 kcal mol-1, dímeros com interações NH∙∙∙N (Figura 53a,b), formando 

fitas 1D de ligação de hidrogênio, ao longo do eixo cristalográfico a. Estas fitas 1D associam-

se, formando camadas 2D através da associação dos dímeros GM1∙∙∙M4 = -8,47 kcal mol-1 e 

GM1∙∙∙M5 = -7,86 kcal mol-1 por interações H∙∙∙H e ∙∙∙ entre os dímeros da hierarquia II 

(Figura 53c,d), ao longo do eixo cristalográfico c. A  associação destas camadas 2D resulta na 

formação de grandes fitas, resultantes da associação dos dímeros da hierarquia III, com 

energias de GM1∙∙∙M6 = -7,39 kcal mol-1, através de interações H∙∙∙H, N∙∙∙H e CH∙∙∙ (Figura 

53e), ao longo do eixo cristalográfico b. As grandes fitas formadas na hierarquia III associam-

se através da união dos dímeros da hierarquia IV, com energias de  GM1∙∙∙M7 = -6,15 kcal mol-1 

com interações H∙∙∙H, NH∙∙∙N e CH∙∙∙  (Figura 53f), dando direcionamento para o 

crescimento do cristal e resulta na formação do cristal 3D. 
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Hierarquia IV

GM1∙∙∙M7= -6,15

M1

90°

Hierarquia I Hierarquia IIGM1∙∙∙M2 = -11,85

GM1∙∙∙M3 = -11,47

GM1∙∙∙M4 = -8,47

GM1∙∙∙M5 = -7,86

Hierarquia III

GM1∙∙∙M6 = -7,39

 

Figura 52. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 10. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

 

Hierarquia II 
c) 

Hierarquia II 
d) 

 

Hierarquia III 
e) 

Hierarquia IV 
f) 

 

Figura 53. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 10 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, b) M1∙∙∙M3, c) M1∙∙∙M4, d) M1∙∙∙M5, e) M1∙∙∙M6, e f) M1∙∙∙M7. 
Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico 
de anel (RCP). 
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Com base nos dados da Tabela 16 para o cocristal 210 (Figura 54), observa-se que os 

dímeros da hierarquia I, com energias de GM1∙∙∙M2, M3 = -11,40 kcal mol-1 se M1 for 10, são 

responsáveis pela formação de fitas, ao longo do eixo cristalográfico b, com duas ligações de 

hidrogênio NH∙∙∙N (Figura 55a). Estas fitas de ligação de hidrogênio persistem na hierarquia I 

do cocristal, como no mecanismo de cristalização do coformador 10.  

Com isso, evidencia-se que a ligação de hidrogênio persiste, favorecendo com que os 

anéis dos substituintes naftil permaneçam disponíveis na hierarquia I. A partir da formação 

destas fitas, observa-se a formação dos dímeros envolvendo os dois coformadores, hierarquia 

II, com energias de GM1∙∙∙M4 = -7,24 kcal mol-1 e GM1∙∙∙M5 = -6,59 kcal mol-1, se M1 for 10, com 

interações π (Figura 55b,c, respectivamente) formando heterodímeros, ao longo do eixo 

cristalográfico b. Estas fitas 1D associam-se com outras fitas iguais formando camadas 

através da interação dos dímeros da hierarquia III, com energias de GM1∙∙∙M6 = -5,38 kcal mol-1 

se M1 for 10, com duas interações N∙∙∙H (Figura 55d), assim como GM1∙∙∙M4 = -1,81 kcal mol-1 

se M1 for 2, através de três interações CH∙∙∙F e uma F∙∙∙N (Figura 55e), ao longo do eixo 

cristalográfico c. A associação entre as camadas formadas pela hierarquia III resulta na 

formação do cristal 3D, entre os dímeros da hierarquia IV, com energias de GM1∙∙∙M11 = -1,16 

kcal mol-1 se M1 for 10 (Figura 56a) por uma interação H∙∙∙H, e GM1∙∙∙M6 = -0,85 kcal mol-1 - se 

M1 for 2 com três interações F∙∙∙F (Figura 56b), ao longo do eixo cristalográfico a. 
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90°

M1

Hierarquia I

Hierarquia II

Hierarquia IV Hierarquia III

GM1∙∙∙M2, M3 = -11,40

GM1∙∙∙M4 = -7,24

GM1∙∙∙M5 = -6,59

GM1∙∙∙M6 = -5,38

GM1∙∙∙M11 = -1,16

GM1∙∙∙M4 = -1,81

GM1∙∙∙M6 = -0,85

 

Figura 54. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 210. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

 

Hierarquia II 

b) 

Hierarquia II 

c) 

 

Hierarquia III 

  d) 

Hierarquia III 

e) 
 

Figura 55. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no cocristal 210 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 se M1 for 10, b) M1∙∙∙M4 se M1 for 10, c) M1∙∙∙M5 se M1 for 10, d) 
M1∙∙∙M6 se M1 for 10, e) M1∙∙∙M4 se M1 for 2 Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico 
de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
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Hierarquia IV 
a) 

Hierarquia IV 
b) 

 

Figura 56. Análise da QTAIM das interações intermoleculares no cocristal 210 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M11 se M1 for 10, b) M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 se M1 for 2. Análise via AIMALL. Em 
verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
 

4.1.4.  Estudo supramolecular do cocristal derivado do decafluorbisfenil 

 

O cocristal 35 é formado pela combinação entre decafluorbisfenil (3) e o coformador 5 

(já citado na seção 4.1.2.). No CCDC ConQuest, por exemplo, são relatadas quatro estruturas 

do coformador 3, e para este trabalho, foi selecionada a estrutura com Refcode DECFDP01 

(W.B.GLEASON, 1976), com fator-R (5,6%).  

 

4.1.4.1. Dados cristalográficos do cocristal derivado do decafluorbisfenil 

 

Os principais dados cristalográficos dos coformadores, bem como o cocristal 35, estão 

demonstrados na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Dados cristalográficos dos coformadores 3, 5 e do cocristal 35. 
Coformadores e 

Cocristal 
Sistema cristalino Grupo espacial Refcode/R-factor (%) 

3 Ortorrômbico Fdd2 DECFDP01 (5,6) 

5 Monoclínico P21/a BIPHEN03 (6,6) 

35 Monoclínico C2/c BPPFBP (3,2) 
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4.1.4.2. Potencial eletrostático molecular dos coformadores resultante dos 
cocristal derivado do decafluorbisfenil 

 

O MEP para o coformador 3 (Figura 57a) mostra que este apresenta no centro do anel 

aromático um potencial eletrostático positivo e nas periferias do anel onde se encontram 

localizados os átomos de flúor, um potencial eletrostático negativo. Já na analise do 

coformador 5, observa-se que, o centro dos anéis apresenta potencial eletrostático negativo e 

nas periferias, onde se encontram localizados os átomos de hidrogênio, o potencial 

eletrostático é positivo (Figura 57b). 

 

 
a)  b) 

-0,0010,001
 

Figura 57. Potencial eletrostático molecular para os coformadores a) 3 e b) 5 gerados no nível 
de teoria ωB97XD/cc-pVDZ a partir do programa Gaussiview®

. A coloração vermelha 
representa um valor de -0,001 u.a., o amarelo -0,0005 u.a., o verde 0,000 u.a., azul claro 
0,0005 e o azul 0,001 u.a. 
 

4.1.4.3. Análise supramolecular do cocristal derivado do decafluorbisfenil 

 

A partir da construção do cluster supramolecular, observa-se que os coformadores 3 e 

5 apresentaram número de coordenação molecular igual a 14, visto que ambas as moléculas 

possuem topologia semelhantes. Devido à semelhança topológica dos coformadores, observa-

se que o NCM do cocristal 35 confere aos clusteres quando M1 for 3 ou 5, o mesmo número 

de moléculas na primeira esfera de coordenação, sendo igual a 16. O NCM para o cocristal é 

diferente dos coformadores, pois o coformador 5 perde sua planaridade ao interagir com o 

coformador 3, aumentando, assim, as moléculas que fazem parte da primeira esfera de 

coordenação. 

Na Figura 58a,b, podemos evidenciar que, no zoom da lupa, em ambos os clusters dos 

coformadores as moléculas interagem na auto-associação pela forma geométrica T. Estas 

formas geométricas podem ser quantificadas pela análise da QTAIM nas Figura 60a,b para o 

coformador 3 e na seção 4.1.2.1, (Figura 21) para o coformador 5. 
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Na análise da Figura 58c,d podemos evidenciar que, no zoom da lupa, em ambos os 

clusters supramoleculares do cocristal as moléculas interagem por empilhamentos π. Assim, 

podemos verificar que, a preferência do potencial eletrostático em ambos os clusters de 

coformadores e cocristais é mantida, como descrita nas seções anteriores. 
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90°

M9

M6

M1

M3

M2

M7

M8

 
a) M1 = 3 b) M1 = 5 
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M1M3 M2

90°

M1M3 M2

 
c) M1 = 3 d) M1 = 5 

Figura 58. Clusters supramoleculares para os coformadores: a) 3 e b) 5, e o cocristal 35 
quando M1 for c) 3 e d) 5. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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4.1.4.4. Proposta de mecanismo de cristalização para coformador e cocristal 
derivado do decafluorbisfenil 

 

Com base nos dados da Tabela 18, é apresentado e discutido o mecanismo de 

cristalização do coformador decafluorbisfenil (3), seguido da proposta do mecanismo de 

cristalização para o cocristal 35. Salienta-se que a proposta de mecanismo de cristalização 

para o coformador 5 encontra-se na seção 4.1.2 desta dissertação de mestrado (Figura 7). 

 

Tabela 18. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores 3, 5 e cocristal 35 
obtidos com o método PM6-D3H4X.  

Compostos 
Coformador Cocristal 

3 5 35 (M1 3) 35 (M1 5) 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -2,85 -6,08 -9,81 -9,81 
M1∙∙∙M3 -2,85 -6,08 -9,72 -9,72 
M1∙∙∙M4 -2,85 -6,08 -2,00 -1,82 
M1∙∙∙M5 -2,85 -6,08 -2,00 -1,82 
M1∙∙∙M6 -2,43 -4,37 -1,82 -1,31 
M1∙∙∙M7 -2,43 -4,37 -1,82 -1,31 
M1∙∙∙M8 -2,43 -1,20 -1,17 -0,73 
M1∙∙∙M9 -2,43 -1,20 -1,17 -0,73 
M1∙∙∙M10 -2,25 -1,20 -0,69 -0,69 
M1∙∙∙M11 -2,25 -1,20 -0,69 -0,69 
M1∙∙∙M12 -0,85 -0,24 -0,68 -0,68 
M1∙∙∙M13 -0,85 -0,24 -0,68 -0,68 
M1∙∙∙M14 -0,85 -0,04 -0,34 -0,21 
M1∙∙∙M15 -0,85 -0,04 -0,34 -0,21 
M1∙∙∙M16 - - -0,34 -0,21 
M1∙∙∙M17 - - -0,34 -0,21 

Gcluster -28,98 -38,43 -33,60 -30,82 
Gcoform. -67,41 - 
Gcocristal - -64,42 

a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. 
Terceira hierarquia de interação - azul claro. 
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GM1∙∙∙M4, M5 = -2,85 Hierarquia I

Hierarquia II

M1

90°

GM1∙∙∙M2, M3 = -2,85

GM1∙∙∙M6, M7, M8, M9= -2,43

 

Figura 59. Mecanismo de cristalização proposto para o coformador 3. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
 

 

Hierarquia I 
a) 

Hierarquia II 
b) 

 

Figura 60. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do coformador 3 entre 
dímeros: a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5, b) M1∙∙∙M6, M1∙∙∙M7, M1∙∙∙M8 e 
M1∙∙∙M9. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho 
Ponto crítico de anel (RCP). 
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Desta forma, ao comparar os mecanismos de cristalizações dos coformadores 3 e 5, 

observa-se que ambos não apresentam a formação de fitas na primeira hierarquia de 

interações, resultando diretamente na formação de camadas 2D, mostrando que ambos os 

coformadores apresentam hierarquias semelhantes. 

O mecanismo de cristalização do cocristal 35 (Figura 61) mostrou-se diferente dos 

seus coformadores desde a primeira hierarquia de interação. Os dímeros da hierarquia I, com 

energias de GM1∙∙∙M2 = -9,81 kcal mol-1 e GM1∙∙∙M3 = -9,72 kcal mol-1, formam fitas 1D, 

alternando esses dímeros, ao longo do eixo cristalográfico b, através de interações envolvendo 

o empilhamento π (Figura 62a,b, respectivamente). Essas fitas 1D formam camadas 2D 

através da associação dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4, M5 = -2,00 kcal 

mol-1, assim como os dímeros com energias de GM1∙∙∙M6, M7 = -1,82 kcal mol-1, se em ambos 

M1 for 3, (Figura 62c,d), ao longo do eixo cristalográfico c. Essas camadas 2D, por sua vez, 

associam-se formando o cristal 3D através da associação dos dímeros da hierarquia III, com 

energias de GM1∙∙∙M8, M9 = -1,17 kcal mol-1 se M1 for 3, assim como os dímeros com energias 

de GM1∙∙∙M8, M9 = -0,73 kcal mol-1 se M1 for 5, (Figura 62e,f, respectivamente), ao longo do 

eixo cristalográfico a. 
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GM1∙∙∙M4, M5 = -2,00

GM1∙∙∙M8, M9 = -1,17

GM1∙∙∙M8, M9 = -0,73

M1

M1
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GM1∙∙∙M3 = -9,72

GM1∙∙∙M6, M7 = -1,82

 
Figura 61. Mecanismo de cristalização proposto para o cocristal 35. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

 

Hierarquia II 
c) 

Hierarquia II 
d) 

 

Hierarquia III 
e) 

 
Hierarquia III 

f) 
 

Figura 62. Análise da QTAIM das interações intermoleculares do cocristal 35 entre dímeros: 
a) M1∙∙∙M2, b) M1∙∙∙M3, c) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 se M1 for 3, d) M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5  se M1 
for 5, e) M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9  se M1 for 3 e f) M1∙∙∙M8 e M1∙∙∙M9 se M1 for 5. Análise via 
AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e em vermelho Ponto crítico de anel 
(RCP). 
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Sobre o ponto de vista da análise molecular, observa-se que no cocristal 15 (Tabela 7, 

Figura 22) e 35 (Tabela 18, Figura 61), a estrutura molecular do coformador 5 no 

empacotamento cristalino, sofre alterações em relação ao ângulo de torsão entre os anéis. Esta 

perturbação é causada devido à rotação ao longo da ligação simples entre os dois anéis de 

fenilas, causado pela complementaridade de potencial eletrostática (Figura 57) necessária para 

ocorrer interação , resultado da interação com o coformador 3. Já no cocristal 15 esta 

mudança de conformação não é observada devido ao coformador 1 ser planar, e assim, não 

modificar a planaridade do coformador 5.  

O dímero representado na Figura 63a evidencia a ancoragem por quatro caminhos de 

interações (CHπ) entre os dímeros através da análise topológica pela QTAIM, justificando o 

porquê da planaridade do coformador 5. Já o coformador 3 (Figura 60ab), não apresenta 

planaridade devido ao efeito estérico existente entre os átomos de flúor. Desta forma, 

observamos o comportamento molecular duplo para o coformador 5 nos cocristais 15 (Figura 

63c) e 35 (Figura 63d). 

 
Hierarquia I 

a) 
Hierarquia I 

b) 

 
Hierarquia I 

c) 
Hierarquia I 

d) 
 

Figura 63. Análise da conformação adotada pelo coformador 5 nos diferentes cocristais a 
frente aos coformadores 1 e 3: a) M1∙∙∙M2, M1∙∙∙M3, M1∙∙∙M4 e M1∙∙∙M5 do coformador 5, b) 
M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M7 do coformador 5, c) M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 do cocristal 15 e d) M1∙∙∙M2 e 
M1∙∙∙M3 do cocristal 35. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP) e 
em vermelho Ponto crítico de anel (RCP). 
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4.1.5. Relação entre área de contato e energia de interação de coformadores e 
cocristais 

 

De acordo com Martins e col. deve existir uma relação linear entre a área de contato 

(CM1MN) e a energia de interação (GM1MN) entre os dímeros pertencentes à primeira esfera 

de coordenação. Para melhor exemplificar e avaliar a existência destes dados, foram divididas 

as correlações em: 

  i) Correlação entre (CM1MN) e (GM1MN) para coformadores halogenados 1, 2 e 3, 

Figura 64; 

 ii) Correlação entre (CM1MN) e (GM1MN) para coformadores hidrogenados 4-7, Figura 

65; 

 iii) Correlação entre (CM1MN) e (GM1MN) para coformadores heterociclos 8-10, 

Figura 66; 

 iv) Correlação entre (CM1MN) e (GM1MN) para cocristais 14-17, 24 e 26, Figura 67. 

 v) Correlação entre (CM1MN) e (GM1MN) para cocristais 28, 29, 210, Figura 68. 
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Figura 64. Correlação entre e área de contato (CM1∙∙∙MN) e energia de interação (GM1∙∙∙MN) dos dímeros 
dos coformadores halogenados 1, 2 e 3. (CM1MN = -4,246 × GM1MN + 9,890; r 0,78). 
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Figura 65. Correlação entre e área de contato (CM1∙∙∙MN) e energia de interação (GM1∙∙∙MN) dos dímeros 
dos coformadores 4-7. (CM1MN = -4,093 × GM1MN + 5,551; r 0,94). 
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Figura 66. Correlação entre e área de contato (CM1∙∙∙MN) e energia de interação (GM1∙∙∙MN) dos dímeros 
dos coformadores heterociclos 8-10. (CM1MN = -4,990 × GM1MN + 3,270; r 0,89). 
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Figura 67. Correlação entre e área de contato (CM1∙∙∙MN) e energia de interação (GM1∙∙∙MN) dos dímeros 
dos cocristais 14-17, 24 e 26. (CM1MN = -4,089 × GM1MN + 7,797; r 0,95). 
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Figura 68. Correlação entre e área de contato (CM1∙∙∙MN) e energia de interação (GM1∙∙∙MN) dos dímeros 
dos cocristais heterociclos 28, 29 e 210. (CM1MN = -4,238 × GM1MN + 7,245; r 0,84). 
 

 Analisando as correlações feitas para todos os coformadores, é observado um bom 

coeficiente de correlação (0,7 – 0,9), em todos os casos. Entretanto para os coformadores 

halogenados e derivados de heterociclos é evidenciado que alguns dímeros não seguem esta 

tendência. Estes dímeros estão interagindo através dos halogênio, apresentando área de 

contato grande e energia de interação de menor estabilização ou em contra partida, ligações de 

hidrogênio, em que apresentam área de contato pequena e energia de interação de alta 
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estabilização. Já os coformadores 4-7 apresentam área de contato proporcional à energia de 

interação para todos os dímeros. 

 Analisando as correlações feitas para todos os cocristais, foi observado que os dímeros 

apresentam forte correlação. Entretanto, na Figura 68, é evidenciado dímeros que não seguem 

esta tendência, os quais são unidos por ligações de hidrogênio, em que a área de contato é 

pequena e a energia de interação é de alta estabilização.  

 Estas correlações comprovam, como já descritas em trabalhos do nosso grupo, a 

existência de uma correlação linear entre área de contato e energia de interações quando 

contabilizadas as interações HH, CHπ e ππ.  
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4.1.6. Testes de cocristalizações em cocristais por interações ππ 

 

O objetivo inicial deste trabalho de dissertação de mestrado era aliar o conhecimento 

adquirido pelo grupo NUQUIMHE ao longo dos 27 anos dedicados a síntese orgânica, 

empregando a abordagem molecular para desenvolver novos modelos para os estudos em 

Química Supramolecular. Os modelos de estudo seriam os cristais multicomponentes 

(organização supramolecular de 2 ou mais componentes – cocristais), delimitado a interações 

π.  

Inicialmente, alguns cocristais foram planejados com a finalidade de estudar o 

comportamento de heterociclos e compostos poliaromáticos em cristais multicomponentes. 

Tínhamos interesse em avaliar o empacotamento cristalino destes, assim como fatores 

relevantes que favoreceriam a formação de cristais multicomponentes, visto que, a partir de 

seus mapas de potenciais eletrostáticos, haveria grandes chances de síntese. 

Na Figura 69, estão apresentados os coformadores utilizados nos testes de síntese de 

cocristais, sendo alguns dos coformadores sintetizados a partir de metodologias do nosso 

grupo ou a partir reagentes comerciais. As condições reacionais e os resultados de cada 

síntese para a obtenção dos cocristais estão descritos na  Tabela 19. Apenas uma das 

cocristalizações alcançou o objetivo inicial, porém sem a utilização de compostos 

heterocíclicos. A partir dos demais resultados, evidenciando a não cocristalização com 

heterociclos, foi motivado o estudo teórico dos cocristais e seus coformadores depositados no 

banco de dados do CCDC apresentados nas seções anteriormente. 
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Figura 69. Coformadores utilizados em testes de síntese de cocristais. aEstruturas comerciais. 
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Tabela 19. Testes de síntese de cocristais e resultados. 
Coform. Coform. Condição Resultado 

I XVI 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Sólido coformador 
Sólido coformador 
Sólido coformador 

I XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais XVIIa 
Cristais XVIIa 

Sólido coformadores 
II V 1:1 CHCl3:MeOH 

1:2 CHCl3:MeOH 
CHCl3 

MeOH refluxo 1h 

Cristais de Isoxazolb + sólido coform. V 
Cristais de Isoxazolb + sólido coform. V 

Cristais de Pirenoa + sólido coform. XVII 
Cristais de Isoxazolb + sólido coform. II 

II XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de Isoxazolb + sólido coform. XVII 
Cristais de Isoxazolb + sólido coform. XVII 
Cristais de Isoxazolb + sólido coform. XVII 

III XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Sólido coformadores 
Sólido coformadores 
Sólido coformadores 

III XVI 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Sólido coformador 
Sólido coformador 
Sólido coformador 

V XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
MeOH 

Cristais agulha de V:XVIIb 
Sólido coformador 

VI V 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de Pirenoa + sólido coform. V 
Cristais de Pirenoa + sólido coform. V 
Cristais de Pirenoa + sólido coform. V 

VI IV 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de Naftalenoa + sólido coform. VI 
Cristais de Naftalenoa + sólido coform. VI 
Cristais de Naftalenoa + sólido coform. VI 

VII XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de VII e XVIIc 
Cristais de VII e XVIIc 

Cristais de VIIa + sólido XVII 
VIII XVI CHCl3 

CH2Cl2 
Sólido coformador 
Sólido coformador 

VIII XVIII 1:1 CHCl3:EtOH 
CHCl3 

Sólido de ambos os coformadores 
Sólido de ambos os coformadores 

IX XVIII 1:1 CHCl3:EtOH 
CHCl3 

Sólido de ambos os coformadores 
Sólido de ambos os coformadores 

IX XVI 1:1 CHCl3:EtOH 
CHCl3 

Sólido coformador 
Sólido coformador 

X V 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 

CHCl3 

MeOH refluxo 1h 

Sólido de ambos os coformadores 
Sólido pastoso 

Cristais X + sólido coform. V 
Cristais X + óleo 

X XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
CHCl3 

MeOH refluxo 1h 

Sólido de ambos os coformadores 
Sólido de ambos os coformadores 
Cristais agulha Xa + sólido XVII 

XI XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
CHCl3 

MeOH refluxo 1h 

Sólido de ambos os coformadores 
Sólido de ambos os coformadores 
Sólido de ambos os coformadores 
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Tabela 19. Continuação 
Coform. Coform. Condição Resultado 

XII XVII 1:1 CHCl3:MeOH 
1:1 CHCl3:EtOH 

CHCl3 

Cristais de XIIa + sólido XVII 
Cristais de XIIa + sólido XVII 
Cristais de XIIa + sólido XVII 

XII XVIII 1:1 CHCl3:MeOH 
1:1 CHCl3:EtOH 

CHCl3 

Cristais de XIIa + sólido XVIII 
Cristais de XIIa + sólido XVIII 
Cristais de XIIa + sólido XVIII 

XII XVI 1:1 CHCl3:MeOH 
1:1 CHCl3:EtOH 

CHCl3 

Sólido coformador 
Sólido coformador 
Sólido coformador 

XIII V 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de Pirenoa + óleo  
Cristais de Pirenoa + óleo  
Cristais de Pirenoa + óleo 

XIII IV 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de Naftalenoa + sólido coform. XIII 
Cristais de Naftalenoa + sólido coform. XIII 
Cristais de Naftalenoa + sólido coform. XIII 

XIV V 1:1 CHCl3:MeOH 
1:2 CHCl3:MeOH 
MeOH refluxo 1h 

Cristais de Pirenoa + sólido coform. XIV 
Cristais de Pirenoa + sólido coform. XIV 
Cristais de Pirenoa + sólido coform. XIV 

XV XVIII 1:1 CHCl3:EtOH 
1:2 CHCl3:EtOH 

Cristais XVa + sólido XVIII 
Sólido coformadores 

aCristais com cela unitária compatível aos coformadores. bCristais com cela unitária não compatível com 
medidas já relatadas, porém cristal com característica de geminação. cCristais com cela unitária compatível aos 
coformadores e habitus diferentes. 
 

 A partir da abordagem criada, nesta dissertação de mestrado, envolvendo os cocristais 

por interações π, evidenciou-se por que os exaustivos testes citados na tabela acima foram 

falhos. Todos os coformadores I-XVIII apresentam interações do tipo ππ, nas primeiras 

hierarquias, tornando estes coformadores inativos para a síntese de cocristais por interações π. 

A seguir, serão apresentados alguns exemplos dos coformadores testados em cocristalizações, 

evidenciando as interações π na autoassociação e direcionando esta análise para o 

desenvolvimento da engenharia de cristais. 

 Um dos resultados mais abordados na literatura para selecionar os coformadores para 

cocristalizações são os MEPs. Porém, neste trabalho evidenciou-se que os MEPs não são 

suficientes para predizer a formação de cocristais, conforme evidenciados na  Figura 70. 

Tendo em vista a limitação dos MEPs, utilizou-se a metodologia do cluster 

supramolecular, desenvolvida em nosso grupo, que nos fornece dados suficientes para 

direcionar a síntese destes novos cristais multicomponentes. Esta abordagem só é possível a 

partir dos dados de informações cristalográficas (CIF) dos coformadores aliada a ferramentas 

de análise topológica e de mecânica quântica, que nos fornece dados energéticos. Assim, a 

análise dos dados separadamente não será suficiente para selecionar os coformadores, 
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devendo ser avaliado: MEP, Cluster supramolecular e dados energéticos, hierarquias de 

interações e mecanismos de cristalizações, ambos em paralela avaliação. 

 

a) b) 

 

c) d) 

 

 

e) f) g) 

 

h) i) 
 

-0,0010,001
 

 

Figura 70. Potencial eletrostático molecular para os coformadores: a) I, b) XIV, c) VI, d) XI, 
e) XVI, f) XVII, g) XVIII, h) IV e i) V, gerados no nível de teoria ωB97XD/cc-pVDZ a 
partir do programa Gaussiview®

. A coloração vermelha representa um valor de -0,001 u.a., o 
amarelo -0,0005 u.a., o verde 0,000 u.a., azul claro 0,0005 e o azul 0,001 u.a. 
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 Com base nos dados da Tabela 20, é possível identificar os dímeros pertencentes a 

hierarquia I dos coformadores analisados. A partir disso, é possível propor como estes 

dímeros interagem na primeira hierarquia (Figura 71) e compreender quais os motivos para 

estes compostos não formarem cocristais. 

 

Tabela 20. Energias de interações dos dímeros M1∙∙∙MN para coformadores I, VI, XI e XIV 
obtidos com o método PM6-D3H4X. 

Compostos 
Coformadores 

I VI XI XIV 
Dímero GM1MN

a GM1MN
a GM1MN

a GM1MN
a 

M1∙∙∙M2 -8,56 -11,92 -17,00 -6,30 
M1∙∙∙M3 -8,56 -11,92 -14,85 -6,30 
M1∙∙∙M4 -5,26 -5,13 -3,91 -6,29 
M1∙∙∙M5 -5,26 -5,13 -3,91 -6,29 
M1∙∙∙M6 -5,08 -3,90 -2,96 -4,96 
M1∙∙∙M7 -5,08 -3,90 -2,96 -4,94 
M1∙∙∙M8 -2,50 -2,04 -2,92 -2,24 
M1∙∙∙M9 -1,43 -2,04 -2,92 -1,01 
M1∙∙∙M10 -1,43 -1,42 -2,38 -0,73 
M1∙∙∙M11 -1,30 -1,42 -2,38 -0,73 
M1∙∙∙M12 -1,20 -1,11 -0,83 -0,59 
M1∙∙∙M13 -0,71 -1,11 -0,53 -0,59 
M1∙∙∙M14 -0,71 -0,59 -0,47 -0,57 
M1∙∙∙M15 -0,15 -0,59 -0,47 -0,57 
M1∙∙∙M16 - - - -0,24 
M1∙∙∙M17 - - - -0,24 
M1∙∙∙M18 - - - -0,22 
M1∙∙∙M19 - - - -0,22 
M1∙∙∙M20 - - - -0,18 

Gcluster -47,23 -52,25 -58,48 -43,19 
a GM1⋯MN em kcal mol-1. Primeira hierarquia de interação - vermelho. 
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GM1∙∙∙M2 = -17,00
GM1∙∙∙M2 = -14,85

GM1∙∙∙M2 = -11,92

GM1∙∙∙M2, M3 = -8,56

 

Hierarquia I 
a) 

Hierarquia I 
b) 

Hierarquia I 
c) 

GM1∙∙∙M2, M3 = -6,30

GM1∙∙∙M4, M5 = -6,29  

 

Hierarquia I 
d) 

 

Figura 71. Análise supramolecular dos coformadores: a) I, b) VI, c) XI e d) XIV. 

  

 Após verificar a Figura 71, nota-se a forma com que estes compostos interagem na 

hierarquia I. Com isso, identifica-se a complementariedade de potencial eletrostático 

molecular fortalecendo a tese de identificação de interações nos coformadores como 

metodologia favorável a combinação de compostos que formem cocristais.  
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A partir disso, é possível resumir este estudo a partir da Figura 72. Os coformadores e 

cocristais apresentados na revisão da literatura que foram avaliados pelos critérios descritos 

neste trabalho, podem ser resumidos pela substituição de interações na forma T (CHπ/ 

CFπ) e  ππ deslocado por interações ππ. 

Assim, quando moléculas individuais se aproximam elas interagem através da auto-

associação (self-assembly) formando uma rede tridimensional conhecida como entidade 

supramolecular. As interações que mantém unidas as moléculas nessas entidades 

supramoleculares, como alguns pesquisadores já relataram, apresentam labilidade que 

conectam componentes moleculares favorecendo que as entidades supramoleculares troquem 

seus constituintes, resultando em estruturas supramoleculares diferentes. Levando em 

consideração os fatores internos e externos, esse processo busca alcançar o que pode ser 

comparado a uma seleção Darwiniana (VICENS; VICENS, 2011; LEHN, 2013; MARTINS e 

col., 2014). 

Com base na Figura 72 e no que foi citado acima, as moléculas individuais (A e B) 

podem interagir através da auto-associação, formando redes tridimensionais (C, D, E ou F). 

Porém, alguns compostos, como os heterociclos apresentados na Figura 69 provavelmente 

não formaram cocristais devido a formação de dímeros que resultam em redes tridimensionais 

como C e D, predominando empilhamentos π···π (espécies mais estáveis)(KIRCHNER e col., 

2010; FRIZZO, CLARISSA P. e col., 2015b). Já os coformadores apresentados no início 

deste capítulo, por formarem dímeros na forma T e  π···π deslocados (espécies mais estáveis 

individualmente), terão o equilíbrio deslocados no sentido de formar G, visto que os dímeros 

nos cocristais são energeticamente mais estabilizados em relação a auto-associação de A e B 

individualmente ou em relação ao seus dímeros. Ou seja, ocorre uma seleção das espécies, em 

que estes dímeros, mais estáveis, dependendo se for C, D ou E, F, persistirão em solução 

deslocando o equilíbrio para formar as redes tridimensionais. 
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Figura 72. Resumo do estudo apresentado no primeiro capítulo desta dissertação de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

4.2. CAPÍTULO SEGUNDO 

 

4.2.1. ESTUDO SUPRAMOLECULAR DE 1,5-DIARIL-1H-PIRAZOL-3-

CARBOXILATOS DE ETILA 

 

 O foco deste capítulo é compreender as mudanças estruturais promovidas pelos 

substituintes e a presença de água na estrutura cristalina de 1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-

halofenil)-1H-pirazóis-3-carboxilato de etila. Para tal objetivo, é aplicada a retrossíntese 

cristalina, com a finalidade de propor um mecanismo de cristalização e avaliar em qual etapa 

de cristalização os substituintes e a água irão interagir e fazendo parte dos cristais.  

A apresentação e discussão dos resultados deste capítulo está organizada de acordo 

com a seguinte ordem: 

i) Numeração e nomenclatura dos compostos estudados; 

ii) Estudo supramolecular dos compostos, avaliando a topologia e energia do cluster 

supramolecular, seguido do mecanismo de cristalização. 

 

Para alcançar estes objetivos, foram utilizadas softwares, como: TOPOS® (A. 

BLATOV, V.), Mercury® (MACRAE e col., 2008), Gaussian09® (FRISCH, M. J.; TRUCKS, 

G. W.; SCHLEGEL, H. B.; SCUSERIA, G. E.; ROBB, M. A.; CHEESEMAN, J. R.; 

SCALMANI,G.; BARONE, V.; MENNUCCI, B.; PETERSSON, G. A.; NAKATSUJI, H.; 

CARICATO, M.; LI,X.; HRATCHIAN, H. P.; IZMAYLOV, A. F.; BLOINO, J.; ZHENG, 

G.; SONNENBER, 2010) e AIMALL2000 (KEITH, 2014). Dados da revisão da literatura 

demostram que aproximadamente 33% dos compostos orgânicos formam hidratos com 

moléculas de água e, ainda, 10% formam solvatos com solventes orgânicos variados 

(CLARKE e col., 2010; RAJPUT; BIRADHA, 2011).  

 

4.2.1.1. Numeração e nomenclatura dos compostos estudados 

 

Os compostos de estudo nesse capítulo são constituídos basicamente por pirazóis, 

obtidos através da reação de ciclocondensação entre enonas e cloridrato de 2,4-

diclorofenilhidrazina, conforme metodologia já descrita na literatura (MACHADO e col., 
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2011). Serão estudados três compostos, sendo numerados de acordo com a sequência de 

coformadores do primeiro capítulo. 

A numeração será de 11-13, sendo o primeiro e último compostos já depositados no 

banco de dados do CCDC, cristalizados utilizando uma mistura de clorofórmio:metanol (1:1 

v/v) a temperatura ambiente. A fim de comparação com o solvato (11), foi cristalizado o 

composto na ausência de água (12). As condições experimentais de cristalizações para o 

composto 12 assim como a tentativa de reproduzir o cristal multicomponente (11) estão 

descritas na Tabela 21. Observou-se dentre os testes de cristalizações que somente o 

composto 12 foi obtido. 

 

Tabela 21. Condições de cristalizações. 
Solvente Condiçãoa (v/v) Monocristal 

Clorofórmio 1:1 - 
Clorofórmio:Etanol 1:1 - 

Clorofórmio:Metanol 1:1 Não solvato(composto 12) 
Tetrahidrofurano:Acetona 1:1 - 

Clorofórmio:Metanol:Água destilada 1:1 + águab Não solvato 
Clorofórmio:Metanol:Água deionizada 1:1 + águab - 

a Evaporação a temperatura ambiente. bAdição de três gotas de água. 

 

 Assim, o composto 12 foi obtido na forma de monocristal por evaporação lenta de 

clorofórmio:metanol (1:1 v/v) a temperatura ambiente, resultando na formação de um cristal 

monocomponente. A numeração e nomenclatura de acordo com a IUPAC (WILKINSON) dos 

compostos estão descritos na Tabela 22. 
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Tabela 22. Numeração, estrutura e nomenclatura (IUPAC) dos compostos 11-13. 
Composto Estrutura Nomenclatura 

11 

 
 

1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-clorofenil)-1H-

pirazol-3-carboxilato de etila.monohidratado 

12 

 
 

1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-clorofenil)-1H-

pirazol-3-carboxilato de etila 

13 

 
 

1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-fluorfenil)-1H-

pirazol-3-carboxilato de etila 

 

4.2.1.2. Dados cristalográficos dos compostos 11-13 

 

Os principais dados cristalográficos, como sistema cristalino e grupo espacial dos 

compostos 11-13 encontram-se na Tabela 23. Os dados de ângulos de ligação, comprimentos 

de ligação e todos os parâmetros de rede obtidos por difratometria de raios X foram utilizados 

para a determinação do NCM, cálculos DFT-D e análise da QTAIM. 

 

 Tabela 23. Dados cristalográficos dos compostos 11-13. 
Compostos Sistema cristalino Grupo espacial 

11 Triclínico P  

12 Monoclínico P21/c 

13 Triclínico P  
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4.2.1.3. Potencial eletrostático molecular dos compostos 11-13 

 

O mapa de potencial eletrostático molecular (MEP) fornece informações em relação as 

regiões eletrostaticamente complementares, sendo obitdo para os compostos 11-13 (Figura 

73). Na figura abaixo, o grande potencial eletrostático negativo dos átomos de oxigênio do 

grupamento carboxilato e o sítio do nitrogênio sp2 do pirazol demonstram o grande caráter 

aceptor de ligações de hidrogênio destes compostos. 

 

 

-0.063 

-0.050 

-0.055 

-0.012 

-0.005 

 

-0,0010,001  

Figura 73. Potencial eletrostático molecular para os compostos 11-13 gerado no nível de 
teoria ωB97XD/cc-pVDZ a partir do programa Gaussiview®

. A coloração vermelha representa 
um valor de -0,001 u.a., o amarelo -0,0005 u.a., o verde 0,000 u.a., azul claro 0,0005 e o azul 
0,001 u.a. 
 

4.2.1.4. Análise supramolecular dos compostos 11-13 

 

Para iniciar os estudos supramoleculares, delimitou-se a primeira esfera de 

coordenação pela abordagem do cluster supramolecular para os compostos 11-13, sendo 

possível obter o Número de Coordenação Molecular (NCM) para cada composto com o 

auxílio do programa TOPOS®. Nas Figura 74, Figura 75 e Figura 76, são apresentados os 

clusters supramoleculares dos compostos 11-13, respectivamente. 

Observa-se, inicialmente que nenhum dos compostos possui disposição geométrica, 

tridimensional, semelhante. Sendo o composto 11 (Figura 74) um cristal multicomponente 
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com Z’>1, por possuir moléculas de água cristalizadas juntamente ao 1-(2,4-diclorofenil)-5-

(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-carboxilatos de etila. Já o composto 12 (Figura 75), foi obtido na 

ausência de moléculas de água, podendo-se observar inicialmente sua diferença na disposição 

geométrica das moléculas no espaço tridimensional em relação as demais estruturas 

cristalinas, assim como para o composto 13 (Figura 76). 

Para o cristal multicomponente 11 é considerado como molécula de referencia (M1) a 

molécula de pirazol, visto que essa apresenta maior topologia molecular. É observado o NCM 

de 20 para o composto 11, 19 e 15 moléculas, para os cristais monocomponentes 12 e 13, 

respectivamente. No hidrato, a primeira esfera de coordenação é composta por 15 moléculas 

de pirazol e 5 moléculas de água, dessa forma, as 5 moléculas de água presentes nesse cluster 

supramolecular substituem 4 moléculas de pirazol se comparado com o cluster do cristal 

monocomponente do composto 12 (Tabela 24). 

 

Tabela 24. Número de coordenação molecular dos compostos 11-13. 
Compostos NCM total 

11 20 (15+5a) 
12 19 
13 15 

a Cinco moléculas de água na primeira esfera de coordenação. 

 

a

bc

M3
M1
M2

M4
M5

M16
M6
M10

M17
M7
M12

M9
M8

M20
M11

M18
M13

M14
M19

M15
M21

 

Figura 74. Cluster supramolecular para o composto 11. Em destaque, as moléculas de água, 
resultando no hidrato de canal. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a

bc

M6
M1M5

M3
M2

M12M4
M9

M7
M8

M10
M11

M13

M14

M17
M15

M18
M16

M19

M20

 

Figura 75. Cluster supramolecular para o composto 12.Visualização utilizando Mercury® 3.9. 

 

b

a

c

M4
M1
M3

M16
M2
M12

M13
M5

M6
M8

M10
M14

M7
M11

M15
M9

 

Figura 76. Cluster supramolecular para o composto 13.Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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Os dados da área de contato, bem como os dados da energéticos para todos os dímeros 

desses compostos, estão descritos na Tabela 25. A energia de interação entre os dímeros é 

obtida a partir de três cálculos, sendo dois deles de cada molécula que compõem o dímero 

separadamente e um terceiro cálculo do dímero formado pela união das duas moléculas, 

conforme já demonstrado na Equação 1 (seção 4.1.2). Os cálculos DFT-D são obtidos no 

modo single point, utilzando o método ωB97X-D com o conjunto de bases cc-pVDZ, levando 

em consideração o erro da sobreposição de bases de Boys e Bernardi (BSSE) (BOYS; 

BERNARDI, 1970). 

 

Tabela 25. Energia e área de contato para todos os dímeros que compõem a primeira esfera de 
coordenação dos compostos 11-13. 
Compostos 11 12 13 

Dímeros GM1∙∙∙MN
 a

 CM1∙∙∙MN
b
 GM1∙∙∙MN

 a
 CM1∙∙∙MN 

b GM1∙∙∙MN
a
 CM1∙∙∙MN

 b
 

M1∙∙∙M2 -14,05 73,73 -12,18 67,17 -12,14 64,32 
M1∙∙∙M3 -14,05 73,73 -12,18 67,17 -9,79 59,49 
M1∙∙∙M4 -8,48 51,22 -10,45 70,46 -9,79 59,41 
M1∙∙∙M5 -8,14 47,41 -8,85 49,41 -6,57 31,81 
M1∙∙∙M6 -6,79 49,97 -8,79 49,41 -6,51 31,36 
M1∙∙∙M7 -4,75 12,76 -8,16 46,22 -4,12 28,83 
M1∙∙∙M8 -2,99 28,42 -3,22 27,80 -3,55 18,19 
M1∙∙∙M9 -2,44 19,11 -1,50 12,70 -2,94 23,45 
M1∙∙∙M10 -2,06 18,98 -1,03 9,52 -2,94 23,45 
M1∙∙∙M11 -1,85 8,23 -1,03 9,52 -2,08 14,47 
M1∙∙∙M12 -1,27 7,12 -0,96 1,79 -1,96 28,46 
M1∙∙∙M13 -0,93 8,73 -0,62 8,26 -1,66 12,15 
M1∙∙∙M14 -0,93 8,73 -0,62 8,26 -1,37 11,77 
M1∙∙∙M15 -0,89 9,01 -0,51 10,23 -1,37 11,77 
M1∙∙∙M16 -0,69 8,01 -0,48 10,23 -0,31 11,70 
M1∙∙∙M17 -0,53 6,23 -0,25 0,49 - - 
M1∙∙∙M18 -0,17 4,66 -0,25 0,49 - - 
M1∙∙∙M19 -0,14 0,32 -0,06 0,19 - - 
M1∙∙∙M20 -0,14 0,32 -0,06 0,19 - - 
M1∙∙∙M21 -0,11 5,49 - - - - 

Ccluster  442,18  449,51  430,63 
Gcluster -71,39  -71,19  -67,10  

a Energias de interações obtidas por Teoria Funcional da Densidade (DFT-D) ωB97XD/cc-pVDZ com correção 
de base (BSSE) em kcal mol−1. b Determinado a partir do pacote de programas TOPOS®, dados em Å2. Primeira 
hierarquia de interação - vermelho. Segunda hierarquia de interação - verde. Terceira hierarquia de interação - 
azul claro. Quarta hierarquia de interação – cinza. 
 

Comparando-se a energia total dos clusters (Tabela 25), foi evidenciado que Gcluster 

para os compostos 11 e 12 possuem diferença de apenas 0,20 kcal mol-1. Essa diferença pode 

ser considerada dentro do erro do cálculo e, portanto, os dois clusters são considerados 
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favorecidos energeticamente de forma que o primeiro gérmem formado em solução irá 

predizer a formação do cristal mono ou multicomponente. 

As interações presentes nos dímeros pertencentes ao cluster supramolecular dos 

compostos 11-13 foram caracterizadas por análises topológicas da densidade eletrônica com 

base na QTAIM. Todos os arquivos de entrada para a análise da QTAIM basearam-se na 

resolução da função de onda utilizando o nível de teoria ωB97XD/cc-pVDZ, sem correção de 

bases. Os dímeros mostram pelo menos um caminho de interação com um BCP (ANEXO B), 

comprovando que todas as moléculas do cluster supramolecular estão interagindo com a 

molécula central (M1).  

Já é demonstrado na literatura que é possível realizar o particionamento da energia das 

interações correlacionando os valores de densidade eletrônica (ρ - obtidos pela QTAIM) com 

os valores de energia entre os dímeros obtidos por DFT-D (MARTINS e col., 2016), Equação 

9. Assim a partir da quantificação energética de todos os dímeros dos compostos 11-13, é 

possível dividir os pirazóis de estudo em quatro regiões de contatos distintas (Figura 77). 

 

                (9) 

 

 Onde, GAI é a energia de particionamento, ρ a densidade eletrônica no BCP, GM1···MN 

energia obtida pelo método DFT-D e ρTotal o somatório da densidade eletrônica no BCP. 

 

1 

4 

3 

2 

4

3

2

1 1

 

Figura 77. Análise molecular: regiões de interações dos compostos 11-13. 
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Na região de interação 1 (Figura 77), está localizado o átomo de nitrogênio (N) sp2, de 

grande potencial eletrostático negativo. No composto 11, este nitrogênio interage com uma 

molécula de água formando uma ligação de hidrogênio OH∙∙∙N com energia de estabilização 

de GM1∙∙∙M7 = -4,75 kcal mol-1 (Tabela 25) concentrada em apenas um caminho de interação 

(Figura 78a). Essa é a interação com maior estabilidade encontrada nos clusters dos 

compostos 11-13, concentrada em um único caminho de interação, sendo que as demais 

interações têm energia de estabilização em torno de -2 kcal mol-1. Nos compostos 12 e 13 esse 

mesmo nitrogênio está envolvido na formação dos dímeros mais estabilizantes 

correspondentes aos pares M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3, para o composto 12, e M1∙∙∙M2, para o 

composto 13. 

No composto 12,  os dímeros M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 possuem energias de estabilização 

de GM1∙∙∙M2, M3 = -12,18 kcal mol-1 e estão distribuídos ao longo de oito caminhos de interação 

(Figura 78b), incluindo interações CH∙∙∙N, CH∙∙∙O, CH∙∙∙, H∙∙∙H e Cl∙∙∙, sendo a de maior 

estabilidade a interação CH∙∙∙N com energia de estabilização de G = -2,28 kcal mol-1 (Tabela 

26). O dímero M1∙∙∙M2 do composto 13 apresenta energia de estabilização de GM1∙∙∙M2 = -

12,14 kcal mol-1 com nove caminhos de interações, incluindo, CH∙∙∙N, CH∙∙∙O, ∙∙∙ , Cl∙∙∙O e 

Cl∙∙∙ (Figura 78c). Nestes dímeros a interação de maior estabilização é a interação N∙∙∙ com 

energia de G = -1,94 kcal mol-1 (Tabela 26).  

No composto 12, os dímeros M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 interagem pela região 1, sendo 

orientados na mesma direção por interações CH∙∙∙N entre o grupo N sp2 e o grupo 2,4-Cl-

C6H3. No composto 13, o dímero M1∙∙∙M2 interage, também, pela região 1, sendo orientado 

na direção oposta, formando um dímero supramolecular com duas interações CH∙∙∙N entre o 

átomo de N sp2 e a interação entre os grupos 2,4-Cl-C6H3. 

Os dímeros formados na região de interação 2 interagem de forma semelhante nos 

compostos 11-13. As diferenças aparecem quando uma molécula de pirazol é deslizada em 

relação à outra, influenciando na área de contato, assim como nas interações formadas. Os 

dímeros M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 do composto 11 são os que menos deslizam, quando comparado 

aos outros dois casos, apresentando a maior área de contato (73,73Å2) e energia de 

estabilização GM1∙∙∙M2, M3 = -14,05 kcal mol-1, correspondendo à hierarquia I. Essa energia é 

distribuída ao longo de doze caminhos de interação (Figura 79a), incluindo as interações 

CH∙∙∙N, CH∙∙∙O, H∙∙∙H, Cl∙∙∙Cl e CH∙∙∙. 
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a) b) 

 

c) 

Figura 78. Análise da QTAIM das interações intermoleculares: a) dímero M1∙∙∙M7 - 
composto 11, b) dímeros M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 - composto 12, c) dímero M1∙∙∙M2 - composto 
13. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP). Dados da RCP ausente 
nesta análise. 
 

No composto 12, os dímeros M1∙∙∙M5 e M1∙∙∙M6 são os dímeros que possuem maior 

deslizamento na região de interação 2 de uma molécula em relação a outra, apresentando a 

menor área de contato de 49,41 Å2, e energia de estabilização de GM1∙∙∙M5, M6 = -8,85 kcal mol-

1, contribuindo com oito caminhos de interações (Figura 79b), com um número menor de 

interações em relação ao dímero do composto 11. Os tipos de interações encontrados nestes 

dímeros são CH∙∙∙N, CH∙∙∙Cl, H∙∙∙H, Cl∙∙∙Cl, e Cl∙∙∙ e CH∙∙∙. Já os dímeros M1∙∙∙M2 e 

M1∙∙∙M3 do composto 13 apresentam energia de GM1∙∙∙M3, M4 = -9,79 kcal mol-1 distribuídas ao 
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longo de oito caminhos de interações (Figura 79c), incluindo CH∙∙∙N, Cl∙∙∙N, CH∙∙∙O, CH∙∙∙, 

CH∙∙∙Cl e CH∙∙∙F com área de contato de 59,49 Å2. 

 

 

a) b)  

 

c) 

Figura 79. Análise da QTAIM das interações intermoleculares presentes na região de 
interação 2: a) dímeros M1∙∙∙M2 e M1∙∙∙M3 - composto 11, b) dímeros M1∙∙∙M5 e M1∙∙∙M6 - 
composto 12, c) dímeros M1∙∙∙M3 e M1∙∙∙M4 - composto 13. Análise via AIMALL. Em verde 
Ponto crítico de ligação (BCP). Dados da RCP ausente nesta análise. 
 

Na região de interação 3, os dímeros associam-se pela interação entre os grupos 4-X-

C6H4. No composto 11, o dímero M1∙∙∙M6 é formado pela interação entre os grupos 4-Cl-

C6H4 e 2,4-Cl-C6H3 (Figura 80a), com energia de estabilização de G = -6,79 kcal mol-1 e área 

de contato de 49,97 Å2, distribuídos ao longo de oito caminhos de interações. As interações 

presentes neste dímero são CH∙∙∙Cl, H∙∙∙H, Cl∙∙∙Cl e Cl∙∙∙. No composto 12, o dímero 

M1∙∙∙M4 (Figura 80b) também é formado por interações entre os grupos 4-Cl-C6H4 e 2,4-Cl-

C6H3, contudo com energia de estabilização de GM1∙∙∙M4 = -10,45 kcal mol-1 e área de contato 

de 70,46 Å2, envolvendo nove caminhos de interação. As interações presentes neste dímero 

são CH∙∙∙Cl, H∙∙∙H, Cl∙∙∙Cl e Cl∙∙∙. O composto 13 apresenta as maiores alterações, neste caso 

o dímero M1∙∙∙M5 (Figura 80c) apresenta uma energia de estabilização de GM1∙∙∙M5 =  -6,57 
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kcal mol-1 e área de contacto de 31,81Å2, com quatro caminhos de interações, incluindo duas 

F∙∙∙ e interações ∙∙∙. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

 

c) 

Figura 80. Análise da QTAIM das interações intermoleculares presentes na região de 
interação 3: a) M1∙∙∙M6 - composto 11, b) M1∙∙∙M4 - composto 12, c) M1∙∙∙M5 - composto 
13. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP). Dados da RCP ausente 
nesta análise. 
 

Na região de interação 4, os dímeros supramoleculares são formados 

preferencialmente por interações CH∙∙∙O. Este fato é evidenciado nos dímeros M1∙∙∙M5 do 

composto 11, M1∙∙∙M7 do composto 12 e M1∙∙∙M6 do composto 5 (Figura 81b-d). As 
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interações CH∙∙∙O presentes nestes dímeros apresentam uma energia de estabilização 

semelhante, embora a energia de interação dos dímeros M1∙∙∙M5 do composto 11 (Figura 81b) 

e M1∙∙∙M7 do composto 12 (Figura 81c) sejam mais estabilizantes, (aproximadamente G = -8 

kcal mol-1), devido às interações adicionais H∙∙∙H. O composto 11 apresenta um dímero 

adicional,  M1∙∙∙M4  na região de interação 4. Este dímero contribui energeticamente com 

GM1∙∙∙M4 = -8,48 kcal mol-1, mas difere nas interações intermoleculares, neste caso a energia de 

estabilização depende de duas interações O∙∙∙, duas interações CH∙∙∙Cl e uma interação H∙∙∙H 

(Figura 81a). 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 81. Análise da QTAIM das interações intermoleculares presentes na região de 
interação 4: a) M1∙∙∙M4 - composto 11, b) M1∙∙∙M5 - composto 11, c) M1∙∙∙M7 - composto 12 
e d) M1∙∙∙M6 - composto 13. Análise via AIMALL. Em verde Ponto crítico de ligação (BCP). 
Dados da RCP ausente nesta análise. 
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Tabela 26. Dados da QTAIM dos dímeros correspondentes as regiões 1-4 do pirazol. GIA(X∙∙∙Y). 

 11   12   13  
Interações ρINT GIA(x···y)

 a Interações ρINT GIA(x···y)
 a Interações ρINT GIA(x···y)

 a 
Interações na região 1 

M1··· M7 M1···M2, M1···M3 M1···M2 
OH∙∙∙N 0,0170 -4,75 CH∙∙∙O 0,0034 -1,11 C()∙∙∙C() 0,0021 -0,90 

   
Cl∙∙∙C 

(2,4Cl-Ph) 
0,0035 -1,13 CH∙∙∙O 0,0027 -1,20 

   
CH∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0037 -1,21 CH∙∙∙O 0,0027 -1,20 

   CH∙∙∙HC 0,0041 -1,34 
Cl1∙∙∙C 

(2,4Cl-Ph) 
0,0029 -1,23 

   
CH∙∙∙C 

(2,4ClPh) 
0,0043 -1,39 

Cl1∙∙∙C 
(2,4Cl-Ph) 

0,0029 -1,23 

   CH∙∙∙N 0,0049 -1,58 Cl∙∙∙O 0,0029 -1,26 
   CH∙∙∙O 0,0062 -2,01 Cl∙∙∙O 0,0029 -1,26 
   CH∙∙∙ N 0,0070 -2,28 CH∙∙∙N 0,0045 -1,94 
      CH∙∙∙N 0,0045 -1,94 

Interações na região 2 
M1···M2, M1···M3 M1···M5, M1···M6 M1···M3, M1···M4 

O∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0010 -0,32 CH∙∙∙Cl 0,0015 -0.57 CH∙∙∙Cl 0,0009 -0,44 

CH∙∙∙Cl 0,0021 -0,70 CH∙∙∙HC 0,0016 -0.61 Cl∙∙∙N 0,0010 -0,45 
Cl∙∙∙C 

(2,4Cl-Ph) 
0,0022 -0,74 

Cl∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0028 -1.08 CH∙∙∙F 0,0010 -0,48 

CH∙∙∙O 0,0030 -1,00 
CH∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0030 -1.15 CH∙∙∙Cl 0,0016 -0,74 

CH∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0032 -1,05 Cl∙∙∙Cl 0,0039 -1.46 
CH∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0038 -1,82 

CH∙∙∙O 0,0032 -1,06 CH∙∙∙Cl 0,0047 -1.80 CH∙∙∙O 0,0039 -1,87 

CH∙∙∙N 0,0037 -1,23 
CH∙∙∙C 
(pirazol) 

0,0055 -2.10 
CH∙∙∙N 
(pirazol) 

0,0042 -1,97 

CH∙∙∙N 0,0043 -1,44    
CH∙∙∙C 
(4F-Ph) 

0,0043 -2,03 

CH∙∙∙Cl 0,0044 -1,47       
CH∙∙∙HC 0,0048 -1,60       
CH∙∙∙Cl 0,0050 -1,67       
Cl∙∙∙C 

(2,4Cl-Ph) 
0,0053 -1,76    

   

Interações na região 3 
M1···M6 M1···M4 M1···M5 

CH∙∙∙C 
(4Cl-Ph) 

0,0026 -0,71 Cl∙∙∙C(4Cl-Ph) 0,0024 -0,73 F∙∙∙C(py) 0,0024 -1,04 

CH∙∙∙C 
(4Cl-Ph) 

0,0026 -0,71 Cl∙∙∙C(4Cl-Ph) 0,0024 -0,73 F∙∙∙C(py) 0,0024 -1,04 

CH∙∙∙Cl 0,0026 -0,72 Cl∙∙∙Cl 0,0034 -1,03 
C(4F-

ph)∙∙∙C() 
0,0050 -2,20 

CH∙∙∙Cl 0,0026 -0,72 Cl∙∙∙C(4Cl-Ph) 0,0041 -1,23 
C(4F-

ph)∙∙∙C() 
0,0050 -2,20 

Cl∙∙∙Cl 0,0030 -0,84 Cl∙∙∙C(4Cl-Ph) 0,0041 -1,23    
Cl∙∙∙Cl 0,0030 -0,84 CH∙∙∙C(4Cl-Ph) 0,0050 -1,51    

Cl∙∙∙C(4Cl-

Ph) 
0,0042 -1,16 CH∙∙∙C(4Cl-Ph) 0,0050 -1,51 

   

Cl∙∙∙C(4Cl-

Ph) 
0,0042 -1,16 CH∙∙∙Cl 0,0040 -1,20 

   

   CH∙∙∙Cl 0,0040 -1,20    
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Tabela 26. Continuação 
Interações na região 4 

M1···M5 M1···M7 M1···M6 
CH∙∙∙HC 0,0014 -0,32 CH∙∙∙HC 0,0013 -0,29 CH∙∙∙O 0,0038 -1,15 
CH∙∙∙HC 0,0014 -0,32 CH∙∙∙HC 0,0013 -0,29 CH∙∙∙O 0,0038 -1,15 
CH∙∙∙O 0,0069 -1,58 CH∙∙∙O 0,0077 -1,72 CH∙∙∙O 0,0068 -2,01 
CH∙∙∙O 0,0069 -1,58 CH∙∙∙O 0,0079 -1,75 CH∙∙∙O 0,0068 -2,01 
CH∙∙∙O 0,0095 -2,16 CH∙∙∙O 0,0079 -1,75    
CH∙∙∙O 0,0095 -2,16 CH∙∙∙O 0,0077 -1,72    

M1··· M4 CH∙∙∙HC 0,0014 -0,31    
O∙∙∙C(4Cl-

Ph) 
0,0031 -1,60 CH∙∙∙HC 0,0014 -0,31 

   

O∙∙∙C(4Cl-

Ph) 
0,0031 -1,60    

   

C12∙∙∙C12 0,0031 -1,63       
CH∙∙∙Cl 0,0035 -1,82       
CH∙∙∙Cl 0,0035 -1,82       

a Energia em kcal mol-1. 
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4.2.2. PROPOSTA DE MECANISMO DE CRISTALIZAÇÃO DOS COMPOSTOS 
11-13 

 

O empacotamento cristalino dos compostos 11-13 são fortemente influenciado pela 

organização dos primeiros dímeros nas primeiras hierarquias. Isto pode ser evidenciado nos 

sistemas cristalinos (compostos 11 e 13 cristalizaram no grupo espacial triclínico e 12 em 

monoclínico), assim como na distribuição energética das interações no cluster 

supramolecular. Com o objetivo de analisar as diferenças no empacotamento cristalino nos 

três compostos, o mecanismo de cristalização foi proposto com base na abordagem 

retrossintética, aplicado ao entendimento das etapas de cristalização, o qual considera a 

hierarquia das interações intermoleculares. De acordo com esta abordagem, as interações mais 

estáveis são formadas primariamente e as outras interações ocorrem como consequências. 

As diferenças na cristalização dos compostos 11-13 inicia no primeiro passo do 

mecanismo de cristalização (Figura 82). No composto 11, os dímeros associam-se por meio 

de interações CH∙∙∙, com energias de GM1∙∙∙M2,M3 = -14,05 kcal mol-1 formando cadeias 

infinitas 1D (Figura 82a). Essas cadeias 1D, no composto 11, associam por interações CH∙∙∙O 

através dos dímeros da hierarquia II, com energias de GM1∙∙∙M4,M5 = -8,48 e -8,14 kcal mol-1, 

respectivamente, resultando em camadas 2D infinitas (Figura 83a).  

No composto 12, as interações CH∙∙∙N dos dímeros da hierarquia I, com energias de 

GM1∙∙∙M2,M3 = -12,18 kcal mol-1 formam diretamente camadas infinitas 2D, não passando pelo 

estágio da formação de dímeros (Figura 82b). Essas camadas são reforçadas por interações 

CH∙∙∙ como dímeros de consequência, com energias de GM1∙∙∙M5,M6 = -8,8 kcal mol-1. No 

composto 13, ocorre primeiro a associação de dímeros da hieraquia I por interações CH∙∙∙N, 

com energias de GM1∙∙∙M2 = -12,14 kcal mol-1 (Figura 82c), que associam-se com outros 

dímeros na hieraquia II por interações CH∙∙∙, com energias de GM1∙∙∙M3,M4 = -9,79 kcal mol-1 

(Figura 83c), formando camadas infinitas 2D.  
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a)

c)

b)

 

Figura 82. Proposta dos primeiros dímeros na hierarquia I de cristalização dos compostos: a) 
11, b) 12 e c) 13. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
 

Como consequência das diferentes formas de interações nas primeiras etapas de 

cristalização (Figura 83), observa-se a formação de diferentes camadas 2D para os compostos 

11 e 12 (Figura 84a,b, respectivamente), sendo que o composto 13 já forma o cristal 3D a 

partir da camada da Figura 83c. Nos compostos 11 e 12, estas interações são realizadas por 

associações envolvendo os grupamentos 2,4-Cl-C6H3 e 4-Cl-C6H4, a partir dos dímeros com 

energias de GM1∙∙∙M6 = -6,79 kcal mol-1, no composto 11 (hierarquia III), e GM1∙∙∙M4 = -10,45 

kcal mol-1, no composto 12 (hierarquia II). A posição destes grupamentos resultam na 

formação de camadas 2D no composto 11, já no composto 12 os grupamentos 2,4-Cl-C6H3 e 

4-Cl-C6H4 estão no mesmo lado, resultando em camadas zig-zag. Já no composto 13, o 

grupamento 2,4-Cl-C6H3 faz parte da hierarquia II, permanecendo dentro da camada 2D, 

associando-se com outras camadas pelo dímero GM1∙∙∙M5 = -6,57 kcal mol-1, resultando no 
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cristal 3D por interações ∙∙∙, juntamente com os dímeros com energias de estabilização de 

GM1∙∙∙M6 = -6,51 kcal mol-1. 

 

a)

b)

c)  

Figura 83. Camadas propostas para os compostos: a) 11 – hierarquia II, b) 12 – hierarquia I e 
c) 13 – hierarquia II. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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a)

b)

 

Figura 84. Camadas propostas para os compostos a) 11 e b) 12. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. 
 

 Após a formação das camadas 2D (Figura 84a), para o composto 11, as moléculas de 

água são aprisionada entre as camadas, interagindo com o nitrogênio sp2 do anel do pirazol 

com energia de estabilização de GM1∙∙∙M7 = -4,75 kcal mol-1.  Este aprisionamento das 

moléculas de água resultam no cristal 3D, através da proximidade das camadas que favorecem 

a interação dos dímeros por interações CH∙∙∙Cl, com energias de GM1∙∙∙M8 = -2,99 kcal mol-1 

(hierarquia IV), Figura 85. 
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Figura 85. Moléculas de água aprisionadas entre as camadas do composto 11. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. 
 

 No composto 12, a formação do cristal 3D é resultante das interações do tipo CH∙∙∙O 

através dos dímeros da hierarquia III, com energias de estabilização de GM1∙∙∙M7 = -8,16 kcal 

mol-1. Nas Figura 86, Figura 87 e Figura 88, são apresentadas os mecanismos de 

cristalizações dos compostos 11-13. 



173 
 

GM1∙∙∙M6 = -6,79

Hierarquia III

GM1∙∙∙M8 = -2,99

Hierarquia IV
GM1∙∙∙M7 = -4,75

Hierarquia II

GM1∙∙∙M4 = -8,48

Hierarquia I

90o

GM1∙∙∙M2, M3 = -14,05

M1

M2

M3

 

Figura 86. Mecanismo de cristalização proposto para o composto 11. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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GM1∙∙∙M4 = -10,45

GM1∙∙∙M7 = -8,16

90º

90º

GM1∙∙∙M5, M6 = -8,8

Hierarquia I Hierarquia II

Hierarquia III

GM1∙∙∙M2, M3 = -12,18

 

Figura 87. Mecanismo de cristalização proposto para o composto 12. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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GM1∙∙∙M6 = -6,51

GM1∙∙∙M3, M4 = -9,79

90º

GM1∙∙∙M2 = -12,14
Hierarquia I

GM1∙∙∙M6 = -6,51

GM1∙∙∙M3, M4 = -9,79

90º

GM1∙∙∙M2 = -12,14

GM1∙∙∙M5= -6,57

Hierarquia II  

Figura 88. Mecanismo de cristalização proposto para o composto 13. Visualização utilizando 
Mercury® 3.9. Energias (G) em kcal mol-1. 
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4.2.3. SIMILARIDADE SUPRAMOLECULAR DOS COMPOSTOS 11-13 

 

A partir da análise das propostas de mecanismos de cristalização, pode-se observar na 

hierarquia I dos compostos 11-13 que a formação das primeiras fitas e camadas envolvem o 

empilhamento π nos compostos. Para isso, utilizou-se dois fragmentos moleculares nos 

compostos 11-13, a fim de compreender ainda mais as diferenças entre os empacotamentos 

cristalinos, utilizando representações geométricas, tais como: (i) eixo I, correspondente ao 

eixo imaginário Cipso – N1 e (ii) eixo II, correspondente ao eixo imaginário C3-C4 do pirazol. 

Para tal estudo, utilizou-se um empilhamento construído com o auxílio do programa 

Mercury®, contabilizando sete moléculas empilhadas (três moléculas acima de M1 e três 

abaixo da M1), podendo definir alguns parâmetros para tal comparação, como: (i) distância 

entre centróides dos pirazóis que formam os empilhamentos (dcc), ao longo dos eixos 

imaginários descritos anteriormente, (ii) distância entre planos entre a primeira molécula do 

empilhamento e o plano da última molécula (Dpp), (iii) ângulo de inclinação entre o 

empilhamento das moléculas e o plano anel de pirazol (eixo I, Figura 89a) e (iv) ângulo de 

inclinação entre o empilhamento das moléculas e o plano do anel de pirazol (eixo II, Figura 

89b), resumidos pelos dados na Tabela 27. 

 

Dpp

dcc
Dpp

dcc

Cipso-N1 C3-C4

M1 M1

 

a) b) 

Figura 89. Representação dos parâmetros geométricos para os compostos 11-13, a) ao longo 
do eixo Cipso-N1 e b) ao longo do eixo C3-C4. 
 

Tabela 27. Parâmetros geométricos determinados para o empilhamentos π dos compostos 11-
13. 

Composto dcc (Å) Dpp (Å) Cipso-N1 (º) C3-C4 (º) 
11 32,470 25,172 67,2 53,1 
12 45,327 22,337 35,1 43,1 
13 42,438 25,900 37,7 80,3 
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A partir da determinação dos ângulos de empilhamento, pode-se evidenciar as 

diferenças das fitas e camadas formadas na hierarquia I dos compostos, que refletem no 

crescimento de um cristal para o outro, alterando o ângulo de deslizamento das moléculas ao 

longo dos planos dos pirazóis (Figura 90). Estas fitas e camadas são responsáveis por 

conduzirem a formação dos cristais, resultando em diferentes empacotamentos cristalinos. 

 

Cipso

N1

C4
C3

I II

X = Cl (comp. 11 e 12), F (comp. 13)

 = 37,7o = 67,2o  = 35,1o

I

 

 = 53,1o  = 43,1o  = 80,3o

II

 

a) b) c) 
 

Figura 90. Empilhamentos dos compostos ao longo do eixo I e II: a) 11, b) 12, c) 13. 
Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
 

 Com base na determinação dos ângulos de inclinações dos empilhamentos, podemos 

evidenciar que ao longo do eixo I, Figura 91a, graficamente, os compostos 12 e 13 se 

empilham de forma semelhante (35,1º e 37,7º, respectivamente). Já o composto 11, forma 

empilhamentos diferentes em relação aos outros compostos (67,2º).  
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Modificando o eixo para a visão II (Figura 91b), podemos verificar que os compostos 

11 e 12 possuem inclinações próximas (53,1º e 43,1º, respctivamente). Já o composto 13, 

apresenta empilhamentos diferentes em relação aos outros compostos (80,3º). Como 

complemento desta discussão, podemos verificar estas mudanças utilizando os modelos 

moleculares dos compostos 11-13 na Figura 92. 

 

0

5

10

15

20

25

30

-40 -30 -20 -10 0

d 
(Å

)

D (Å)
11 12 13

 

a) 

0

5

10

15

20

25

30

-30 -20 -10 0

d 
(Å

)

D (Å)
11 12 13

 

b) 

Figura 91. Representação gráfica dos empilhamentos ao longo das visões: a) I – Cipso-N1e b) 
II - C3-C4. 
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13
11

12
13

1112

13
11

12

Cipso

N1

C4 C3

Cipso

N1

C4 C3

Cipso N1

C4
C3

X = Cl (comp. 11 e 12), F (comp. 13)

 

a) b) c) 

Figura 92. Representação dos empilhamentos dos compostos 11-13 de acordo com as visões: 
a) perpendicular ao plano dos pirazóis, b) ao longo do eixo Cipso-N1 e c) ao longo do eixo C4-
C3.  
 

Na Figura 93a,b são apresentados os clusters supramoleculares dos compostos 11 e 12, 

bem como, na Figura 93c a sobreposição dos mesmos, visando elucidar as diferenças já 

relatadas anteriormente. Essas figuras de sobreposição mostram a diferença total entre os dois 

clusters, destacando o efeito dos substituintes e influência dos primeiros dímeros, nas 

primeiras hierarquias, sendo estes responsáveis pelas diferenças entre os arranjos cristalinos. 
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a)

b)

c)

H2O(s)

 

Figura 93. Sobreposição dos clusters supramoleculares dos compostos 11 e 12. Visualização 
utilizando Mercury® 3.9. 

 

Assim, a partir dos dados das hierarquias de interações, também é possível realizar a 

retrossíntese cristalina e avaliar todo o ambiente supramolecular e as interações que 

prevalecem. A retrossíntese cristalina aplicada para os compostos 11-13,  torna evidente a 

influência das primeiras hierarquias de interações e o efeito que os substituintes causam no 

empacotamento cristalino, sendo na quarta hierarquia que a água se fixa ao cristal, sendo 

aprisionada por efeito das camadas formadas. Já a análise do mecanismo de cristalização, foi 

utilizado para comparar os compostos 12 e 13, demonstrando o quanto uma mudança de 

substituinte pode afetar o cluster supramolecular dos compostos. As duas abordagens – 

retrossíntese e mecanismo de cristalização - utilizadas nesse trabalho podem ser resumidas de 

forma esquemática na Figura 94. 

A cristalização pode ser vista como um fenômeno complexo no qual diferentes 

agregados moleculares competem pelos sítios de interações intermoleculares. Esta competição 

leva ao surgimento de diversos núcleos, de diferentes formas e tamanhos, persistindo em 

equilíbrio na solução antes do processo de nucleação. Pequenas alterações cinéticas e 
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termodinâmicas levam ao favorecimento do crescimento de determinado núcleo que irá se 

consolidar no cristal. Sendo assim, durante a cristalização dos pirazois descritos neste 

trabalho, estão em equilíbrio as fitas 1D formadas por empilhamentos π e por interações 

CH···N (Figura 86 e Figura 87 – hierarquia I). No composto 12 as estruturas 

supramoleculares formadas pelas fitas provenientes das interações CH···N são favorecidas e 

se consolidam no cristal 3D. Contudo, na presença de água (composto 11), são favorecidas as 

estruturas supramoleculares provenientes dos empilhamentos π, as quais originaram o cristal 

3D. 

 

SOLVATO

NÃO-SOLVATO

MECANISMO DE CRISTALIZAÇÃO

RETROSSÍNTESE CRISTALINA

 

Figura 94. Proposta de retrossíntese cristalina e mecanismo de cristalização dos compostos 11 
e 12. Visualização utilizando Mercury® 3.9. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A partir dos MEPs, dados topológicos e energéticos obtidos, é possível afirmar que a 

análise do cluster supramolecular dos coformadores é de grande importância para a seleção de 

materiais de partida com potencial para a síntese de novos cocristais com design e 

propriedades desejadas. Em relação ao número de coordenação molecular (NCM), foi 

evidenciado o que o mesmo aumenta proporcionalmente com o tamanho da molécula, a qual é 

considerada como referência (M1).  

 Mais especificamente, em cocristais que envolvam sistemas π é necessário que os 

sítios de interação nos coformadores estejam livres de interações ππ, como por exemplo, 

coformadores que realizam interações CHπ, Fπ e ππ deslocada na primeira hierarquia de 

interação se mostram coformadores com grande potencial para síntese de novos cocristais. 

Isto se deve ao fato de interações CHπ, Fπ e ππ deslocada proporcionam maior 

labilidade aos dímeros/núcleos, podendo favorecer a atração por outro coformador através da 

complementaridade de potencial eletrostático. 

Neste trabalho os coformadores heterociclos testados (Figura 69) não formaram 

cocristais, provavelmente devido ao fato desses apresentarem interações ππ face a face na 

primeira hierarquia de interações. Ou seja, os sistemas π já estariam ocupados por interações 

ππ, com superfícies de contato e regiões complementares de potencial eletrostático na 

própria molécula, favorecendo o empilhamento π com maior estabilidade, desfavorecendo a 

cocristalização. 

No segundo capítulo, baseado na abordagem de retrossíntese cristalina, cluster 

supramolecular e na hierarquia das interações intermoleculares, pode-se notar que as 

interações formadas nas primeiras associações supramoleculares afetam profundamente o 

empacotamento cristalino dos compostos 1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-halofenil)-1H-pirazóis-3-

carboxilato de etila. Esses dados são fundamentais para a compreensão da associação 

molecular e de como moléculas de água participam no empacotamento cristalino destes 

compostos. Assim, as moléculas de água interagem na quarta hierarquia de interação com o 

1H-pirazol, formando ligações de hidrogênio fortes (-4,75 kcal mol-1), porém não relevantes 

para participarem da primeira hierarquia de interações, mas sim, sendo aprisionada no cristal. 

O estudo energético também demonstra que existem pequenas diferenças (em torno de 

0,20 kcal mol-1) na energia total dos clusters quando comparados o cristal multi- e 
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monocomponente (11 e 12, respectivamente), o que comprova que as duas formas seriam 

energeticamente favorecidas, com diferentes formas de interações entre os primeiros núcleos 

de cristalização (dímeros). Mas quanto aos primeiros dímeros em cada caso (11 ou 12), é 

favorecido a formação do cristal monocomponente (12), sugerindo que este seja o cristal 

favorecido por apresentar dímeros com maior contribuição a primeira hierarquia (M1···M2, 

M3, M5 e M6). Os testes de cristalizações corroboram para esta ideia, mostrando o 

favorecimento em formar o cristal monocomponente, sendo 11 considerado uma exceção. 

Nesses estudos, a ferramenta da QTAIM é uma excelente alternativa para analisar os 

tipos de interações intermoleculares, auxiliando na elucidação dos mecanismos de 

cristalização e facilitando a escolha dos coformadores adequados para a síntese de cocristais 

e, por conseguinte, o entendimento do mecanismo de cristalização em cristais mono e 

multicomponentes envolvendo hidratos. 

Portanto, esse trabalho oferece um novo caminho para o entendimento de cristais 

multicomponentes, demonstrando o uso de diferentes ferramentas e abordagens. 

Complementando a literatura, com este estudo, o entendimento e formação de novos 

cocristais, vão de encontro aos princípios da Engenharia de Cristais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

6. PARTE EXPERIMENTAL 

 

6.1. COCRISTAIS DERIVADOS DO OCTAFLUORNAFTALENO, 
HEXAFLUORBENZENO E DECAFLUORBISFENIL DEPOSITADOS NO CCDC 
 

Tabela 28. Cocristais com octafluornaftaleno. 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 
P21/c NPOFNP 

(POTENZA; 
MASTROPAOLO, 

1975) 

 

P  BPHFPC ACA,Ser.2  (1980), 
7, 10 

 
P21/n ECUTUR 

(COLLINGS; 
ROSCOE; e col., 

2001) 

 

I2/m ECUVED 
(COLLINGS; 

ROSCOE; e col., 
2001) 

 

P  ECUVIH 
(COLLINGS; 

ROSCOE; e col., 
2001) 

 

P  ECUVON 
(COLLINGS; 

ROSCOE; e col., 
2001) 

 

P21 EDAWAH 

(BATSANOV; 
COLLINGS; 
HOWARD; 

MARDER, 2001) 

 

P  NEMHOC (LORK e col., 2001) 

 
P21/n OCAYIA 

(COLLINGS; 
BATSANOV; e col., 

2001) 

 

P  YEBQOL (CLYBURNE† e 
col., 2001) 
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Tabela 28. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 
P21/c TIJVAJ 

(BATSANOV; 
COLLINGS; 
HOWARD; 
MARDER; 

PEREPICHKA, 
2001) 

 
C2/c MOZSUPa (BAGRYANSKAY

A e col., 2002) 

 
P21/c 

MOZTA

Wa 
(BAGRYANSKAY

A e col., 2002) 

 

P  MOZTIE (BAGRYANSKAY
A e col., 2002) 

 

P21 XUNJAR (COLLINGS, J.C. e 
col., 2002) 

 
P21/n ASAKIO (COLLINGS e col., 

2004) 

 
P  ASAKOU (COLLINGS e col., 

2004) 

 

C2/c QARREH (MORIMOTO e col., 
2004) 

 

P  KARCIQ (COLLINGS e col., 
2005) 

 

P21/n KATMIC 
(COLLINGS e col., 

2005) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 
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Tabela 28. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 

P  OYIDAC (ABBEY e col., 
2011) 

 

P21/c DEHLEI (BAGRYANSKAY
A e col., 2006) 

 
P  VEHDESa (COLLINGS e col., 

2006) 

 

P212121 VEHDIW (COLLINGS e col., 
2006) 

 
P21 GEDVER (MAKAROV e col., 

2006) 

 
P21/c GEDVIV (MAKAROV e col., 

2006) 

 

P21/n FERREBa 
(AKPINAR e col., 

2013) 

MeO

OMe  

P  ZUFWUU (HORI e col., 2014) 

O O

EtEt  

P  ZUFXAB (HORI e col., 2014) 

 

P21/c ZUFXEF (HORI e col., 2014) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 
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Tabela 28. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 
P21 ZUFXIJ (HORI e col., 2014) 

 

P21 COGJUFa (YAN e col., 2014) 

 

P21 RUGYEZ (ARDILA-FIERRO 
e col., 2015) 

 

P  SAHJIX (FAN; YAN, 2015) 

 

P21/c SAHJOD (FAN; YAN, 2015) 

 

P21/c SAMGARa 

Marek Schomber, 
Andreas Terfort, 

Michael Bolte, CSD 
Communication, 

2016 

 

P  UXEBOQ (REN e col., 2016) 

 

P21/n QAHPAT (LI e col., 2016) 

 

P21/c YAJVAJ (LIN e col., 2017) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 
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Tabela 29. Cocristais com hexafluorbenzeno. 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 

P21/n 
ZZZLJY 

ZZZLJY01 

J.Phys.Chem.  (1965), 
69, 2153; CSD 

Communication(Privat
e Communication)  

(2002) 

 

- 

P21/c 

P21/n 

ZZZGKE 

ZZZGKE01 

ZZZGKE02 

J.Phys.Chem.  (1965), 
69, 2153; 

(COLLINGS, 
JONATHAN C. e col., 

2002; PANG e col., 
2015) 

 

C2 

C2/m 

C2/c 

ZZZGMW 

ZZZGMW01 

ZZZGMW02 

J.Phys.Chem.  (1965), 
69, 2153; CSD 

Communication(Privat
e Communication)  

(2001); (COLLINGS, 
JONATHAN C. e col., 

2002) 

 

Pnma 

Pbnm 

P21/n 

MTYHFB 

MTYHFB01 

MTYHFB02 

Acta Chem.Scand.  
(1971), 25, 1031; 

(COCKCROFT e col., 
2017) 

 

R3m 

P  

MBZFBZ 

MBZFBZ01 

Acta Chem.Scand.  
(1972), 26, 1569; Acta 
Chem.Scand.  (1973), 

27, 995 

 

C2/m DURHFBa Acta Chem.Scand.A  
(1975), 29, 699 

 

P  PXYHFB Acta Chem.Scand.A  
(1975), 29, 170 

 

I2/m 
DMAFBZ 

DMAFBZ01 
(DAHL, 1977, 1985) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 
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Tabela 29. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 

C2/m FULTIPa (ARONEY e col., 
1987) 

 

P  MPAHFB Acta Chem.Scand.A  
(1979), 33, 665 

 

R3m 
BICVUE 

BICVUE01 

(OVERELL; 
PAWLEY, 1982; 

WILLIAMS e col., 
1992) 

 

P21/m JAHVIX Acta Chem.Scand.  
(1989), 43, 172 

N N

NN

HN
O

tBu

O

NH

O

O
NH

 

P21/n ZUMQUT (SLEBODNICK e col., 
1996) 

 

P  FIBGUS (ASPLEY e col., 1999) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 
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 Tabela 29. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 

P21/n JOCRIC (BUNZ; 
ENKELMANN, 1999) 

 

P21/n OCUKEC 

CSD 
Communication(Privat

e Communication)  
(2001) 

 

P21/c 
TIJTUB 

TIJTUB01 

(BATSANOV; 
COLLINGS; 
HOWARD; 
MARDER; 

PEREPICHKA; e col., 
2001); CSD 

Communication(Privat
e Communication)  

(2001) 

 
C2/c IVOBOK 

(COLLINGS, 
JONATHAN C. e col., 

2002) 

 

R3c XUNJEV (COLLINGS, J.C. e 
col., 2002) 

 

P  IVOCAX 
(COLLINGS, 

JONATHAN C. e col., 
2002) 

 

P  MIVQIR 
M.W.Day, A.J.Matzger, 

R.H.Grubbs, CSD 
Communication, 2002 

 

P21/c MIVRAK 

M.W.Day, A.J.Matzger, 
R.H.Grubbs, CSD 

Communication, 2002; 
(COLLINGS, 

JONATHAN C. e col., 
2002) 
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Tabela 29. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

O

O

H2C

CH2

 

Ccc2 EMENAL Org.Lett.  (2003), 5, 
3951 

 

C2/m EZUNAO (ENRIGHT e col., 
2004) 

 

P  

BEZRUU 

BEZSAB 

BEZSEF 

BEZSIJ 

(KNAPP e col., 2004) 

 

C2/c QARRAD (MORIMOTO e col., 
2004) 

OMe

MeO
OMe

MeO

MeO

MeO

MeO

OMe
MeO

OMe

OMe
OMe

OMe

OMe

OMe

OMe

OMe
OMe

 

P  YALFIB (WANG e col., 2005) 

 

Pnma SEDWAA (MKHALID e col., 
2006)ltan 
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Tabela 29. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 

P21/c SEDYIK (MIAO e col., 2006) 

 

P21/m REZDEG (BATSANOV e col., 
2007) 

 

P  MOGTAE (WHEELER; HOUK, 
2009) 

 

P21/c NUGPUBa (HORI e col., 2009) 

 

C2/c 

P21/c 

P21/n 

HORVIUa 

HORVOA 

HORVUG 

(STOLL e col., 2009) 

 I41/a GURNUD 
(KIRCHNER e col., 

2010) 

 

P  IQOCEX (SAMOJŁOWICZ e 
col., 2011) 
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Tabela 29. Continuação 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 

P  PEFJAN (BATSANOV e col., 
2012) 

 

P42/n PEFJOBa (BATSANOV e col., 
2012) 

 

P21/c YIBHIC (LIU e col., 2012) 

 

P21/n VAWDAA 
(AKPINAR e col., 

2012) 

 

P21 SUTVIO 
(TOLLEFSON e col., 

2015) 

 

P  JAPHEQ (TYSON e col., 2016) 

 

C2/c ODAGOS 
(DRAČÍNSKÝ e col., 

2017) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 
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Tabela 30. Cocristais com decafluorbisfenil. 

Estrutura de um dos coformadores Grupo 
Espacial 

Refcode Referência 

 
C2/c BPPFBP (NAAE, 1979) 

 
P21/c BPHFPAa (S.L.PIRTLE, 1980) 

Br
 

P21/c BPHFPBa (S.L.PIRTLE, 1980) 

 
C2/c CEKYUMa (FOSS e col., 1984) 

 

C2/c GEHNAJa 
(BATSANOV e col., 

2006) 

a
 Estrutura depositada com desordem. 

 

6.2.  DIFRATOMETRIA DE RAIOS X 

 

 A análise de difração de raios X em monocristal do composto 4 foi realizada em um 

difratômetro automático de quatro círculos com detector de área Bruker APEX-II, dotado de 

um monocromador de grafite e fonte de radiação Mo-Kα (λ= 0,71073 Å) à temperatura de 

293 K, instalado no Departamento de Química da UFSM. A solução e refinamento da 

estrutura foram realizados utilizando o pacote de programas SHELX97 (SHELDRICK, 2008). 

Os parâmetros estruturais foram obtidos através do refinamento baseando-se nos quadrados 

dos fatores estruturais e na técnica da matriz completa/mínimos quadrados. Os átomos não 

hidrogenóides restantes foram localizados através de sucessivas diferenças de Fourier e 

refinados com parâmetros térmicos anisotrópicos. As coordenadas dos átomos de hidrogênio 

foram, então, localizadas a partir das densidades encontradas no mapa de Fourier. As 

projeções gráficas foram construídas utilizando-se o programa Ortep3 for Windows 

(FARRUGIA, 1999). Os dados cristalográficos e parâmetros de refinamento para o composto 

12 estão resumidos na  

Tabela 31. 
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Tabela 31. Dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura cristalina do 
composto 4.  

Composto 12 
  

Fórmula Molecular C18 H13 Cl3 N2 O2 
Peso Molecular 395.65 

Sistema Cristalino Monoclínico 
Grupo Espacial P21/c 

Parametros de cela  
a [Å] 12.5859(14) 
b [Å] 19.089(2) 
c [Å] 7.5545(8) 
 [º] 90 
 [º] 93.980(8) 
 [º] 90 

V [Å]3 1810.6(3) 
Z 4 

Densidade (calculada) [g cm-3] 1.451 
Coeficiente linear de absorção [mm-1] 0.520 (Mo-K) 

F (000) 808 
Dimensão do cristal (mm) 0.120 x 0.189 x 0.321 

Região de varredura angular  1.62 to 27.14 
T [K] 293 

Reflexões coletadas/independentes 25156/4002 [R(int)=0.101] 
Dados/restrições/parametros 4002/0/226 

Correção de absorção Gaussian 
Método de refinamento Full-matrix least-squares on F 2 

Indices de discordância finais R1=0.0565, wR2=0.1112 
R all data R1=0.1405, wR2=0.1401 

S 0.987 
∆ρmin [e Å-3] 0.206 
∆ρmax [e Å-3] -0.296 
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6.3.  CÁLCULOS DE MECÂNICA QUÂNTICA 

 

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

programas MOPAC2016 (STEWART, 2016) e Gaussian 09 (FRISCH, M. J.; TRUCKS, G. 

W.; SCHLEGEL, H. B.; SCUSERIA, G. E.; ROBB, M. A.; CHEESEMAN, J. R.; 

SCALMANI,G.; BARONE, V.; MENNUCCI, B.; PETERSSON, G. A.; NAKATSUJI, H.; 

CARICATO, M.; LI,X.; HRATCHIAN, H. P.; IZMAYLOV, A. F.; BLOINO, J.; ZHENG, 

G.; SONNENBER, 2010). As geometrias moleculares para os cálculos apresentados nesta 

dissertação de mestrado foram obtidos através de dados provinientes da difratometria de raios 

X (single point). 

Todos os cálculos teóricos foram efetuados no cluster de computadores situados no 

prédio 15A, do departamento de Química da UFSM (NAPO - Núcleo de Análises de 

Pesquisas Orgânicas), composto por 9 computadores - 5 servidores Dell PowerEdge T410, 

sendo que cada um possui 24 GB de memória RAM, 600 GB de HD e dois processadores six 

core Intel Xeon X5660 e 1 servidor Dell T 420 Xeon com 24 GB de memória RAM, 600 GB 

de HD e dois processadores six core Intel Xeon X5660, e 3 servidores Dell T 430 Xeon com 

32 GB de memoria RAM, 600 GB de HD e um processador octa core Intel Xeon E5-2630. 

Dado o escopo de compostos apresentadas neste trabalho, as energias de interações 

entre os dímeros estudados no capítulo primeiro, foram obtidas a partir do SQM - PM6-

D3H4X parametrizado para ligações de hidrogênio e dispersão eletrônica, recentemente 

reparametrizado para ligações de halogênio. Este método mostrou-se eficiente em comparação 

aos métodos superiores (KOLÁŘ; HOBZA, 2016), por isso foi motivo de aplicação no estudo 

de coformadores e cocristais.  

Na Tabela 32 estão descritos os resultados de dois clusters supramoleculares, 

coformador 6 e do cocristal 15 quando M1 for 5, para as energias de interações pelo PM6-

D3H4X em comparação ao método ωB97X-D. Comparando esses resultados, observa-se que 

a comparação apresentou um fator de correlação muito forte (r=0,99) em ambos os clusters, 

GDFT 0,737 × GPM6-D3H4X -0,325; r=0,998 para 6 e GDFT 0,736 × GPM6-D3H4X -0,072; r=0,994 

para 15 quando M1 for 5. Assim, podemos verificar a vantagem e custo computacional em 

utilizar o método SQM neste trabalho de dissertação de mestrado. 

Para os compostos do segundo capítulo, foi utilizado um método DFT-D com nível de 

teoria ωB97X-D e com conjunto de bases cc-pVDZ, visto que este método se destaca entre os 

métodos DFT reparametrizados para dispersão eletrônica devido aos bons resultados obtidos e 

baixo custo computacional. Associado aos cálculos DFT-D, utilizou-se o método 



198 
 

Counterpoise de Boys e Bernardi (BOYS; BERNARDI, 1970), para minimizar o erro das 

sobreposições de bases. Assim como este método foi fundamental para a resolução da função 

de onda para os cálculos da QTAIM. 

 

Tabela 32. Correlação entre os resultados por ωB97X-D e PM6-D3H4X. 
 Coformador 6 Cocristal 15 M1 5 

Método ωB97X-Da PM6-D3H4Xb ωB97X-Da PM6-D3H4Xb 
Dímeros GM1MN GM1MN GM1MN GM1MN 
M1M2 -14,74 -10,95 -12,20 -8,98 
M1M3 -6,59 -5,34 -12,20 -8,98 
M1M4 -6,59 -5,34 -3,17 -3,01 
M1M5 -3,53 -3,03 -3,17 -3,01 
M1M6 -3,53 -3,03 -1,39 -1,11 
M1M7 -3,42 -2,98 -1,39 -1,11 
M1M8 -3,42 -2,98 -1,39 -1,11 
M1M9 -3,41 -2,85 -1,39 -1,11 
M1M10 -2,17 -1,92 -1,87 -0,98 
M1M11 -2,17 -1,92 -1,87 -0,98 
M1M12 -1,57 -1,48 -1,00 -0,75 
M1M13 -1,57 -1,48 -1,00 -0,75 
M1M14 -1,15 -0,99 -0,88 -0,7 
M1M15 -0,31 -0,16 -0,88 -0,7 

Gcluster -54,15 -44,47 -43,79 -33,28 
aUtilizando cc-pVDZ com BSSE. b Dados já reportados na seção 4.1.2.4 Tabela 7. 

 

6.4. DETERMINAÇÃO DO CLUSTER SUPRAMOLECULAR 

 

 A determinação do cluster supramolecular foi realizada através do poliedro de 

Voronoi-Dirichlet implementado no pacote de programas TOPOS® a partir dos dados do 

arquivo.cif para cada uma das estruturas analisadas. Foram consideradas integrantes do cluster 

supramolecular todas as moléculas que possuem área de contato com a molécula central. 

 

6.5. DADOS DA TEORIA QUÂNTICA DOS ÁTOMOS EM MOLÉCULAS (QTAIM) 

 

 Todas as análises da QTAIM foram realizadas com o auxílio do pacote de programas 

AIMALL2000 (Version 14.11.23). Sendo as funções de onda utilizadas nas análises geradas 

em um nível de teoria ωB97XD/cc-pVDZ.  
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BRONOWSKA, A.; LEPŠÍK, M.; HOBZA, P. PM6-D3H4X. Curr. Comput.-Aid. Drug., v. 
9, n. (1), p. 118–129, 2013. 



201 
 

BRUNO, I. J.; COLE, J. C.; EDGINGTON, P. R.; e col. New software for searching the 
Cambridge Structural Database and visualizing crystal structures. Acta Crystallographica 
Section B Structural Science, v. 58, n. 3, p. 389–397, 2002. 

BUNZ, U. H. F.; ENKELMANN, V. Structure Elucidation, Packing, and Solid-State 
Behavior of the Eglinton-Galbraith Dimer. Chemistry - A European Journal, v. 5, n. 1, p. 
263–266, 1999. 

ČERNÝ, J.; HOBZA, P. The X3LYP extended density functional accurately describes H-
bonding but fails completely for stacking. Phys. Chem. Chem. Phys., v. 7, n. 8, p. 1624–
1626, 2005. 

CHAI, J.-D.; HEAD-GORDON, M. Long-range corrected hybrid density functionals with 
damped atom–atom dispersion corrections. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 10, n. 
44, p. 6615, 2008. 

CHARBONNEAU, G.-P.; DELUGEARD, Y. Structural transition in polyphenyls. III. Crystal 
structure of biphenyl at 110 K. Acta Crystallographica Section B Structural 
Crystallography and Crystal Chemistry, v. 32, n. 5, p. 1420–1423, 1976. 

CLARKE, H. D.; ARORA, K. K.; BASS, H.; e col. Structure−Stability Relationships in 
Cocrystal Hydrates: Does the Promiscuity of Water Make Crystalline Hydrates the Nemesis 
of Crystal Engineering? Crystal Growth & Design, v. 10, n. 5, p. 2152–2167, 2010. 

CLARKE, T. M.; DURRANT, J. R. Charge Photogeneration in Organic Solar Cells. 
Chemical Reviews, v. 110, n. 11, p. 6736–6767, 2010. 

CLYBURNE†, J. A. .; HAMILTON, T.; JENKINS‡, H. A. The molecular quadrupole 
moment: solid state architectures containing organic and organometallic molecules. Crystal 
Engineering, v. 4, n. 1, p. 1–9, 2001. 

COCKCROFT, J. K.; GHOSH, R. E.; SHEPHARD, J. J.; SINGH, A.; WILLIAMS, J. H. 
Investigation of the phase behaviour of the 1 : 1 adduct of mesitylene and hexafluorobenzene. 
CrystEngComm, v. 19, n. 7, p. 1019–1023, 2017. 

COLLINGS, J. C.; BATSANOV, A. S.; HOWARD, J. A. K.; e col. 1:1 Complexes of 
octafluoronaphthalene with trans-stilbene and trans-azobenzene. Journal of Fluorine 
Chemistry, v. 126, n. 4, p. 513–517, 2005. 

COLLINGS, J. C.; BATSANOV, A. S.; HOWARD, J. A. K.; MARDER, T. B. 
Octafluoronaphthalene–diphenylacetylene (1/1). Acta Crystallographica Section C Crystal 
Structure Communications, v. 57, n. 7, p. 870–872, 2001. 

COLLINGS, J. C.; BATSANOV, A. S.; HOWARD, J. A. K.; MARDER, T. B. Arene-
perfluoroarene interactions in crystal engineering 7: single-crystal structures of 1:1 complexes 
of octafluoronaphthalene and hexafluorobenzene with acenaphthene. Crystal Engineering, v. 
5, n. 1, p. 37–46, 2002. 

COLLINGS, J. C.; BATSANOV, A. S.; HOWARD, J. A.; MARDER, T. B. 
Arene;perfluoroarene interactions in crystal engineering. Part 14. 1:1 Complexes of 
octafluoronaphthalene with fluorene and 9,10-dihydrophenanthrene. Canadian Journal of 
Chemistry, v. 84, n. 2, p. 238–242, 2006. 



202 
 

COLLINGS, J. C.; ROSCOE, K. P.; ROBINS, E. G.; e col. Arene–perfluoroarene interactions 
in crystal engineering 8: structures of 1∶1 complexes of hexafluorobenzene with fused-ring 
polyaromatic hydrocarbons. New J. Chem., v. 26, n. 12, p. 1740–1746, 2002. 

COLLINGS, J. C.; ROSCOE, K. P.; THOMAS, R. L.; e col. Arene-perfluoroarene 
interactions in crystal engineering. Part 3. Single-crystal structures of 1 : 1 complexes of 
octafluoronaphthalene with fused-ring polyaromatic hydrocarbonsFor part 1, see ref. 1. For 
part 2, see ref. 2. Presented at the 16th Internat. New Journal of Chemistry, v. 25, n. 11, p. 
1410–1417, 2001. 

COLLINGS, J. C.; SMITH, P. S.; YUFIT, D. S.; e col. Arene-perfluoroarene interactions in 
crystal engineering. Part 10. Crystal structures of 1:1 complexes of octafluoronaphthalene 
with biphenyl and biphenyleneFor Part 9 see ref. 1. CrystEngComm, v. 6, n. 6, p. 25, 2004. 

COREY, E. J. General Methods for the Construction fo Complex Molecules. Pure and 
Applied Chemistry, v. 14, n. 1, p. 19–38, 1967. 

DAHL, T. Cystallographic studies of addition compounds of hexafluorobenzene. Crystal 
structure of the 1:1 adduct with N , N -dimethylaniline. Acta Crystallographica Section B 
Structural Crystallography and Crystal Chemistry, v. 33, n. 10, p. 3021–3024, 1977. 

DAHL, T. Structure from a twinned crystal of the triclinic form of the 1:1 complex between 
N,N-dimethylaniline and hexafluorobenzene [C8H11N.C6F6] at 120 K. Acta 
Crystallographica Section C Crystal Structure Communications, v. 41, n. 6, p. 931–933, 
1985. 

DESIRAJU, G. R. The Design of Organic Solids. 1989. 

DESIRAJU, G. R. Hydration in organic crystals: prediction from molecular structure. 
Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, , n. 6, p. 426, 1991. 

DESIRAJU, G. R. Supramolecular Synthons in Crystal Engineering—A New Organic 
Synthesis. Angewandte Chemie International Edition in English, v. 34, n. 21, p. 2311–
2327, 1995. 

DESIRAJU, G. R. Crystal and co-crystal. CrystEngComm, v. 5, n. 82, p. 466, 2003. 

DESIRAJU, G. R. Crystal Engineering: A Holistic View. Angewandte Chemie 
International Edition, v. 46, n. 44, p. 8342–8356, 2007. 

DESIRAJU, G. R. Crystal Engineering: From Molecule to Crystal. Journal of the American 
Chemical Society, v. 135, n. 27, p. 9952–9967, 2013. 

DRAČÍNSKÝ, M.; STORCH, J.; CÍRKVA, V.; CÍSAŘOVÁ, I.; SÝKORA, J. Internal 
dynamics in helical molecules studied by X-ray diffraction, NMR spectroscopy and DFT 
calculations. Phys. Chem. Chem. Phys., v. 19, n. 4, p. 2900–2907, 2017. 

DUNITZ, J. D. Crystal and co-crystal: a second opinion. CrystEngComm, v. 5, n. 91, p. 506, 
2003. 

ENRIGHT, G. D.; UDACHIN, K. A.; RIPMEESTER, J. A. Electrostatic and short-range 
interactions compete in directing the structure of p-tert-butylcalix[4]arene inclusion 



203 
 

compounds of fluorinated benzenes. Chemical Communications, , n. 12, p. 1360, 2004. 

ETTER, M. C. Encoding and decoding hydrogen-bond patterns of organic compounds. 
Accounts of Chemical Research, v. 23, n. 4, p. 120–126, 1990. 

ETTER, M. C. Hydrogen bonds as design elements in organic chemistry. The Journal of 
Physical Chemistry, v. 95, n. 12, p. 4601–4610, 1991. 

FAN, G.; YAN, D. Positional isomers of cyanostilbene: two-component molecular assembly 
and multiple-stimuli responsive luminescence. Scientific Reports, v. 4, n. 1, p. 4933, 2015. 

FARRUGIA, L. J. WinGX suite for small-molecule single-crystal crystallography. Journal of 
Applied Crystallography, v. 32, n. 4, p. 837–838, 1999. 

FISCHER, W.; KOCH, E. Geometrical packing analysis of molecular compounds. 
Zeitschrift fur Kristallographie - New Crystal Structures, v. 150, n. 1–4, p. 245–260, 
1979. 

FOSS, L. I.; SYED, A.; STEVENS, E. D.; KLEIN, C. L. Structure of a naphthalene–
perfluorobiphenyl complex, C10H8.C12F10. Acta Crystallographica Section C Crystal 
Structure Communications, v. 40, n. 2, p. 272–274, 1984. 

FRISCH, M. J.; TRUCKS, G. W.; SCHLEGEL, H. B.; SCUSERIA, G. E.; ROBB, M. A.; 
CHEESEMAN, J. R.; SCALMANI,G.; BARONE, V.; MENNUCCI, B.; PETERSSON, G. 
A.; NAKATSUJI, H.; CARICATO, M.; LI,X.; HRATCHIAN, H. P.; IZMAYLOV, A. F.; 
BLOINO, J.; ZHENG, G.; SONNENBER, D. J. Gaussian 09. , 2010. 

FRISCH, M. J.; POPLE, J. A.; BINKLEY, J. S. Self‐consistent molecular orbital methods 25. 
Supplementary functions for Gaussian basis sets. The Journal of Chemical Physics, v. 80, n. 
7, p. 3265–3269, 1984. 

FRIZZO, C. P.; BENDER, C. R.; TIER, A. Z.; e col. Energetic and topological insights into 
the supramolecular structure of dicationic ionic liquids. CrystEngComm, v. 17, n. 15, p. 
2996–3004, 2015. 

FRIZZO, C. P.; TIER, A. Z.; GINDRI, I. M.; e col. Thermodynamic, energetic, and 
topological properties of crystal packing of pyrazolo[1,5-a]pyrimidines governed by weak 
electrostatic intermolecular interactions. CrystEngComm, v. 17, n. 23, p. 4325–4333, 2015. 

GAVEZZOTTI, A.; COLOMBO, V.; PRESTI, L. LO. Facts and Factors in the Formation and 
Stability of Binary Crystals. Crystal Growth & Design, v. 16, n. 10, p. 6095–6104, 2016. 

GRABOWSKI, J. What Is the Covalency of Hydrogen Bonding? Chem. Rev., v. 111, p. 
2597–2625, 2011. 

GRABOWSKI, S. J.; SOKALSKI, W. A.; DYGUDA, E.; LESZCZYN, J. Quantitative 
Classification of Covalent and Noncovalent H-Bonds. J. Phys. Chem. B, v. 110, p. 6444–
6446, 2006. 

GRABOWSKI, S. J.; SOKALSKI, W. A.; LESZCZYNSKI, J. Is a π...H+...π Complex 
Hydrogen Bonded? J. Phys. Chem. A, v. 108, p. 1806–1812, 2004. 



204 
 

GRIMME, S. Accurate description of van der Waals complexes by density functional theory 
including empirical corrections. Journal of Computational Chemistry, v. 25, n. 12, p. 
1463–1473, 2004. 

GRIMME, S. Semiempirical GGA-type density functional constructed with a long-range 
dispersion correction. Journal of Computational Chemistry, v. 27, n. 15, p. 1787–1799, 
2006. 

GRIMME, S.; ANTONY, J.; EHRLICH, S.; KRIEG, H. A consistent and accurate ab initio 
parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D) for the 94 elements H-
Pu. The Journal of Chemical Physics, v. 132, n. 15, p. 154104, 2010. 

GRIMME, S.; HANSEN, A.; BRANDENBURG, J. G.; BANNWARTH, C. Dispersion-
Corrected Mean-Field Electronic Structure Methods. Chemical Reviews, v. 116, n. 9, p. 
5105–5154, 2016. 

GROTHE, E.; MEEKES, H.; VLIEG, E.; HORST, J. H. TER; GELDER, R. DE. Solvates, 
Salts, and Cocrystals: A Proposal for a Feasible Classification System. Crystal Growth & 
Design, v. 16, n. 6, p. 3237–3243, 2016. 

HORI, A.; TAKATANI, S.; MIYAMOTO, T. K.; HASEGAWA, M. Luminescence from π–π 
stacked bipyridines through arene–perfluoroarene interactions. CrystEngComm, v. 11, n. 4, 
p. 567, 2009. 

HORI, A.; TAKEDA, H.; PREMKUMAR, J. R.; SASTRY, G. N. 1:1 and 2:1 
cocrystallizations of alkoxy-substituted naphthalene derivatives with octafluoronaphthalene 
through arene–perfluoroarene interactions. Journal of Fluorine Chemistry, v. 168, p. 193–
197, 2014. 

HUNTER, K. C.; MILLEN, A. L.; WETMORE, S. D. Effects of Hydrogen-Bonding and 
Stacking Interactions with Amino Acids on the Acidity of Uracil. The Journal of Physical 
Chemistry B, v. 111, n. 7, p. 1858–1871, 2007. 

ILOTT, A. J.; PALUCHA, S.; BATSANOV, A. S.; WILSON, M. R.; HODGKINSON, P. 
Elucidation of structure and dynamics in solid octafluoronaphthalene from combined NMR, 
diffraction, and molecular dynamics studies. Journal of the American Chemical Society, v. 
132, n. 14, p. 5179–5185, 2010. 

KEITH, T. A. AIMAll. , 2014. 

KEITH, T. A.; BADER, R. F. W.; ARAY, Y. Structural Homeomorphism Between the 
Electron Density and the Virial Field. International journal of quantum chemistry, v. 57, 
n. 1996, p. 183–198, 1995. 

KHANKARI, R. K. & GRANT, D. J. W. Pharmaceutical hydrates. Thermochim. Acta, v. 
248, p. 61– 79, 1995. 

KIRCHNER, M. T.; BLÄSER, D.; BOESE, R. Co-crystals with Acetylene: Small Is not 
Simple! Chemistry - A European Journal, v. 16, n. 7, p. 2131–2146, 2010. 

KITAIGORODSKII, A. I. Molecular Crystals and Molecules. New York, 1973. 



205 
 

KLIMEŠ, J.; MICHAELIDES, A. Perspective: Advances and challenges in treating van der 
Waals dispersion forces in density functional theory. The Journal of Chemical Physics, v. 
137, n. 12, p. 120901, 2012. 

KNAPP, C.; LORK, E.; MEWS, R.; ZIBAREV, A. V. Inclusion Complexes of the Bicyclic 
Aryl-Substituted Sulfur-Nitrogen Compounds Ar−CN5S3 with Fluorocarbon and 
Hydrocarbon Aromatics. European Journal of Inorganic Chemistry, v. 2004, n. 12, p. 
2446–2451, 2004. 

KOLÁŘ, M. H.; HOBZA, P. Computer Modeling of Halogen Bonds and Other σ-Hole 
Interactions. Chemical Reviews, v. 116, n. 9, p. 5155–5187, 2016. 

KORTH, M. Third-Generation Hydrogen-Bonding Corrections for Semiempirical QM 
Methods and Force Fields. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 6, n. 12, p. 
3808–3816, 2010. 
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ANEXO A 

Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) para os dímeros pertencentes a primeira esfera 
de coordenação de todos os compostos de estudo nesta dissertação de mestrado 
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Tabela 33. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 1 
e 4 e para o cocristal 14. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 1 4 14 (M1 1) 14 (M1 4) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 32,13 -5,85 20,95 -4,58 40,05 -8,32 40,05 -8,32 
M1M3 32,13 -5,85 20,95 -4,58 40,05 -8,32 40,05 -8,32 
M1M4 16,34 -2,03 20,95 -4,58 13,68 -1,16 8,77 -1,19 
M1M5 16,34 -2,03 20,95 -4,58 13,68 -1,16 8,77 -1,19 
M1M6 16,49 -1,96 20,25 -3,73 13,54 -1,05 8,01 -1,14 
M1M7 16,49 -1,96 20,25 -3,73 12,53 -1,05 8,01 -1,14 
M1M8 19,05 -1,72 11,80 -1,69 13,54 -1,05 8,01 -1,14 
M1M9 19,05 -1,72 11,80 -1,69 12,53 -1,05 8,01 -1,14 

M1M10 13,52 -0,50 11,80 -1,69 11,99 -0,75 13,54 -0,75 
M1M11 13,52 -0,50 11,80 -1,69 11,99 -0,75 13,54 -0,75 
M1M12 9,86 -0,25 11,73 -1,27 11,80 -0,67 11,8 -0,67 
M1M13 9,86 -0,25 11,73 -1,27 11,80 -0,67 11,8 -0,67 
M1M14 11,11 -0,13 3,32 -0,17 11,90 -0,62 12,53 -0,62 
M1M15 11,11 -0,13 3,32 -0,17 11,99 -0,62 12,53 -0,62 

Total 237,00 -24,89 201,60 -35,39 231,07 -27,23 205,42 -27,66 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 34. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 1 
e 5 e para o cocristal 15. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 1 5 15 (M1 1) 15 (M1 5) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 32,13 -5,85 30,36 -6,08 41,44 -8,98 41,44 -8,98 
M1M3 32,13 -5,85 30,36 -6,08 41,44 -8,98 41,44 -8,98 
M1M4 16,34 -2,03 30,36 -6,08 17,02 -2,21 19,11 -3,01 
M1M5 16,34 -2,03 30,36 -6,08 17,02 -2,21 19,11 -3,01 
M1M6 16,49 -1,96 21,36 -4,37 24,33 -0,98 8,34 -1,11 
M1M7 16,49 -1,96 21,36 -4,37 24,33 -0,98 8,34 -1,11 
M1M8 19,05 -1,72 11,70 -1,20 10,41 -0,75 8,34 -1,11 
M1M9 19,05 -1,72 11,70 -1,20 10,41 -0,75 8,34 -1,11 

M1M10 13,52 -0,50 11,70 -1,20 11,33 -0,70 17,02 -0,98 
M1M11 13,52 -0,50 11,70 -1,20 11,33 -0,70 17,02 -0,98 
M1M12 9,86 -0,25 8,68 -0,24 4,90 -0,28 11,33 -0,75 
M1M13 9,86 -0,25 8,68 -0,24 4,90 -0,28 11,33 -0,75 
M1M14 11,11 -0,13 2,94 -0,04 4,90 -0,28 10,41 -0,70 
M1M15 11,11 -0,13 2,94 -0,04 4,90 -0,28 10,41 -0,70 

Total 237,00 -24,89 234,20 -38,43 228,66 -28,36 231,98 -33,28 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 35. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 1 
e 6 e para o cocristal 16. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 1 6 16 (M1 1) 16 (M1 6) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 32,13 -5,85 55,30 -10,95 56,68 -11,83 56,68 -11,83 
M1M3 32,13 -5,85 20,05 -5,34 56,68 -11,83 56,68 -11,83 
M1M4 16,34 -2,03 20,05 -5,34 14,45 -0,75 11,32 -1,74 
M1M5 16,34 -2,03 19,53 -3,03 14,45 -0,75 11,32 -1,74 
M1M6 16,49 -1,96 19,53 -3,03 13,81 -0,71 12,64 -1,37 
M1M7 16,49 -1,96 24,06 -2,98 16,68 -0,71 12,64 -1,37 
M1M8 19,05 -1,72 24,06 -2,98 13,81 -0,71 9,75 -1,26 
M1M9 19,05 -1,72 11,93 -2,85 16,68 -0,71 9,75 -1,26 

M1M10 13,52 -0,50 24,06 -1,92 8,52 -0,60 14,45 -0,75 
M1M11 13,52 -0,50 24,06 -1,92 8,52 -0,60 14,45 -0,75 
M1M12 9,86 -0,25 15,13 -1,48 3,91 -0,53 13,81 -0,71 
M1M13 9,86 -0,25 15,13 -1,48 3,91 -0,53 16,68 -0,71 
M1M14 11,11 -0,13 15,59 -0,99 3,12 -0,38 13,81 -0,71 
M1M15 11,11 -0,13 0,67 -0,16 3,12 -0,38 16,68 -0,71 

Total 237,00 -24,89 268,25 -44,47 234,34 -31,03 270,66 -36,76 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 36. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 1 
e 7 e para o cocristal 17. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 1 7 17 (M1 1) 17 (M1 7) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 32,13 -5,85 45,67 -9,66 53,92 -12,25 53,92 -12,25 
M1M3 32,13 -5,85 45,67 -9,66 53,92 -12,05 53,92 -12,05 
M1M4 16,34 -2,03 29,20 -5,49 13,71 -1,15 15,93 -2,41 
M1M5 16,34 -2,03 29,20 -5,49 16,71 -1,09 15,93 -2,41 
M1M6 16,49 -1,96 14,90 -2,74 18,60 -0,92 15,93 -2,41 
M1M7 16,49 -1,96 14,90 -2,74 9,75 -0,83 20,12 -2,30 
M1M8 19,05 -1,72 16,47 -2,34 14,33 -0,71 11,60 -1,61 
M1M9 19,05 -1,72 16,47 -2,34 13,89 -0,62 6,17 -1,45 

M1M10 13,52 -0,50 13,88 -2,12 9,51 -0,53 13,71 -1,15 
M1M11 13,52 -0,50 13,88 -2,12 14,57 -0,45 11,04 -1,14 
M1M12 9,86 -0,25 13,91 -2,00 2,54 -0,37 16,71 -1,09 
M1M13 9,86 -0,25 13,91 -2,00 2,54 -0,37 16,71 -0,92 
M1M14 11,11 -0,13 12,67 -1,58 2,76 -0,31 14,33 -0,71 
M1M15 11,11 -0,13 12,67 -1,58 - - 13,89 -0,62 
M1M16 - - 1,27 -0,30 - - 14,57 -0,45 
M1M17 - - 1,27 -0,30 - - - - 

Total 237,00 -24,89 295,94 -52,46 226,75 -31,65 293,63 -42,97 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 37. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 2 
e 4 e para o cocristal 24. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 2 4 24 (M1 2) 24 (M1 4) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 7,59 -2,14 20,95 -4,58 35,70 -6,75 35,70 -6,75 
M1M3 4,55 -1,55 20,95 -4,58 35,70 -6,75 35,70 -6,75 
M1M4 16,14 -1,50 20,95 -4,58 12,99 -0,87 8,87 -1,27 
M1M5 16,14 -1,50 20,95 -4,58 12,99 -0,87 8,87 -1,27 
M1M6 13,94 -1,43 20,25 -3,73 12,26 -0,82 8,87 -1,27 
M1M7 13,94 -1,43 20,25 -3,73 12,26 -0,82 8,87 -1,27 
M1M8 15,51 -1,37 11,80 -1,69 8,79 -0,66 9,90 -1,22 
M1M9 17,07 -1,28 11,80 -1,69 8,79 -0,66 9,90 -1,22 

M1M10 14,86 -1,02 11,80 -1,69 5,34 -0,54 12,99 -0,87 
M1M11 9,30 -0,75 11,80 -1,69 5,34 -0,54 12,99 -0,87 
M1M12 9,30 -0,75 11,73 -1,27 12,13 -0,42 12,26 -0,82 
M1M13 8,36 -0,39 11,73 -1,27 12,13 -0,42 12,26 -0,82 
M1M14 16,20 -0,23 3,32 -0,17 0,09 -0,19 12,13 -0,42 
M1M15 15,55 -0,02 3,32 -0,17 0,09 -0,19 12,13 -0,42 

Total 178,45 -15,34 201,60 -35,39 174,60 -20,49 201,44 -25,24 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 38.  Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 2 
e 6 e para o cocristal 26. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 2 6 26 (M1 2) 26 (M1 6) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 7,59 -2,14 55,30 -10,95 41,75 -8,47 41,75 -8,47 
M1M3 4,55 -1,55 20,05 -5,34 41,75 -8,47 41,75 -8,47 
M1M4 16,14 -1,50 20,05 -5,34 13,48 -0,84 19,27 -2,87 
M1M5 16,14 -1,50 19,53 -3,03 13,48 -0,84 19,27 -2,87 
M1M6 13,94 -1,43 19,53 -3,03 14,08 -0,78 19,27 -2,87 
M1M7 13,94 -1,43 24,06 -2,98 14,08 -0,78 19,27 -2,87 
M1M8 15,51 -1,37 24,06 -2,98 13,45 -0,71 11,09 -1,75 
M1M9 17,07 -1,28 11,93 -2,85 13,45 -0,71 11,09 -1,75 

M1M10 14,86 -1,02 24,06 -1,92 3,05 -0,36 1,97 -0,92 
M1M11 9,30 -0,75 24,06 -1,92 3,05 -0,36 1,97 -0,92 
M1M12 9,30 -0,75 15,13 -1,48 3,05 -0,36 13,48 -0,84 
M1M13 8,36 -0,39 15,13 -1,48 3,05 -0,36 13,48 -0,84 
M1M14 16,20 -0,23 15,59 -0,99 - - 14,08 -0,78 
M1M15 15,55 -0,02 0,67 -0,16 - - 14,08 -0,78 
M1M16 - - - - - - 13,45 -0,71 
M1M17 - - - - - - 13,45 -0,71 

Total 178,45 -15,34 268,25 -44,47 177,72 -23,05 268,72 -38,41 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 39. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 2 
e 8 e para o cocristal 28. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 2 8 28 (M1 2) 28 (M1 8) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 7,59 -2,14 52,38 -9,05 48,91 -8,74 48,91 -8,74 
M1M3 4,55 -1,55 52,38 -9,05 48,91 -8,74 48,91 -8,74 
M1M4 16,14 -1,50 50,92 -8,98 16,38 -0,94 42,07 -5,53 
M1M5 16,14 -1,50 50,92 -8,98 9,90 -0,93 42,07 -5,53 
M1M6 13,94 -1,43 44,97 -6,40 9,90 -0,93 18,17 -3,38 
M1M7 13,94 -1,43 44,97 -6,40 14,30 -0,76 18,17 -3,38 
M1M8 15,51 -1,37 16,75 -1,90 6,61 -0,65 20,97 -2,77 
M1M9 17,07 -1,28 19,60 -1,85 6,61 -0,65 20,97 -2,77 

M1M10 14,86 -1,02 13,17 -1,62 3,44 -0,25 5,73 -1,61 
M1M11 9,30 -0,75 13,17 -1,62 3,44 -0,25 5,73 -1,61 
M1M12 9,30 -0,75 7,84 -1,02 - - 5,73 -1,61 
M1M13 8,36 -0,39 7,84 -1,02 - - 5,73 -1,61 
M1M14 16,20 -0,23 7,73 -0,80 - - 14,30 -0,94 
M1M15 15,55 -0,02 0,53 -0,19 - - 6,61 -0,93 
M1M16 - - - - - - 6,61 -0,93 
M1M17 - - - - - - 16,38 -0,76 
M1M18 - - - - - - 9,90 -0,65 
M1M19 - - - - - - 9,90 -0,65 
M1M20 - - - - - - 12,80 -0,62 
M1M21 - - - - - - 12,80 -0,62 

Total 178,45 -15,36 383,17 -58,88 168,40 -22,82 381,98 -53,36 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 40. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 2 
e 9 e para o cocristal 29. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 2 9 29 (M1 2) 29 (M1 9) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 7,59 -2,14 104,03 -18,83 44,49 -8,85 60,32 -8,85 
M1M3 4,55 -1,55 104,03 -18,83 44,49 -7,88 60,32 -8,85 
M1M4 16,14 -1,50 54,53 -7,01 27,13 -1,48 56,72 -7,88 
M1M5 16,14 -1,50 54,53 -7,01 21,73 -1,23 56,72 -7,88 
M1M6 13,94 -1,43 45,19 -6,10 6,34 -0,89 20,62 -6,22 
M1M7 13,94 -1,43 42,03 -6,10 3,07 -0,34 20,62 -6,22 
M1M8 15,51 -1,37 45,19 -6,10 3,07 -0,34 40,81 -2,89 
M1M9 17,07 -1,28 42,03 -6,10 13,41 -0,16 40,81 -2,89 

M1M10 14,86 -1,02 14,62 -3,30 - - 17,14 -2,89 
M1M11 9,30 -0,75 14,62 -3,30 - - 17,14 -2,89 
M1M12 9,30 -0,75 17,35 -1,75 - - 13,85 -2,55 
M1M13 8,36 -0,39 17,35 -1,75 - - 13,85 -2,55 
M1M14 16,20 -0,23 3,53 -0,85 - - 18,82 -2,21 
M1M15 15,55 -0,02 3,53 -0,85 - - 18,82 -2,21 
M1M16 - - 3,02 -0,54 - - 20,62 -1,89 
M1M17 - - 3,02 -0,54 - - 20,62 -1,89 
M1M18 - - - - - - 27,13 -1,48 
M1M19 - - - - - - 27,13 -1,48 
M1M20 - - - - - - 21,73 -1,23 
M1M21 - - - - - - 21,73 -1,23 
M1M22 - - - - - - 0,90 -0,10 
M1M23 - - - - - - 0,90 -0,10 

Total 178,45 -15,36 568,60 -88,97 163,73 -21,18 581,39 -76,38 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 41. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 2 
e 10 e para o cocristal 210. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 2 10 210 (M1 2) 210 (M1 10) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 7,59 -2,14 18,36 -11,85 41,80 -7,24 17,39 -11,40 
M1M3 4,55 -1,55 16,76 -11,47 39,47 -6,59 17,39 -11,40 
M1M4 16,14 -1,50 52,74 -8,47 19,05 -1,81 41,80 -7,24 
M1M5 16,14 -1,50 51,72 -7,86 9,13 -1,04 39,47 -6,59 
M1M6 13,94 -1,43 40,70 -7,39 9,30 -0,85 31,39 -5,38 
M1M7 13,94 -1,43 20,45 -6,15 11,13 -0,84 28,54 -4,24 
M1M8 15,51 -1,37 29,82 -4,98 12,00 -0,67 28,54 -4,24 
M1M9 17,07 -1,28 25,12 -2,53 8,59 -0,50 7,20 -2,07 

M1M10 14,86 -1,02 24,07 -2,49 8,59 -0,50 19,05 -1,81 
M1M11 9,30 -0,75 2,05 -2,03 13,41 -0,33 9,46 -1,16 
M1M12 9,30 -0,75 8,59 -1,84 0,68 -0,21 9,13 -1,04 
M1M13 8,36 -0,39 0,17 -1,08 - - 11,13 -0,84 
M1M14 16,20 -0,23 2,03 -0,77 - - 12,00 -0,67 
M1M15 15,55 -0,02 0,58 -0,70 - - 2,01 -0,50 
M1M16 - - 0,40 -0,65 - - 2,01 -0,50 
M1M17 - - 0,40 -0,65 - - 13,41 -0,33 
M1M18 - - 5,15 -0,43 - - 1,43 -0,30 
M1M19 - - 0,58 -0,13 - - 1,43 -0,30 
M1M20 - - - - - - 0,68 -0,21 

Total 178,45 -15,36 299,69 -71,47 173,15 -20,58 293,46 -60,22 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 42. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os coformadores 3 
e 5 e para o cocristal 35. 

 Coformador Cocristal 
Compostos 3 5 35 (M1 3) 35 (M1 5) 

Dímeros CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b CM1MN
a GM1MN

b 
M1M2 23,96 -2,85 30,36 -6,08 54,73 -9,81 54,73 -9,81 
M1M3 23,96 -2,85 30,36 -6,08 54,15 -9,72 54,15 -9,72 
M1M4 23,96 -2,85 30,36 -6,08 26,33 -2,00 9,96 -1,82 
M1M5 23,96 -2,85 30,36 -6,08 26,33 -2,00 9,96 -1,82 
M1M6 22,28 -2,43 21,36 -4,37 18,03 -1,82 26,33 -1,31 
M1M7 22,28 -2,43 21,36 -4,37 18,03 -1,82 26,33 -1,31 
M1M8 22,28 -2,43 11,70 -1,20 12,66 -1,17 12,66 -0,73 
M1M9 22,28 -2,43 11,70 -1,20 12,66 -1,17 12,66 -0,73 

M1M10 31,62 -2,25 11,70 -1,20 10,58 -0,69 5,79 -0,69 
M1M11 31,62 -2,25 11,70 -1,20 10,58 -0,69 5,79 -0,69 
M1M12 11,46 -0,85 8,68 -0,24 12,75 -0,68 12,75 -0,68 
M1M13 11,46 -0,85 8,68 -0,24 12,75 -0,68 12,75 -0,68 
M1M14 11,46 -0,85 2,94 -0,04 1,87 -0,34 0,27 -0,21 
M1M15 11,46 -0,85 2,94 -0,04 1,87 -0,34 0,27 -0,21 
M1M16 - - - - 1,87 -0,34 0,27 -0,21 
M1M17 - - - - 1,87 -0,34 0,27 -0,21 

Total 294,04 -28,98 234,20 -38,43 277,06 -33,60 244,94 -30,82 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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Tabela 43. Área de contato (CM1MN) e energia (GM1MN) das MN moléculas pertencentes a primeira esfera de coordenação para os compostos 11-
13. 

Compostos 11 12 13 
Dímero CM1MN

a GM1MN
b CM1MN

a GM1MN
b CM1MN

a GM1MN
b 

M1∙∙∙M2 73,73 -14,05 67,17 -12,19 64,32 -12,14 
M1∙∙∙M3 73,73 -14,05 67,17 -12,16 59,49 -9,79 
M1∙∙∙M4 51,22 -8,48 70,46 -10,45 59,41 -9,79 
M1∙∙∙M5 47,41 -8,14 49,41 -8,85 31,81 -6,57 
M1∙∙∙M6 49,97 -6,79 49,41 -8,79 31,36 -6,51 
M1∙∙∙M7 12,76 -4,75 46,22 -8,16 28,83 -4,12 
M1∙∙∙M8 28,42 -2,99 27,80 -3,22 18,19 -3,55 
M1∙∙∙M9 19,11 -2,44 12,70 -1,50 23,45 -2,94 

M1∙∙∙M10 18,98 -2,06 9,52 -1,03 23,45 -2,94 
M1∙∙∙M11 8,23 -1,85 9,52 -1,03 14,47 -2,08 
M1∙∙∙M12 7,12 -1,27 1,79 -0,96 28,46 -1,96 
M1∙∙∙M13 8,73 -0,93 8,26 -0,62 12,15 -1,66 
M1∙∙∙M14 8,73 -0,93 8,26 -0,62 11,77 -1,37 
M1∙∙∙M15 9,01 -0,89 10,23 -0,51 11,77 -1,37 
M1∙∙∙M16 8,01 -0,69 10,23 -0,48 11,70 -0,31 
M1∙∙∙M17 6,23 -0,53 0,49 -0,25 - - 
M1∙∙∙M18 4,66 -0,17 0,49 -0,25 - - 
M1∙∙∙M19 0,32 -0,14 0,19 -0,06 - - 
M1∙∙∙M20 0,32 -0,14 0,19 -0,06 - - 
M1∙∙∙M21 5,49 -0,11 - - - - 

Total 442,18 -71,39 449,51 -71,19 430,63 -67,10 
a Área de contato em Å2 ; b Energia de interação em kcal mol-1. 
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ANEXO B 

Dados da QTAIM para os dímeros envolvidos no mecanismo de cristalização dos compostos 
estudados no capítulo primeiro e para todos os dímeros dos compostos estudados no capítulo 

segundo desta dissertação de mestrado 
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Tabela 44. Dados da QTAIM para o coformador 1. 

Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) 
H (kcal 
mol-1) 

BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

F8∙∙∙F25 0,00155 0,01231 0,947037 -0,0009 -0,00127 0,00217 0,00091 0,56 6,4006 
F16∙∙∙F35 0,00155 0,01231 0,947037 -0,0009 -0,00127 0,00217 0,00091 0,56 6,4006 
C4∙∙∙C19 0,00469 0,01612 13,55737 -0,00085 -0,00234 0,00318 0,00085 0,53 6,4208 
C10∙∙∙C31 0,00469 0,01612 13,55737 -0,00085 -0,00234 0,00318 0,00085 0,53 6,4208 
C10∙∙∙F36 0,00472 0,01925 0,613991 -0,00095 -0,00291 0,00386 0,00095 0,60 6,2418 
F9∙∙∙C19 0,00472 0,01925 0,613991 -0,00095 -0,00291 0,00386 0,00095 0,60 6,2418 
C4∙∙∙F24 0,00487 0,01961 0,974009 -0,00097 -0,00296 0,00393 0,00097 0,61 6,3892 

F15∙∙∙C31 0,00487 0,01961 0,974009 -0,00097 -0,00296 0,00393 0,00097 0,61 6,3892 
Total 4,59  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

C8∙∙∙F36 0,00288 0,01342 1,537217 -0,00081 -0,00173 0,00254 0,00081 0,51 6,8023 
C6∙∙∙F24 0,00541 0,02265 1,404404 -0,00113 -0,0034 0,00453 0,00113 0,71 6,5450 

Total 1,22  
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

 

F14∙∙∙F35 0,00362 0,02454 0,252034 -0,00131 -0,00351 0,00482 0,00131 0,82 5,8207 
F9∙∙∙F35 0,00532 0,03288 0,017815 -0,00133 -0,00556 0,00689 0,001330 0,83 5,4729 

Total 1,66  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  

 

Tabela 45. Dados da QTAIM para o coformador 2. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
 

C6∙∙∙F24 0,003605 0,017030 2,375079 -0,001023 -0,002212 0,003235 0,00102 0,64 6,431196 
F12∙∙∙F24 0,003779 0,024643 0,912282 -0,001306 -0,003548 0,004855 0,00131 0,82 6,361268 
C6∙∙∙F16 0,004000 0,017746 2,958425 -0,000953 -0,002531 0,003484 0,00095 0,60 6,361268 

Total 2,06  

M1∙∙∙M3 

F8∙∙∙C19 0,004199 0,017551 0,999783 -0,000944 -0,002500 0,003444 0,00094 0,59 6,301716 
F7∙∙∙F22 0,005156 0,031606 0,158663 -0,001322 -0,005258 0,006579 0,00132 0,83 5,538358 
F7∙∙∙F22 0,006086 0,034801 0,120764 -0,001241 -0,006218 0,007459 0,00124 0,78 5,473256 

Total 2,20  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

F9∙∙∙F24 0,006609 0,037091 1,185589 -0,001309 -0,006654 0,007964 0,00131 0,82 5,483002 

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

F11∙∙∙C14 0,003431 0,015691 1,708251 -0,000829 -0,002265 0,003094 0,00083 0,52 6,325564 

a Interação átomo∙∙∙átomo.  

 

227 



228 
 

Tabela 46. Dados da QTAIM para o coformador 3. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 
M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

F16∙∙∙F44 0,000986 +0,010284 0,092543 -0,000799 -0,000972 +0,001772 0,00080 0,50 6,429841 
C4∙∙∙F40 0,003503 +0,016144 0,374090 -0,000977 -0,002082 +0,003059 0,00098 0,61 6,227123 
C6∙∙∙F43 0,005004 +0,022062 2,339372 -0,001104 -0,003308 +0,004412 0,00110 0,69 6,033505 

Total 1,81  
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

F11∙∙∙C26 0,000425 +0,003034 1,881514 -0,000255 -0,000248 +0,000503 0,00026 0,16 7,953683 
C19∙∙∙F31 0,004685 +0,020892 2,037858 -0,001088 -0,003046 +0,004135 0,00109 0,68 6,101054 
F16∙∙∙F30 0 0,005173 +0,030946 1,689155 -0,001407 -0,004922 +0,006329 0,00141 0,88 5,602773 

Total 1,73  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  

 

Tabela 47. Dados da QTAIM para o coformador 4. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 
M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

H9∙∙∙C31 0,003562 0,010731 1,044,889 -0,0005 -0,00168 0,002181 0,000502 0,32 6,5121 
H17∙∙∙ C19 0,00365 0,01098 0,413628 -0,0006 -0,00155 0,002146 0,000599 0,38 5,9623 
H16∙∙∙ C30 0,007737 0,023706 4,646,417 -0,00087 -0,00419 0,00506 0,000867 0,54 5,5223 

Total 1,23  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

H16∙∙∙H26 0,004047 0,016048 36,186561 -0,00116 -0,0017 0,002857 0,001154 0,72 6,0146 
C12∙∙∙H25 0,004075 0,013425 2,342397 -0,00083 -0,00169 0,002524 0,000833 0,52 5,9428 
H17∙∙∙C22 0,004075 0,013425 2,342397 -0,00083 -0,00169 0,002524 0,000833 0,52 5,9428 

Total 1,77  
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

M1∙∙∙M10 
M1∙∙∙M11 

H18∙∙∙C29 0,004387 0,014258 0,303824 -0,00082 -0,00193 0,002747 0,000818 0,51 5,685 
H17∙∙∙H36 0,006213 0,021502 0,138015 -0,00092 -0,00354 0,004457 0,000918 0,58 4,426 

Total 1,09  

a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 48. Dados da QTAIM para o coformador 5. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

H8∙∙∙C41 0,004168 +0,013136 0,239240 -0,000758 -0,001768 +0,002526 0,00076 0,48 5,905031 
H18∙∙∙C34 0,004694 +0,015447 1,520165 -0,000762 -0,002338 +0,00310 0,00076 0,48 5,660760 
H7∙∙∙C39 0,005518 +0,015885 2,047738 -0,000606 -0,002758 +0,003365 0,00061 0,38 6,408180 

H21∙∙∙C25 0,006298 +0,018405 2,448554 -0,000692 -0,003218 +0,003909 0,00069 0,43 6,280806 
Total 1,77  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

C5∙∙∙C25 0,002742 +0,008553 0,449069 -0,000557 -0,001024 +0,001581 0,00056 0,35 7,813907 
C15∙∙∙C39 0,002742 +0,008553 0,449069 -0,000557 -0,001024 +0,001581 0,00056 0,35 7,813907 
C6∙∙∙H29 0,002982 +0,010905 0,223174 -0,000792 -0,001143 +0,001934 0,00079 0,50 6,778099 

H16∙∙∙C36 0,002982 +0,010905 0,223174 -0,000792 -0,001143 +0,001934 0,00079 0,50 6,778099 
Total 1,69  

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

M1∙∙∙M10 
M1∙∙∙M11 

H8∙∙∙H31 0,003835 +0,015276 0,358684 -0,000942 -0,001935 +0,002877 0,00094 0,59 4,920803 
H9∙∙∙H32 0,004748 +0,018155 0,143062 -0,000950 -0,002638 +0,003588 0,00095 0,60 4,626825 

Total 1,19  

a Interação átomo∙∙∙átomo.  

Tabela 49. Dados da QTAIM para o coformador 6. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
 

C20∙∙∙C36 0,004923 +0,012001 0,502964 -0,000437 -0,002127 +0,002563 0,00044 0,27 6,668688 
C10∙∙∙C46 0,004923 +0,012001 0,503225 -0,000437 -0,002127 +0,002563 0,00044 0,27 6,668719 
C13∙∙∙C50 0,005041 +0,012431 0,457296 -0,000443 -0,002221 +0,002664 0,00044 0,28 6,847462 
C24∙∙∙C39 0,005041 +0,012431 0,457689 -0,000443 -0,002221 +0,002664 0,00044 0,28 6,847646 
C7∙∙∙C43 0,005247 +0,013075 0,544002 -0,000483 -0,002303 +0,002786 0,00048 0,30 6,707799 

C17∙∙∙C33 0,005247 +0,013075 0,543910 -0,000483 -0,002303 +0,002786 0,00048 0,30 6,707768 
C26∙∙∙C52 0,005375 +0,013922 0,870693 -0,000534 -0,002413 +0,002947 0,00053 0,34 6,527471 

Total 2,04  

M1∙∙∙M3 
M1∙∙∙M4 

H11∙∙∙C59 0,002307 +0,007780 1,659533 -0,000447 -0,001051 +0,001498 0,00045 0,28 6,620497 
H6∙∙∙C39 0,004005 +0,011732 1,315491 -0,000474 -0,001984 +0,002459 0,00048 0,30 5,950123 
H9∙∙∙C52 0,007767 +0,024052 1,562227 -0,000898 -0,004218 +0,005115 0,00090 0,56 5,291655 

Total 1,14  

M1∙∙∙M5 
M1∙∙∙M6 

 

C1∙∙∙H37 0,002493 +0,008387 2,540472 -0,000548 -0,001000 +0,001548 0,00055 0,34 6,336366 
H23∙∙∙C39 0,002497 +0,009485 133,764078 -0,000685 -0,001001 +0,001686 0,00069 0,43 6,917779 
H2∙∙∙H40 0,004602 +0,020233 1,916751 -0,001492 -0,002074 +0,003566 0,00149 0,94 5,249855 

Total 1,71  

M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 

H18∙∙∙C34 0,003665 +0,009541 0,431220 -0,000406 -0,001573 +0,001979 0,00041 0,25 6.329307 
H21∙∙∙C31 0,005749 +0,016465 0,392110 -0,000682 -0,002752 +0,003434 0,00068 0,43 5,426682 

Total 0,68  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 50. Dados da QTAIM para o coformador 7. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

 

C9∙∙∙C49   0,005907 +0,014897 1,016235 -0,000559 -0,002606 +0,003165 0,00056 0,35 7,328158 
C22∙∙∙C43  0,006083 +0,015666 4,449947 -0,000594 -0,002729 +0,003323 0,00059 0,37 6,934280 
C2∙∙∙C47  0,006137 +0,015471 1,213673 -0,000597 -0,002673 +0,003271 0,00060 0,38 7,315952 

Total 1,10  

M1∙∙∙M4  
M1∙∙∙M5 

 

H26∙∙∙C39  0,003852 +0,011668 0,873813 -0,000550 -0,001818 +0,002367 0,00055 0,34 5,913464 
H24∙∙∙C52  0,004473 +0,013110 1,253042 -0,000559 -0,002159 +0,002718 0,00056 0,35 6,106307 
H10∙∙∙C55  0,006481 +0,018330 1,047260 -0,000692 -0,003198 +0,003890 0,00069 0,43 5,718056 

Total 1,13  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

H6∙∙∙C49 0,002859 +0,009323 1,448686 -0,000566 -0,001199 +0,001765 0,00057 0,36 6,719724 
H4∙∙∙H48 0,003270 +0,015014 0,451514 -0,000998 -0,001758 +0,002756 0,00100 0,63 4,994172 
H4∙∙∙H50 0,004023 +0,017234 0,486652 -0,001155 -0,001998 +0,003153 0,00116 0,72 5,131608 

Total 1,71  

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

H26∙∙∙C45  0,004336 +0,015570 0,425137 -0,000993 -0,001907 +0,002900 0,00099 0,62 5,780333 
H28∙∙∙C45  0,005014 +0,017213 1,436962 -0,000879 -0,002545 +0,003424 0,00088 0,55 5,787139 

Total 1,17  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 51. Dados da QTAIM para o coformador 8. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

 

H35∙∙∙H71 0,000867 +0,003377 0,678191 -0,000288 -0,000269 +0,000557 0,00029 0,18 6,132282 
H43∙∙∙H67 0,001558 +0,006230 0,625400 -0,000489 -0,000580 +0,001069 0,00049 0,31 5,793458 
H23∙∙∙H80 0,001867 +0,007591 0,237734 -0,000584 -0,000730 +0,001314 0,00058 0,37 5,636161 
C14∙∙∙H65 0,005017 +0,014833 1,660679 -0,000645 -0,002418 +0,003063 0,00065 0,40 6,038943 
C5∙∙∙H48 0,005225 +0,016991 10,238467 -0,000681 -0,002886 +0,003567 0,00068 0,43 5,911545 
C8∙∙∙H48 0,005538 +0,019829 2,235257 -0,001139 -0,002678 +0,003818 0,00114 0,72 5,874558 

H22∙∙∙N45 0,006850 +0,019706 0,052520 -0,000453 -0,004020 +0,004473 0,00045 0,28 5,262929 
Total 2,69  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

 

H42∙∙∙H75 0,001164 +0,004803 0,072934 -0,000400 -0,000402 +0,000801 0,00040 0,25 5,792290 
H38∙∙∙H70 0,001901 +0,007853 3,884254 -0,000628 -0,000708 +0,001335 0,00063 0,39 6,203422 
H31∙∙∙ H83 0,002679 +0,011025 0,018373 -0,000801 -0,001154 +0,001955 0,00080 0,50 5,335588 
H38∙∙∙C49 0,003450 +0,010450 1,496957 -0,000498 -0,001617 +0,002115 0,00050 0,31 6,438836 
H18∙∙∙C61 0,004665 +0,016285 17,578874 -0,000677 -0,002718 +0,003395 0,00068 0,42 6,212261 
N2∙∙∙H84 0,005243 +0,017584 0,042345 -0,000745 -0,002907 +0,003651 0,00074 0,47 5,562355 
H18∙∙∙C55 0,005783 +0,021494 1,798968 -0,001282 -0,002810 +0,004092 0,00128 0,80 6,329883 

Total 3,16  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

H16∙∙∙H80 0,001117 +0,004185 0,073360 -0,000338 -0,000370 +0,000708 0,00034 0,21 6,156169 
H43∙∙∙H80 0,001616 +0,006546 0,065353 -0,000517 -0,000603 +0,001120 0,00052 0,32 5,676957 
H16∙∙∙H84 0,001763 +0,007282 0,012731 -0,000532 -0,000756 +0,001288 0,00053 0,33 5,392853 
H30∙∙∙H50 0,002679 +0,010824 0,112792 -0,000761 -0,001183 +0,001945 0,00076 0,48 5,191093 
H30∙∙∙H71 0,002970 +0,012034 0,189748 -0,000834 -0,001340 +0,002174 0,00083 0,52 5,186822 
N2∙∙∙C47 0,006109 +0,023016 1,219437 -0,001297 -0,003160 +0,004457 0,00130 0,81 6,583392 

C17∙∙∙N45 0,006137 +0,022932 1,186275 -0,001285 -0,003162 +0,004448 0,00129 0,81 6,534826 
Total 3,49  

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

H44∙∙∙H78 0,001406 +0,005705 0,233142 -0,000457 -0,000511 +0,000969 0,00046 0,29 5,680523 
H34∙∙∙H88 0,001406 +0,005705 0,233142 -0,000457 -0,000511 +0,000969 0,00046 0,29 5,680523 
H44∙∙∙H83 0,001463 +0,005958 0,287631 -0,000473 -0,000544 +0,001017 0,00047 0,30 5,631250 
H39∙∙∙H88 0,001463 +0,005958 0,287631 -0,000473 -0,000544 +0,001017 0,00047 0,30 5,631250 
H39∙∙∙H78 0,001960 +0,007959 0,064846 -0,000583 -0,000824 +0,001407 0,00058 0,37 5,342516 
H34∙∙∙H83 0,001960 +0,007959 0,064846 -0,000583 -0,000824 +0,001407 0,00058 0,37 5,342516 

Total 1,90  
a Interação átomo∙∙∙átomo. 
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Tabela 52. Dados da QTAIM para o coformador 9. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

 

H51∙∙∙N112 0,001786 +0,006891 0,423743 -0,000478 -0,000768 +0,001245 0,00048 0,30 6,483779 
N16∙∙∙H83 0,001786 +0,006891 0,423743 -0,000478 -0,000768 +0,001245 0,00048 0,30 6,483779 
H63∙∙∙N80 0,003119 +0,011610 2,685990 -0,000588 -0,001727 +0,002315 0,00059 0,37 6,027912 
N48∙∙∙H95 0,003119 +0,011610 2,685990 -0,000588 -0,001727 +0,002315 0,00059 0,37 6,027912 
C34∙∙∙C68 0,003232 +0,007363 3,918011 -0,000226 -0,001389 +0,001615 0,00023 0,14 7,638094 
C36∙∙∙C66 0,003232 +0,007363 3,918011 -0,000226 -0,001389 +0,001615 0,00023 0,14 7,638094 

H52∙∙∙H119 0,003519 +0,015403 2,648117 -0,001132 -0,001588 +0,002719 0,00113 0,71 5,375005 
H23∙∙∙H84 0,003519 +0,015403 2,648117 -0,001132 -0,001588 +0,002719 0,00113 0,71 5,375005 

H62∙∙∙H124 0,003689 +0,014876 0,256538 -0,000950 -0,001820 +0,002769 0,00095 0,60 5,009943 
H28∙∙∙H94 0,003689 +0,014876 0,256538 -0,000950 -0,001820 +0,002769 0,00095 0,60 5,009943 
C2∙∙∙H95 0,005054 +0,015231 0,298578 -0,000725 -0,002357 +0,003082 0,00073 0,45 5,531197 

H63∙∙∙C98 0,005054 +0,015231 0,298578 -0,000725 -0,002357 +0,003082 0,00073 0,45 5,531197 
H57∙∙∙C70 0,007212 +0,022002 0,531064 -0,000877 -0,003748 +0,004624 0,00088 0,55 5,298803 
C38∙∙∙H89 0,007212 +0,022002 0,531064 -0,000877 -0,003748 +0,004624 0,00088 0,55 5,298803 

Total 6,24  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

 

H60∙∙∙H120 0,002352 +0,009813 0,802869 -0,000755 -0,000944 +0,001699 0,00076 0,47 5.665495 
H56∙∙∙ H124 0,002352 +0,009813 0,802869 -0,000755 -0,000944 +0,001699 0,00076 0,47 5.665495 
H22∙∙∙ H125 0,002547 +0,011077 0,461094 -0,000821 -0,001128 +0,001949 0,00082 0,52 5.360921 
H61∙∙∙ H86 0,002547 +0,011077 0,461094 -0,000821 -0,001128 +0,001949 0,00082 0,52 5,360921 

H56∙∙∙ H120 0,002908 +0,012401 0,710234 -0,000944 -0,001212 +0,002156 0,00094 0,59 5,419352 
C10∙∙∙ H126 0,003583 +0,011489 0,158459 -0,000692 -0,001488 +0,002180 0,00069 0,43 5,883460 
H62∙∙∙C74 0,003583 +0,011489 0,158459 -0,000692 -0,001488 +0,002180 0,00069 0,43 5,883460 

Total 3,44  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

C10∙∙∙H114 0,002773 +0,008439 0,291089 -0,000490 -0,001130 +0,001620 0,00049 0,31 6,241688 
H27∙∙∙ H117 0,003300 +0,012900 0,055662 -0,000797 -0,001632 +0,002428 0,00080 0,50 4,930570 
H21∙∙∙H128 0,004143 +0,017502 1,178696 -0,001139 -0,002097 +0,003236 0,00114 0,71 5,072233 
C4∙∙∙H116 0,004651 +0,015707 2,043224 -0,000873 -0,002181 +0,003054 0,00087 0,55 6,409985 
C6∙∙∙H116 0,004721 +0,016862 0,518164 -0,001002 -0,002211 +0,003213 0,00100 0,63 5,926722 

H22∙∙∙H128 0,004882 +0,019645 0,345087 -0,001107 -0,002698 +0,003804 0,00111 0,69 4,697016 
Total 3,39  

a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 53. Dados da QTAIM para o coformador 10. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
 

N1∙∙∙H32 0,016054 +0,044030 0,060326 -0,000442 -0,010124 +0,010566 0,00044 0,28 4,398965 
N29∙∙∙H3 0,019495 +0,057441 0,081343 -0,000786 -0,012788 +0,013574 0,00079 0,49 4,227108 

Total 0,77  

M1∙∙∙M3 
 

N5∙∙∙H31 0,014166 +0,040427 0,114881 -0,000310 -0,009487 +0,009797 0,00031 0,19 4,559127 
N33∙∙∙H4 0,017061 +0,047670 0,062891 -0,000605 -0,010708 +0,011313 0,00061 0,38 4,335140 

Total 0,57  

M1∙∙∙M4 
 

H18∙∙∙H39 0,003895 +0,015587 4,918996 -0,000983 -0,001930 +0,002913 0,00098 0,62 5,727084 
C13∙∙∙C45 0,003956 +0,009014 0,629118 -0,000272 -0,001710 +0,001982 0,00027 0,17 7,332519 
H16∙∙∙H39 0,003968 +0,016879 2,165465 -0,001117 -0,001986 +0,003103 0,00112 0,70 5,314585 
C28∙∙∙C48 0,004043 +0,009639 2,139559 -0,000304 -0,001801 +0,002106 0,00031 0,19 7,477593 
C20∙∙∙C50 0,004250 +0,010199 0,192594 -0,000340 -0,001869 +0,002210 0,00034 0,21 7,290801 
H11∙∙∙H46 0,004473 +0,017043 1,039653 -0,001090 -0,002082 +0,003171 0,00109 0,68 5,691606 
C17∙∙∙C56 0,005227 +0,012675 2,020005 -0,000458 -0,002252 +0,002710 0,00046 0,29 7,416314 

Total 2,86 

M1∙∙∙M5 

C17∙∙∙ C41 0,004034 +0,009326 0,780358 -0,000287 -0,001757 +0,002045 0,00029 0,18 7,410012 
C20∙∙∙ C56 0,004035 +0,009559 2,536496 -0,000299 -0,001792 +0,002091 0,00030 0,19 7,422900 
C22∙∙∙ C48 0,004167 +0,010165 0,640456 -0,000342 -0,001858 +0,002200 0,00034 0,21 7,754188 
H8∙∙∙ H44 0,004204 +0,018148 0,926786 -0,001174 -0,002189 +0,003363 0,00117 0,74 5,019537 
H18∙∙∙ H36 0,004953 +0,019090 0,894705 -0,001187 -0,002399 +0,003586 0,00119 0,74 5,381405 
C28∙∙∙C43 0,005245 +0,012804 2,040270 -0,000467 -0,002267 +0,002734 0,00047 0,29 7,341392 

Total 2,36 

M1∙∙∙M6 

H23∙∙∙N30 0,002635 +0,010426 1,691680 -0,000662 -0,001282 +0,001944 0,00066 0,42 6,484984 
N2∙∙∙H51 0,002635 +0,010426 1,691680 -0,000662 -0,001282 +0,001944 0,00066 0,42 6,484984 

H27∙∙∙H55 0,003260 +0,013560 5,155376 -0,001029 -0,001332 +0,002361 0,00103 0,65 5,570590 
H25∙∙∙N29 0,005526 +0,018899 1,455265 -0,000936 -0,002853 +0,003789 0,00094 0,59 6,928329 
N1∙∙∙H53 0,005526 +0,018899 1,455265 -0,000936 -0,002853 +0,003789 0,00094 0,59 6,928329 

Total 2,65 

M1∙∙∙M7 

H16∙∙∙H42 0,001279 +0,005303 0,016578 -0,000423 -0,000480 +0,000903 0,00042 0,27 5,629088 
H11∙∙∙N33 0,002332 +0,009081 0,544845 -0,000626 -0,001017 +0,001644 0,00063 0,39 6,745222 
N1∙∙∙H31 0,004309 +0,015744 0,080288 -0,000644 -0,002648 +0,003292 0,00064 0,40 5,580105 

H14∙∙∙N33 0,005753 +0,017166 0,252830 -0,000469 -0,003354 +0,003823 0,00047 0,29 5,353436 
 Total 1,36  
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Tabela 54. Dados da QTAIM para o cocristal 14. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

 

F8∙∙∙C29 0,004208 +0,016359 0,244033 -0,000800 -0,002490 +0,003290 0,00080 0,50 6,410459 
C10∙∙∙C19 0,004859 +0,011809 0,264407 -0,000373 -0,002206 +0,002579 0,00037 0,23 6,764325 
C5∙∙∙C30 0,004889 +0,012320 0,729447 -0,000495 -0,002090 +0,002585 0,00050 0,31 6,666639 
C4∙∙∙C21 0,005157 +0,012927 0,654791 -0,000525 -0,002182 +0,002707 0,00053 0,33 6,615543 
C2∙∙∙C28 0,005758 +0,015162 0,469472 -0,000646 -0,002499 +0,003145 0,00065 0,41 6,436444 

Total 1,78  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 1 
 

F8∙∙∙F34 0,003323 +0,022766 0,693545 -0,001291 -0,003109 +0,004400 0,00129 0,81 5,907749 
F9∙∙∙F36 0,003323 +0,022766 0,693545 -0,001291 -0,003109 +0,004400 0,00129 0,81 5,907749 
F9∙∙∙F34 0,006921 +0,037816 0,189714 -0,001179 -0,007096 +0,008275 0,00118 0,74 5,415357 

Total 2,36  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 4 
H7∙∙∙H34 0,001563 +0,005485 201,255407 -0,000404 -0,000564 +0,000968 0,00040 0,25 

6,870406 
 

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

Quando M1 for 1 

F14∙∙∙F35 0,003620 +0,024541 0,252034 -0,001314 -0,003508 +0,004821 0,00131 0,82 5,820715 
F9∙∙∙F35 0,005317 +0,032883 0,017815 -0,001330 -0,005561 +0,006891 0,00133 0,83 5,472873 

Total 1,66  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

Quando M1 for 4 

 
H6∙∙∙C19 

 
0,001348 +0,004325 0,815026 -0,000295 -0,000492 +0,000787 0,00030 0,19 

 
6,927060 

 

a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 55. Dados da QTAIM para o cocristal 15. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

C4∙∙∙F23 0,004247 +0,016520 0,873200 -0,000796 -0,002538 +0,003334 0,00080 0,50 7,214261 
C13∙∙∙F25 0,004509 +0,017418 0,719671 -0,000824 -0,002707 +0,003531 0,00082 0,52 6,308308 
C3∙∙∙ C31 0,005149 +0,012886 0,275887 -0,000515 -0,002192 +0,002707 0,00052 0,32 7,481016 
C16∙∙∙C37 0,005214 +0,013004 1,201722 -0,000498 -0,002254 +0,002753 0,00050 0,31 7,122967 
C12∙∙∙C30 0,005547 +0,014371 0,924687 -0,000566 -0,002460 +0,003026 0,00057 0,36 6,939214 
C1∙∙∙C28 0,006159 +0,016230 0,414700 -0,000677 -0,002704 +0,003381 0,00068 0,42 6,413054 

Total 2,43  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 1 

F18∙∙∙F19 0,004777 +0,029734 0,335945 -0,001333 -0,004767 +0,006100 0,00133 0,84 5,639734 
F14∙∙∙F21 0,004777 +0,029734 0,335945 -0,001333 -0,004767 +0,006100 0,00133 0,84 5,639734 
F18∙∙∙F20 0,005530 +0,032366 0,383652 -0,001306 -0,005479 +0,006785 0,00131 0,82 5,594533 
F12∙∙∙F21 0,005530 +0,032366 0,383652 -0,001306 -0,005479 +0,006785 0,00131 0,82 5,594533 
F12∙∙∙F20 0,007773 +0,041160 0,346722 -0,001149 -0,007991 +0,009141 0,00115 0,72 5,352257 

Total 4,03  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 5 

C5∙∙∙C25 0,002742 +0,008553 0,449069 -0,000557 -0,001024 +0,001581 0,00056 0,35 7,813907 
C15∙∙∙C39 0,002742 +0,008553 0,449069 -0,000557 -0,001024 +0,001581 0,00056 0,35 7,813907 
C6∙∙∙H29 0,002982 +0,010905 0,223174 -0,000792 -0,001143 +0,001934 0,00079 0,50 6,778099 

H16∙∙∙C36 0,002982 +0,010905 0,223174 -0,000792 -0,001143 +0,001934 0,00079 0,50 6,778099 
Total 1,69  

          

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

Quando M1 for 1 

F14∙∙∙H27 0,001837 +0,011011 1,529953 -0,000846 -0,001060 +0,001907 0,00085 0,53 6,011760 
F14∙∙∙H26 0,002170 +0,012675 0,648960 -0,000940 -0,001288 +0,002229 0,00094 0,59 5,795440 
F16∙∙∙H26 0,004262 +0,019513 0,029494 -0,000927 -0,003023 +0,003951 0,00093 0,58 5,153203 

Total 1,70  
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

Quando M1 for 5 

H20∙∙∙H32 0,002814 +0,011661 0,218490 -0,000810 -0,001296 +0,002105 0,00081 0,51 
 

5,100501 
 

a Interação átomo∙∙∙átomo. 
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Tabela 56. Dados da QTAIM para o cocristal 16. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

C10∙∙∙C31 0,005671 +0,015146 4,360449 -0,000652 -0,002483 +0,003135 0,00065 0,41 6,653357 
C5∙∙∙C32 0,005764 +0,015054 16,720986 -0,000630 -0,002504 +0,003134 0,00063 0,40 6,798610 

C20∙∙∙C43 0,005856 +0,015656 1,557159 -0,000653 -0,002608 +0,003261 0,00065 0,41 6,501334 
C6∙∙∙C35 0,005875 +0,015697 3,034060 -0,000575 -0,002774 +0,003349 0,00065 0,36 6,485108 

C18∙∙∙C41 0,006006 +0,015902 2,754701 -0,000684 -0,002608 +0,003292 0,00068 0,43 6,468838 
Total 2,00  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 1 

F11∙∙∙H31 0,002196 +0,011580 0,102938 -0,000819 -0,001258 +0,002076 0,00082 0,51 5,669027 
F10∙∙∙H31 0,003777 +0,021087 1,905329 -0,001376 -0,002520 +0,003896 0,00138 0,86 5,651357 
F10∙∙∙H29 0,005301 +0,028186 0,322774 -0,001416 -0,004216 +0,005631 0,00142 0,89 5,016401 

Total 2,26  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 6 

H9∙∙∙C47 0,002365 +0,008023 4,202623 -0,000538 -0,000929 +0,001467 0,00054 0,34 6,519125 
C8∙∙∙H48 0,002365 +0,008023 4,202623 -0,000538 -0,000929 +0,001467 0,00054 0,34 6,519125 

Total 0,68  

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

quando M1 for 1 

F4∙∙∙H33 0,003857 +0,022186 0,540449 -0,001341 -0,002864 +0,004205 0,00134 0,84 5,299801 
F3∙∙∙H40 0,004196 +0,019513 0,030263 -0,000969 -0,002940 +0,003909 0,00097 0,61 5,183335 
F4∙∙∙H40 0,004574 +0,023622 0,266345 -0,001306 -0,003294 +0,004600 0,00131 0,82 5,226986 

Total 2,27  
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 6 
H17∙∙∙H30 0,002321 +0,009808 1,220325 -0,000748 -0,000955 +0,001704 0,00075 0,47 

 
5,446922 

 
a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 57. Dados da QTAIM para o cocristal 17. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

F11∙∙∙C37 0,003673 +0,014421 0,775999 -0,000719 -0,002167 +0,002886 0,00072 0,45 6,805518 
C4∙∙∙C43 0,005607 +0,014876 0,799254 -0,000625 -0,002469 +0,003094 0,00063 0,39 6,453550 
C2∙∙∙C41 0,005639 +0,014148 0,325602 -0,000573 -0,002390 +0,002963 0,00057 0,36 6,601788 
C7∙∙∙C33 0,005991 +0,015180 1,161566 -0,000637 -0,002522 +0,003158 0,00064 0,40 6,491545 
C9∙∙∙C47 0,006101 +0,016327 0,298304 -0,000620 -0,002841 +0,003462 0,00062 0,36 6,392355 
C5∙∙∙C45 0,006341 +0,016741 0,847327 -0,000710 -0,002765 +0,003475 0,00071 0,45 6,378577 

Total 2,44  

M1∙∙∙M5 
quando M1 for 1 

F18∙∙∙H30 0,000107 +0,000772 0,934517 -0,000078 -0,000037 +0,000115 0,00008 0,05 7,675262 
F12∙∙∙H24 0,002633 +0,015498 2,969858 -0,001083 -0,001708 +0,002791 0,00108 0,68 5,795519 
F12∙∙∙H26 0,003873 +0,020439 0,226398 -0,001188 -0,002734 +0,003922 0,00119 0,75 5,309929 
F11∙∙∙H28 0,004148 +0,020545 0,041412 -0,001018 -0,003100 +0,004118 0,00102 0,64 5,114487 

Total 2,11  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 
M1∙∙∙M6 

quando M1 for 7 

H10∙∙∙H50 0,003022 +0,013055 1,088767 -0,000989 -0,001285 +0,002274 0,00099 0,62 5,283295 
H8∙∙∙H52 0,003782 +0,016421 1,480867 -0,001197 -0,001712 +0,002908 0,00120 0,75 5,188036 

Total 1,37  

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

quando M1 for 7 

H2∙∙∙H54 0,001605 +0,006844 0,010072 -0,000531 -0,000648 +0,001179 0,00053 0,33 5,504222 
H24∙∙∙H32 0,001605 +0,006844 0,010072 -0,000531 -0,000648 +0,001179 0,00053 0,33 5,504222 
H22∙∙∙H34 0,001801 +0,007797 0,023647 -0,000607 -0,000735 +0,001342 0,00061 0,38 5,382593 
H4∙∙∙H52 0,001801 +0,007797 0,023647 -0,000607 -0,000735 +0,001342 0,00061 0,38 5,382593 

Total 1,48  

M1∙∙∙M4 
quando M1 for 1 

F13∙∙∙H20 0,002094 +0,011393 0,757113 -0,000828 -0,001193 +0,002021 0,00083 0,52 5,735286 
F12∙∙∙H22 0,002101 +0,012384 1,667292 -0,000913 -0,001269 +0,002183 0,00091 0,57 5,969829 
F12∙∙∙H20 0,002174 +0,012518 1,044348 -0,000922 -0,001286 +0,002208 0,00092 0,58 5,880289 
F13∙∙∙H42 0,003828 +0,019962 0,059102 -0,001084 -0,002823 +0,003907 0,00108 0,68 5,185866 

Total 2,35  

M1∙∙∙M8 
quando M1 for 7 

C13∙∙∙H42 0,002554 +0,008506 1,296593 -0,000536 -0,001055 +0,001591 0,00054 0,34 6,500630 

H12∙∙∙C43 0,002554 +0,008506 1,296593 -0,000536 -0,001055 +0,001591 0,00054 0,34 6,500630 
Total 0,67  

a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 58. Dados da QTAIM para o cocristal 24. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

F8∙∙∙C24 0,004353 +0,016311       1,334227 -0,000766 -0,002546 +0,003312 0,00077 0,48 7,141149 
C1∙∙∙C13 0,005233 +0,012952 1,461937 -0,000506 -0,002226 +0,002732 0,00051 0,32 6,632105 
C3∙∙∙C28 0,005273 +0,013336 1,124096 -0,000524 -0,002286 +0,002810 0,00052 0,33 6,697819 
C10∙∙∙C21 0,006033 +0,015962 1,864862 -0,000684 -0,002622 +0,003306 0,00068 0,43 6,433385 

Total 1,56  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 4 

H15∙∙∙H22 0,001396 +0,005084 1,389173 -0,000380 -0,000511 +0,000891 0,00038 0,24 6,797443 
H13∙∙∙H20 0,001556 +0,005963 0,736435 -0,000459 -0,000573 +0,001032 0,00046 0,29 6,187481 

Total 0,53  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 2 

H8∙∙∙F29 0,002285 +0,012036 0,087128 -0,000839 -0,001331 +0,002170 0,00084 0,53 5,648364 
H6∙∙∙F30 0,003254 +0,019055 1,026621 -0,001249 -0,002266 +0,003515 0,00125 0,78 5,513891 
H8∙∙∙F30 0,003749 +0,020279 0,469598 -0,001260 -0,002551 +0,003810 0,00126 0,79 5,447189 

Total 2,10  

a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 59. Dados da QTAIM para o cocristal 26. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

F4∙∙∙C30 0,003429 +0,014336 2,815981 -0,000752 -0,002081 +0,002832 0,00075 0,47 7,114233 
F11∙∙∙C20 0,004237 +0,016089 1,375418 -0,000771 -0,002480 +0,003251 0,00077 0,48 7,386085 
C2∙∙∙C38 0,005905 +0,015529 0,707434 -0,000661 -0,002559 +0,003221 0,00066 0,42 6,536838 
C9∙∙∙C24 0,006173 +0,016391 0,465601 -0,000697 -0,002704 +0,003401 0,00070 0,44 6,433127 
C7∙∙∙C17 0,006204 +0,016393 0,816828 -0,000691 -0,002715 +0,003407 0,00069 0,43 6,392284 

Total 2,24  
M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 6 

H20∙∙∙H29 0,002043 +0,008507 0,845271 -0,000668 -0,000792 +0,001459 0,00067 0,42 5,582809 
H50∙∙∙C16 0,005043 +0,018158 1,716831 -0,001179 -0,002182 +0,003361 0,00118 0,74 5,712716 

Total 1,16  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 2 

F4∙∙∙H14 0,003114 +0,016860 0,126927 -0,001010 -0,002195 +0,003205 0,00101 0,63 5,321565 
F12∙∙∙H36 0,003240 +0,016577 0,073725 -0,001007 -0,002131 +0,003137 0,00101 0,63 5,394627 
F4∙∙∙H36 0,004542 +0,021570 0,027654 -0,001063 -0,003266 +0,004329 0,00106 0,67 5,126387 

Total 1,93  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 2 

F12∙∙∙H16 0,001586 +0,008964 0,378663 -0,000718 -0,000806 +0,001523 0,00072 0,45 5,926921 
F12∙∙∙H19 0,002707 +0,014796 0,062009 -0,000930 -0,001839 +0,002769 0,00093 0,58 5,412540 
F11∙∙∙H16 0,003018 +0,015454 0,018646 -0,000943 -0,001978 +0,002921 0,00094 0,59 5,411943 

Total 1,63  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 60. Dados da QTAIM para o cocristal 28. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

F11∙∙∙H25 0,001918 +0,011160 0,088700 -0,000836 -0,001117 +0,001954 0,00084 0,53 5,816282 
F9∙∙∙H56 0,002429 +0,013794 0,154865 -0,000969 -0,001511 +0,002480 0,00097 0,61 5,647627 

F12∙∙∙H42 0,003142 +0,017187 0,138480 -0,001126 -0,002044 +0,003171 0,00113 0,71 5,511523 
F8∙∙∙H55 0,003624 +0,019133 0,140241 -0,001154 -0,002476 +0,003629 0,00115 0,72 5,384705 

F11∙∙∙H42 0,004138 +0,020024 0,046783 -0,001031 -0,002944 +0,003975 0,00103 0,65 5,212982 
F12∙∙∙C18 0,004142 +0,016167 0,277738 -0,000777 -0,002487 +0,003264 0,00078 0,49 6,394287 
C1∙∙∙N13 0,005654 +0,015740 0,539773 -0,000575 -0,002786 +0,003360 0,00057 0,36 6,394911 
C3∙∙∙C27 0,005828 +0,015704 1,996113 -0,000693 -0,002540 +0,003233 0,00069 0,43 6,478531 
C5∙∙∙H15 0,006132 +0,015495 0,305578 -0,000660 -0,002553 +0,003213 0,00066 0,41 6,698544 

Total 4,91  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 8 

H22∙∙∙H69 0,001153 +0,004803 0,224423 -0,000386 -0,000428 +0,000814 0,00039 0,24 5,782489 
N14∙∙∙H76 0,003415 +0,012156 0,109725 -0,000620 -0,001800 +0,002419 0,00062 0,39 5,876455 
N14∙∙∙H86 0,003415 +0,012156 0,109725 -0,000620 -0,001800 +0,002419 0,00062 0,39 5,876455 
C11∙∙∙H61 0,003657 +0,015196 3,613620 -0,001013 -0,001773 +0,002786 0,00101 0,64 5,729236 
H35∙∙∙H77 0,003740 +0,014445 0,063972 -0,000842 -0,001926 +0,002769 0,00084 0,53 4,837377 
H13∙∙∙H87 0,003740 +0,014445 0,063972 -0,000842 -0,001926 +0,002769 0,00084 0,53 4,837377 
H12∙∙∙N45 0,010936 +0,030288 0,023780 -0,000360 -0,006852 +0,007212 0,00036 0,23 4,825162 

Total 2,94  
M1∙∙∙M5 
M1∙∙∙M6 

quando M1 for 2 

F7∙∙∙H40 0,000933 +0,005869 0,301195 -0,000499 -0,000469 +0,000968 0,00050 0,31 6,394639 
F7∙∙∙H25 0,001494 +0,008755 0,041383 -0,000699 -0,000791 +0,001490 0,00070 0,44 5,968176 

Total 0,75  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 8 

C19∙∙∙C63 0,001739 +0,004988 2,292849 -0,000318 -0,000611 +0,000929 0,00032 0,20 8,522074 
H36∙∙∙C65 0,003475 +0,012924 0,744357 -0,000887 -0,001458 +0,002344 0,00089 0,56 6,363248 
C21∙∙∙H70 0,003475 +0,012924 0,744357 -0,000887 -0,001458 +0,002344 0,00089 0,56 6,363248 

Total 1,31  

M1∙∙∙M4 
quando M1 for 2 

F7∙∙∙H41 0,001658 +0,009664 0,227233 -0,000776 -0,000864 +0,001640 0,00078 0,49 6,085604 
F7∙∙∙H51 0,001658 +0,009664 0,227233 -0,000776 -0,000864 +0,001640 0,00078 0,49 6,085604 

F12∙∙∙H41 0,002499 +0,013250 0,235609 -0,000894 -0,001524 +0,002418 0,00089 0,56 5,618634 
F12∙∙∙H51 0,002499 +0,013250 0,235609 -0,000894 -0,001524 +0,002418 0,00089 0,56 5,618634 
F12∙∙∙H19 0,005638 +0,025458 0,005387 -0,000901 -0,004563 +0,005464 0,00090 0,57 4,835048 

Total 2,66  
M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

quando M1 for 8 

H29∙∙∙C52 0,002745 +0,008877 2,209574 -0,000548 -0,001124 +0,001672 0,00055 0,34 7,187631 
C8∙∙∙H83 0,002745 +0,008877 2,209574 -0,000548 -0,001124 +0,001672 0,00055 0,34 7,187631 

Total 0,69  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 61. Dados da QTAIM para o cocristal 29. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
quando M1 for 2 

e 
M1∙∙∙M2/M1∙∙∙M3 
quando M1 for 9 

F11∙∙∙H76 0,001785 +0,010429 0,248495 -0,000791 -0,001026 +0,001816 0,00079 0,50 5,857455 
F9∙∙∙H30 0,001943 +0,011230 0,224730 -0,000866 -0,001076 +0,001942 0,00087 0,54 6,024390 
F10∙∙∙C61 0,002406 +0,010770 1,069249 -0,000609 -0,001474 +0,002083 0,00061 0,38 7,104493 
F9∙∙∙H43 0,002598 +0,014812 0,081790 -0,001001 -0,001700 +0,002702 0,00100 0,63 5,599730 

F11∙∙∙H67 0,003360 +0,017236 0,041726 -0,001014 -0,002281 +0,003295 0,00101 0,64 5,370721 
F7∙∙∙C50 0,003568 +0,015123 2,926921 -0,000764 -0,002253 +0,003017 0,00076 0,48 6,979454 
C5∙∙∙C58 0,005278 +0,012879 0,660031 -0,000498 -0,002224 +0,002722 0,00050 0,31 6,999424 
C2∙∙∙C46 0,007001 +0,019264 0,957721 -0,000944 -0,002927 +0,003872 0,00095 0,59 6,449634 

Total 4,07  

M1∙∙∙M3 
quando M1 for 2 

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 9 

F10∙∙∙C63 0,003384 +0,014726 1,303252 -0,000818 -0,002046 +0,002864 0,00082 0,51 6,706118 
C4∙∙∙N13 0,005095 +0,015191 0,810038 -0,000643 -0,002512 +0,003155 0,00064 0,40 6,524772 
F11∙∙∙H72 0,005182 +0,023929 0,031548 -0,001039 -0,003904 +0,004943 0,00104 0,65 5,026308 
C2∙∙∙C24 0,006018 +0,015443 2,076608 -0,000636 -0,002589 +0,003225 0,00064 0,40 7,359298 
C1∙∙∙C16 0,006702 +0,017709 0,403613 -0,000795 -0,002838 +0,003633 0,00080 0,50 6,697783 

Total 2,47  

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 9 

H26∙∙∙H71 0,001438 +0,006325 0,941716 -0,000500 -0,000581 +0,001081 0,00050 0,31 5,752077 
H7∙∙∙H90 0,001438 +0,006325 0,941716 -0,000500 -0,000581 +0,001081 0,00050 0,31 5,752077 

H26∙∙∙H73 0,001645 +0,007187 0,187983 -0,000553 -0,000690 +0,001243 0,00055 0,35 5,560221 
H9∙∙∙H90 0,001645 +0,007187 0,187983 -0,000553 -0,000690 +0,001243 0,00055 0,35 5,560221 
H9∙∙∙C78 0,002366 +0,007973 0,655597 -0,000549 -0,000895 +0,001444 0,00055 0,34 6,593859 

C14∙∙∙H73 0,002366 +0,007973 0,655599 -0,000549 -0,000895 +0,001444 0,00055 0,34 6,593858 
C8∙∙∙H88 0,003633 +0,010171 0,822846 -0,000510 -0,001523 +0,002033 0,00051 0,32 6,633710 

H24∙∙∙C72 0,003633 +0,010171 0,822846 -0,000510 -0,001523 +0,002033 0,00051 0,32 6,633710 
H11∙∙∙H75 0,004889 +0,021417 0,782930 -0,001395 -0,002564 +0,003959 0,00140 0,88 4,786685 
H75∙∙∙H79 0,010180 +0,054237 6,150495 -0,003311 -0,006938 +0,010249 0,00331 2,08 4,762382 
H11∙∙∙H15 0,010180 +0,054237 6,149536 -0,003311 -0,006938 +0,010249 0,00331 2,08 4,762365 

Total 7,68  

M1∙∙∙M4 
quando M1 for 2 

F12∙∙∙H72 0,000507 +0,003212 0,123334 -0,000310 -0,000184 +0,000493 0,00031 0,19 6,778538 
F12∙∙∙H75 0,000624 +0,003880 0,071022 -0,000370 -0,000231 +0,000600 0,00037 0,23 6,586332 
F7∙∙∙H74 0,002168 +0,012721 0,112825 -0,000920 -0,001340 +0,002260 0,00092 0,58 5,728751 

F12∙∙∙H17 0,002475 +0,014006 0,361842 -0,000979 -0,001544 +0,002523 0,00098 0,61 5,589655 
F7∙∙∙H71 0,003169 +0,017287 0,079081 -0,001075 -0,002171 +0,003246 0,00108 0,67 5,423392 

Total 2,29  
a Interação átomo∙∙∙átomo.  
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Tabela 62. Dados da QTAIM para o cocristal 210. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 
M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

quando M1 for 10 

H4∙∙∙N33 0,017614 +0,049928 0,073977 -0,000651 -0,011180 +0,011831 0,00065 0,41 4,288342 
N1∙∙∙H31 0,022643 +0,068580 0,068459 -0,001225 -0,014695 +0,015920 0,00123 0,77 4,074738 

       Total 1,18  

M1∙∙∙M4 
quando M1 for 10 

F6∙∙∙ C36 0,003987 +0,015549 0,469586 -0,000760 -0,002368 +0,003127 0,00076 0,48 5,752077 
F1∙∙∙C19 0,004342 +0,020736 1,198939 -0,001311 -0,002562 +0,003873 0,00131 0,82 5,752077 

C11∙∙∙C32 0,004348 +0,010477 0,241100 -0,000373 -0,001873 +0,002246 0,00037 0,23 5,560221 
C9∙∙∙C29 0,004520 +0,010785 0,950322 -0,000381 -0,001933 +0,002315 0,00038 0,24 5,560221 
F2∙∙∙C25 0,004538 +0,017191 0,338480 -0,000808 -0,002681 +0,003489 0,00081 0,51 6,593859 
F2∙∙∙H20 0,004657 +0,021975 0,040360 -0,001050 -0,003394 +0,004444 0,00105 0,66 6,593858 
C7∙∙∙C40 0,006114 +0,016349 0,621388 -0,000696 -0,002695 +0,003391 0,00070 0,44 6,633710 

Total 3,38 

M1∙∙∙M5 
quando M1 for 10 

C12∙∙∙C36 0,003829 +0,009214 6,588049 -0,000311 -0,001682 +0,001993 0,00031 0,20 7,805554 
C8∙∙∙C40 0,003888 +0,010042 1,558656 -0,000365 -0,001780 +0,002145 0,00037 0,23 6,962671 

C10∙∙∙C32 0,005435 +0,013890 10,080164 -0,000574 -0,002325 +0,002899 0,00057 0,36 6,887762 
F1∙∙∙H23 0,006840 +0,027565 0,005840 -0,000783 -0,005326 +0,006109 0,00078 0,49 4,811225 

Total 1,28  
M1∙∙∙M6 

quando M1 for 10 
H14∙∙∙N30 0,005552 +0,019859 0,299132 -0,000935 -0,003094 +0,004486 0,00139 0,87 5,604713 
N2∙∙∙H42 0,005552 +0,019859 0,299132 -0,000935 -0,003094 +0,004486 0,00139 0,87 5,604713 

  Total 1,75  

M1∙∙∙M7 
M1∙∙∙M8 

quando M1 for 10 

H27∙∙∙H44 0,003159 +0,013042 4,452182 -0,000893 -0,001473 +0,002367 0,00089 0,56 5,483626 
H27∙∙∙H46 0,003460 +0,015042 3,265112 -0,001072 -0,001616 +0,002688 0,00107 0,67 5,294162 
N5∙∙∙H44 0,004428 +0,015727 4,928707 -0,000650 -0,002631 +0,003281 0,00065 0,41 5,804896 
N2∙∙∙H42 0,006233 +0,017977 0,154169 -0,000427 -0,003640 +0,004067 0,00043 0,27 5,326340 

 Total 1,91  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 2 

F2∙∙∙N13 0,001508 +0,009984 0,130491 -0,000705 -0,001087 +0,001791 0,00070 0,44 6,840407 
F3∙∙∙H39 0,003654 +0,019390 0,135420 -0,001148 -0,002551 +0,003699 0,00115 0,72 5,319505 
F3∙∙∙C22 0,003846 +0,022230 3,016897 -0,001493 -0,002572 +0,004065 0,00149 0,94 6,614729 
F4∙∙∙H37 0,004330 +0,022021 0,122399 -0,001172 -0,003161 +0,004333 0,00117 0,74 5,170059 

Total 2,83  

M1∙∙∙M11 
quando M1 for 10 

 
H21∙∙∙H49 

 
0,001716 +0,007331 1,521607 -0,000571 -0,000691 +0,001262 0,00057 0,36 5,627678 

M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 2 

F5∙∙∙F17 0,001178 +0,011042 0,530021 -0,000860 -0,001041 +0,001901 0,00086 0,54 6,476140 
F5∙∙∙F16 0,002653 +0,020751 0,054224 -0,001250 -0,002688 +0,003938 0,00125 0,78 5,918292 
F4∙∙∙F17 0,002653 +0,020751 0,054224 -0,001250 -0,002688 +0,003938 0,00125 0,78 5,918292 

Total 2,11  
a Interação átomo∙∙∙átomo. 
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Tabela 63. Dados da QTAIM para o cocristal 35. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) H (kcal mol-1) BPL (Å) 

M1∙∙∙M2 
 

F16∙∙∙C24 0,004205 +0,016087 0,916242 -0,000782 -0,002458 +0,003240 0,00078 0,49 6,679087 
F7∙∙∙C35 0,004205 +0,016087 0,916242 -0,000782 -0,002458 +0,003240 0,00078 0,49 6,679087 
F7∙∙∙H33 0,004589 +0,023591 0,096507 -0,001288 -0,003321 +0,004609 0,00129 0,81 5,181206 

F16∙∙∙H40 0,004589 +0,023591 0,096507 -0,001288 -0,003321 +0,004609 0,00129 0,81 5,181206 
C15∙∙∙C26 0,004611 +0,011474 2,678225 -0,000429 -0,002011 +0,002440 0,00043 0,27 7,051211 
C3∙∙∙C41 0,004611 +0,011474 2,678225 -0,000429 -0,002011 +0,002440 0,00043 0,27 7,051211 
C13∙∙∙C23 0,004688 +0,011616 3,125467 -0,000403 -0,002098 +0,002501 0,00040 0,25 7,590166 
C2∙∙∙C34 0,004688 +0,011616 3,125467 -0,000403 -0,002098 +0,002501 0,00040 0,25 7,590166 

Total 3,64  

M1∙∙∙M3 

F11∙∙∙H29 0,002642 +0,015197 0,158341 -0,001097 -0,001606 +0,002703 0,00110 0,69 5,710126 
F18∙∙∙H38 0,002642 +0,015197 0,158341 -0,001097 -0,001606 +0,002703 0,00110 0,69 5,710126 
F18∙∙∙C28 0,004590 +0,017760 0,704963 -0,000851 -0,002738 +0,003589 0,00085 0,53 6,494441 
F11∙∙∙C36 0,004590 +0,017760 0,704963 -0,000851 -0,002738 +0,003589 0,00085 0,53 6,494441 
C6∙∙∙C35 0,004740 +0,011645 0,792065 -0,000402 -0,002107 +0,002509 0,00040 0,25 7,558158 
C14∙∙∙C24 0,004740 +0,011645 0,792065 -0,000402 -0,002107 +0,002509 0,00040 0,25 7,558158 
C17∙∙∙C25 0,004865 +0,012041 1,082942 -0,000462 -0,002086 +0,002548 0,00046 0,29 7,486480 
C5∙∙∙C37 0,004865 +0,012041 1,082942 -0,000462 -0,002086 +0,002548 0,00046 0,29 7,486480 

Total 3,53  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 3 

F18∙∙∙F29 0,001625 +0,014243 0,204646 -0,001001 -0,001560 +0,002560 0,00100 0,63 6,192929 
F7∙∙∙F40 0,001625 +0,014243 0,204646 -0,001001 -0,001560 +0,002560 0,00100 0,63 6,192929 

F21∙∙∙F30 0,002024 +0,017200 0,037774 -0,001135 -0,002029 +0,003165 0,00114 0,71 6,061680 
F8∙∙∙F43 0,002024 +0,017200 0,037774 -0,001135 -0,002029 +0,003165 0,00114 0,71 6,061680 

Total 2,68  

M1∙∙∙M4 
M1∙∙∙M5 

quando M1 for 5 

H11∙∙∙F29 0,002251 +0,012785 0,326835 -0,000920 -0,001356 +0,002276 0,00092 0,58 5,668723 
H10∙∙∙F30 0,002701 +0,013936 0,035099 -0,000887 -0,001709 +0,002597 0,00089 0,56 5,526816 
H20∙∙∙F43 0,002871 +0,017118 0,526316 -0,001166 -0,001948 +0,003114 0,00117 0,73 5,550000 
H16∙∙∙F40 0,003722 +0,019394 0,072731 -0,001100 -0,002649 +0,003749 0,00110 0,69 5,246036 
H11∙∙∙F40 0,004860 +0,022739 0,059543 -0,000979 -0,003727 +0,004706 0,00098 0,61 5,002149 

Total 3,17  
M1∙∙∙M6 
M1∙∙∙M7 

quando M1 for 5 

H7∙∙∙C36 0,000607 +0,001946 0,608944 -0,000146 -0,000194 +0,000340 0,00015 0,09 7,886074 
C14∙∙∙H29 0,000607 +0,001946 0,608944 -0,000146 -0,000194 +0,000340 0,00015 0,09 7,886074 

       Total 0,18  

M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

quando M1 for 3 

F9∙∙∙F31 0,001129 +0,009798 4,717754 -0,000771 -0,000907 +0,001678 0,00077 0,48 6,602067 
F8∙∙∙F31 0,003044 +0,022394 0,076567 -0,001284 -0,003030 +0,004314 0,00128 0,81 5,875089 
F9∙∙∙F30 0,003044 +0,022394 0,076567 -0,001284 -0,003030 +0,004314 0,00128 0,81 5,875089 

Total 2,10  
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M1∙∙∙M8 
M1∙∙∙M9 

quando M1 for 5 

H9∙∙∙H30 0,000696 +0,002684 0,024227 -0,000227 -0,000217 +0,000444 0,00023 0,14 6,366931 
H8∙∙∙H31 0,000696 +0,002684 0,024227 -0,000227 -0,000217 +0,000444 0,00023 0,14 6,366931 

Total 0,28  
a Interação átomo∙∙∙átomo. 

 

Tabela 64. Dados da QTAIM para o composto 11. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) BPL (Å) GIA

b 

M1∙∙∙M2 
M1∙∙∙M3 

 

C12∙∙∙O3 0,000963 +0,004560 1,435122 -0,000308 -0,000523 +0,000832 +0,000309 8,460498 -0,32 
C16-H13∙∙∙Cl3 0,002092 +0,007508 1,278044 -0,000494 -0,000889 +0,001383 +0,000494 7,057184 -0,70 

C9∙∙∙Cl2 0,002222 +0,006320 1,246633 -0,000270 -0,001039 +0,001310 +0,000271 7,827867 -0,74 
C4-H6∙∙∙O2 0,002989 +0,012454 0,406744 -0,000700 -0,001714 +0,002414 +0,000700 5,741555 -1,00 
C12∙∙∙H7-C6 0,003150 +0,009493 0,244973 -0,000568 -0,001236 +0,001805 +0,000569 6,798827 -1,05 
O2∙∙∙H4-C1 0,003191 +0,014105 0,193997 -0,000812 -0,001903 +0,002714 +0,000811 5,716823 -1,06 
N1∙∙∙H4-C1 0,003695 +0,012455 0,229871 -0,000567 -0,001980 +0,002547 +0,000567 5,741246 -1,23 
N1∙∙∙H6-C4 0,004308 +0,016464 0,485308 -0,000977 -0,002162 +0,003139 +0,000977 5,989842 -1,44 

C14-H11∙∙∙Cl1 0,004414 +0,017477 0,286842 -0,000984 -0,002401 +0,003385 +0,000984 5,810000 -1,47 
C14∙∙∙C15 0,004803 +0,018405 5,911604 -0,001403 -0,001796 +0,003199 +0,001403 7,399566 -1,60 

C6-H7∙∙∙Cl1 0,005018 +0,017899 0,130768 -0,000903 -0,002669 +0,003572 +0,000903 5,792273 -1,67 
C5∙∙∙Cl1 0,005280 +0,014665 0,915006 -0,000562 -0,002542 +0,003104 +0,000562 6,871877 -1,76 

Total -14,05 

 
 

M1∙∙∙M4 

C16∙∙∙O3 0,003068 +0,010654 2,588795 -0,000489 -0,001685 +0,002174 +0,000489 7,452485 -1,60 
O3∙∙∙C16 0,003068 +0,010654 2,588794 -0,000489 -0,001685 +0,002174 +0,000489 7,452485 -1,60 
C12∙∙∙C12 0,003134 +0,010690 8,807761 -0,000768 -0,001136 +0,001904 +0,000768 8,000562 -1,64 

C18-H14∙∙∙Cl3 0,003484 +0,012360 0,251128 -0,000637 -0,001815 +0,002453 +0,000638 6,179444 -1,82 
Cl3∙∙∙ C18-H14 0,003484 +0,012360 0,251128 -0,000637 -0,001815 +0,002453 +0,000638 6,179444 -1,82 

Total -8,48 

 
 
 

M1∙∙∙M5 
 

C18-H14∙∙∙H13-C16 0,001396 +0,006724 0,378274 -0,000531 -0,000619 +0,001150 +0,000531 5,574960 -0,32 
H13-C16∙∙∙ C18-H14 0,001396 +0,006724 0,378274 -0,000531 -0,000619 +0,001150 +0,000531 5,574960 -0,32 

O3∙∙∙H10-C12 0,006943 +0,025846 0,051301 -0,000770 -0,004921 +0,005691 +0,00077 4,917507 -1,59 
H10-C12∙∙∙ O3 0,006943 +0,025846 0,051301 -0,000770 -0,004921 +0,005691 +0,00077 4,917507 -1,59 
C15-H12∙∙∙O3 0,009484 +0,032346 0,043441 -0,000580 -0,006926 +0,007506 +0,00058 4,640047 -2,17 
O3∙∙∙C15-H12 0,009484 +0,032346 0,043441 -0,000580 -0,006926 +0,007506 +0,00058 4,640047 -2,17 

Total -8,14 
 
 
 
 

M1∙∙∙M6 

C9-H8∙∙∙C14 0,002559 +0,007693 0,226269 -0,000427 -0,001069 +0,001496 +0,000427 6,121573 -0,70 
C9-H8∙∙∙C14 0,002559 +0,007693 0,226309 -0,000427 -0,001069 +0,001496 +0,000427 6,121573 -0,70 
C9-H8∙∙∙Cl1 0,002616 +0,009476 0,702072 -0,000609 -0,001150 +0,001760 +0,000610 6,837639 -0,72 
C9-H8∙∙∙Cl1 0,002616 +0,009477 0,702490 -0,000609 -0,001151 +0,001760 +0,000609 6,837967 -0,72 

Cl1∙∙∙Cl2 0,003028 +0,009128 0,066634 -0,000384 -0,001513 +0,001898 +0,000385 7,538896 -0,83 
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 Cl2∙∙∙Cl1 0,003028 +0,009128 0,066655 -0,000384 -0,001513 +0,001898 +0,000385 7,538894 -0,83 
Cl2∙∙∙C13 0,004204 +0,011375 0,672442 -0,000432 -0,001980 +0,002412 +0,000432 7,165237 -1,15 

 C13∙∙∙Cl2 0,004205 +0,011378 0,671827 -0,000432 -0,001981 +0,002413 +0,000432 7,164760 -1,15 
Total -6,79 

M1∙∙∙M7 N1∙∙∙H1-O1 0,016960 +0,054019 0,005125 -0,000989 -0,011527 +0,012516 +0,000989 5,696095 -4,75 

 
 

M1∙∙∙M8 

C4∙∙∙C4 0,000005 +0,000039 2,377980 -0,000004 -0,000002 +0,000006 +0,000004 12,392122 -0,0014 
C11-H9∙∙∙H5-C1 0,000803 +0,003448 0,214840 -0,000292 -0,000278 +0,000570 +0,000292 6,013314 -0,23 
C11-H9∙∙∙H5-C1 0,000803 +0,003448 0,214801 -0,000292 -0,000278 +0,000570 +0,000292 6,013177 -0,23 
C18-H15∙∙∙Cl2 0,004354 +0,013877 0,071140 -0,000621 -0,00228 +0,002848 +0,000568 5,930686 -1,26 
C18-H15∙∙∙Cl2 0,004354 +0,013877 0,071128 -0,000621 -0,00228 +0,002848 +0,000568 5,930676 -1,26 

Total -2,99 

M1∙∙∙M9 
Cl2∙∙∙H3-C1 0,001197 +0,004645 0,627985 -0,000319 -0,000523 +0,000842 +0,000319 7,140304 -1,22 
Cl2∙∙∙H3-C1 0,001197 +0,004646 0,627482 -0,000319 -0,000523 +0,000842 +0,000319 7,140178 -1,22 

Total -2,44 

 
 

M1∙∙∙M10 

C14-H11∙∙∙ Cl2 0,004262 +0,014487 0,073704 -0,000700 -0,002222 +0,002922 +0,000700 5,861528 -0,44 
Cl2∙∙∙ C14-H11 0,004262 +0,014488 0,073693 -0,000700 -0,002222 +0,002922 +0,000700 5,861418 -0,44 

Cl2∙∙∙Cl3 0,005632 +0,017873 0,027526 -0,000808 -0,002853 +0,003660 +0,000807 6,776485 -0,59 
Cl3∙∙∙Cl2 0,005633 +0,017874 0,027528 -0,000808 -0,002853 +0,003661 +0,000808 6,776409 -0,59 

Total -2,06 
M1∙∙∙M11 C11-H9∙∙∙H1-O1 0,003033 +0,013324 3,729343 -0,001300 -0,001488 +0,002409 +0,000921 7,127023 -1,85 
M1∙∙∙M12 O1∙∙∙H9-C11 0,004589 +0,018249 0,052134 -0,000784 -0,002994 +0,003778 +0,000784 5,255838 -1,27 
M1∙∙∙M13 
M1∙∙∙M14 

C1-H3∙∙∙Cl3 0,002672 +0,009396 0,093359 -0,000544 -0,001262 +0,001805 +0,000543 6,376513 -0,93 

 
M1∙∙∙M15 

Cl3∙∙∙Cl3 0,000755 +0,002980 0,819868 -0,000209 -0,000328 +0,000536 +0,000208 8,495445 -0,25 
Cl3∙∙∙H13-C16 0,000985 +0,003592 0,045567 -0,000264 -0,000370 +0,000634 +0,000264 7,192014 -0,32 
Cl3∙∙∙H13-C16 0,000985 +0,003592 0,045549 -0,000264 -0,000371 +0,000634 +0,000263 7,191868 -0,32 

Total -0,89 
M1∙∙∙M16 Cl1∙∙∙Cl1 0,006764 +0,020750 0,142870 -0,000921 -0,003346 +0,004267 +0,000921 6,711000 -0,69 
M1∙∙∙M17 O1∙∙∙H5-C1 0,001692 +0,009357 0,717728 -0,000730 -0,000879 +0,001609 +0,000730 6,485819 -0,53 
M1∙∙∙M18 O1∙∙∙H5-C1 0,005681 +0,019202 0,061884 -0,000584 -0,003631 +0,004216 +0,000585 5,210403 -0,17 

 
M1∙∙∙M19 
M1∙∙∙M20 

 

H33B∙∙∙Cl3 0,000064 +0,000323 0,022260 -0,000030 -0,000020 +0,000050 +0,000030 9,457073 -0,14 

M1∙∙∙M21 Cl3∙∙∙Cl3 0,007962 +0,027687 0,132368 -0,001333 -0,004256 +0,005589 +0,001333 6,377868 -0,11 
a Interação átomo∙∙∙átomo. b GIA = Energia de interação átomo∙∙∙átomo (kcal mol-1). 
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Tabela 65. Dados da QTAIM para o composto 12. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) BPL (Å) GIA

b 

 
 
 

M1∙∙∙M2 

C4-H1∙∙∙O1 0,003401 +0,013949 1,056333 -0,000734 -0,002019 +0,002753 +0,000734 5,586257 -1,12 
C9-Cl3∙∙∙C9 0,003462 +0,009924 0,581089 -0,000391 -0,001699 +0,002090 +0,000391 7,218534 -1,14 

C18-H12∙∙∙C3 0,003730 +0,012746 0,293722 -0,000722 -0,001743 +0,002465 +0,000722 5,894224 -1,23 
C18-H11∙∙∙H7-C18 0,004111 +0,017679 0,509994 -0,001173 -0,002073 +0,003247 +0,001174 4,987666 -1,35 

C6∙∙∙H8-C15 0,004277 +0,014580 2,487524 -0,000772 -0,002100 +0,002873 +0,000773 5,931774 -1,41 
C14-H7∙∙∙N1 0,004857 +0,016962 0,221945 -0,000734 -0,002773 +0,003507 +0,000734 5,508635 -1,60 
C14-H7∙∙∙O1 0,006182 +0,022843 0,028895 -0,000724 -0,004263 +0,004987 +0,000724 5,122703 -2,03 
C4-H1∙∙∙ N1 0,007021 +0,022797 0,044403 -0,000710 -0,004279 +0,004989 +0,000710 5,181290 -2,31 

Total -12,18 

 
 
 
 

M1∙∙∙M3 

C4-H1∙∙∙O1 0,003401 +0,013949 1,056333 -0,000734 -0,002019 +0,002753 +0,000734 5,586257 -1,12 
C9-Cl3∙∙∙C9 0,003462 +0,009924 0,581089 -0,000391 -0,001699 +0,002090 +0,000391 7,218434 -1,14 

C18-H12∙∙∙C3 0,003730 +0,012746 0,293722 -0,000722 -0,001743 +0,002465 +0,000722 5,894224 -1,22 
C18-H11∙∙∙H7-C18 0,004111 +0,017679 0,509994 -0,001173 -0,002073 +0,003247 +0,001174 4,987666 -1,35 

C6∙∙∙H8-C15 0,004277 +0,014580 2,487524 -0,000772 -0,002100 +0,002873 +0,000773 5,931774 -1,40 
C14-H7∙∙∙N1 0,004857 +0,016962 0,221945 -0,000734 -0,002773 +0,003507 +0,000773 5,508635 -1,59 
C14-H7∙∙∙O1 0,006182 +0,022843 0,028895 -0,000724 -0,004263 +0,004987 +0,00724 5,122703 -2,03 
C4-H1∙∙∙ N1 0,007021 +0,022797 0,044403 -0,000710 -0,004279 +0,004989 +0,00071 5,181290 -2,30 

Total -12,18 

 
 
 
 

M1∙∙∙M4 

C9-Cl3∙∙∙C17 0,002414 +0,006398 0,259029 -0,000281 -0,001037 +0,001318 +0,000281 7,755539 -0,73 
C17∙∙∙Cl3-C9 0,002414 +0,006398 0,258794 -0,000281 -0,001037 +0,001318 +0,000281 7,755556 -0,73 

Cl1∙∙∙Cl1 0,003411 +0,010560 0,866658 -0,000405 -0,001829 +0,002234 +0,000405 7,487045 -1,03 
C8∙∙∙Cl1 0,004092 +0,010647 0,310670 -0,000459 -0,001744 +0,002203 +0,000459 7,021687 -1,24 
C8∙∙∙Cl1 0,004092 +0,010649 0,310777 -0,000459 -0,001744 +0,002203 +0,000459 7,021644 -1,24 

C17∙∙∙H5-C13 0,005018 +0,015463 1,333423 -0,000663 -0,002539 +0,003202 +0,000663 5,694456 -1,52 
C13-H5∙∙∙C17 0,005018 +0,015462 1,333600 -0,000663 -0,002539 +0,003202 +0,000663 5,694456 -1,52 

 
Cl1∙∙∙C13 0,004001 +0,013275 1,248151 -0,000792 -0,001735 +0,002527 +0,000792 7,263765 -1,21 
Cl1∙∙∙C13 0,004001 +0,013275 1,248381 -0,000792 -0,001735 +0,002527 +0,000792 7,263765 -1,21 

Total -10,45 

 
 
 

M1∙∙∙M5 

Cl3∙∙∙C13 0,000002 +0,000025 0,884419 -0,000003 -0,000001 +0,000004 +0,000003 13,277570 -0,0008 
C11-H4∙∙∙Cl2 0,001509 +0,005770 0,501484 -0,000400 -0,000642 +0,001042 +0,000400 7,021482 -0,58 

C4-H1∙∙∙H7-C14 0,001618 +0,007252 0,218616 -0,000586 -0,000641 +0,001227 +0,000586 5,473015 -0,62 
C7∙∙∙Cl2 0,002842 +0,007531 0,366494 -0,000290 -0,001304 +0,001593 +0,000289 7,505176 -1,09 

C2∙∙∙H6-C14 0,003022 +0,010218 2,688354 -0,000572 -0,001411 +0,001983 +0,000572 6,207091 -1,16 
Cl1∙∙∙Cl2 0,003855 +0,011353 0,098032 -0,000488 -0,001861 +0,002350 +0,000489 7,272531 -1,48 

C8-H3∙∙∙Cl1 0,004729 +0,014747 0,045114 -0,000619 -0,002449 +0,003068 +0,000619 5,826894 -1,81 
C3∙∙∙C8 0,005526 +0,017976 1,688420 -0,001110 -0,002274 +0,003384 +0,001110 6,572200 -2,12 

Total -8,85 
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M1∙∙∙M6 

C13∙∙∙Cl3 0,000002 +0,000025 0,884377 -0,000003 -0,000001 +0,000004 +0,000003 13,276829 -0,0008 
C11-H4∙∙∙Cl2 0,001509 +0,005769 0,502338 -0,000400 -0,000642 +0,001042 +0,000400 7,021628 -0,57 

C4-H1∙∙∙H7-C14 0,001618 +0,007253 0,218477 -0,000586 -0,000641 +0,001227 +0,000586 5,472901 -0,62 
C53∙∙∙Cl2 0,002842 +0,007530 0,366600 -0,000290 -0,001303 +0,001593 +0,000290 7,505340 -1,08 

C2∙∙∙H6-C14 0,003022 +0,010218 2,689104 -0,000572 -0,001411 +0,001983 +0,000572 6,207140 -1,15 
Cl1∙∙∙Cl2 0,003855 +0,011353 0,098039 -0,000488 -0,001861 +0,002350 +0,000489 7,272522 -1,47 

C8-H3∙∙∙Cl1 0,004729 +0,014747 0,045114 -0,000619 -0,002449 +0,003068 +0,000619 5,826887 -1,80 
C3∙∙∙C8 0,005526 +0,017975 1,689281 -0,001110 -0,002274 +0,003384 +0,001110 6,572202 -2,10 

Total -8,79 

 
 
 

M1∙∙∙M7 

C17-H10∙∙∙H11-C18 0,001319 +0,005714 0,394389 -0,000456 -0,000517 +0,000973 +0,000456 5,827188 -0,29 
C18-H11∙∙∙ H10-C17 0,001319 +0,005714 0,394389 -0,000456 -0,000517 +0,000973 +0,000456 5,827188 -0,29 

C11-H4∙∙∙O2-C5 0,007739 +0,026719 0,037578 -0,000592 -0,005496 +0,006088 +0,000592 4,833626 -1,72 
C7-H2∙∙∙O2-C5 0,007878 +0,029079 0,029947 -0,000780 -0,005710 +0,006490 +0,000780 4,797771 -1,75 
C5-O2∙∙∙H2-C7 0,007878 +0,029079 0,029947 -0,000780 -0,005710 +0,006490 +0,000780 4,797771 -1,75 

C5-O2∙∙∙H4-C11 0,007739 +0,026719 0,037578 -0,000592 -0,005496 +0,006088 +0,000592 4,833626 -1,72 
C14-H6∙∙∙H10-C17 0,001394 +0,006297 5,476295 -0,000489 -0,000597 +0,001085 +0,000488 5,880555 -0,31 
C17-H10∙∙∙H6-C14 0,001394 +0,006297 5,476292 -0,000489 -0,000597 +0,001085 +0,000488 5,880555 -0,31 

Total -8,16 

 

C11∙∙∙C11 0,000748 +0,002366 0,657199 -0,000148 -0,000296 +0,000444 +0,000148 8,456373 -0,18 
C18-H13∙∙∙Cl2 0,000986 +0,003984 1,451872 -0,000307 -0,000382 +0,000689 +0,000307 7,180308 -0,23 
C18-H13∙∙∙Cl2 0,000987 +0,003985 1,451624 -0,000307 -0,000382 +0,000689 +0,000307 7,180081 -0,23 
C7-H2∙∙∙C17 0,001947 +0,006265 0,260088 -0,000408 -0,000751 +0,001158 +0,000407 6,556374 -0,46 
C17∙∙∙H2-C7 0,001947 +0,006265 0,260108 -0,000408 -0,000751 +0,001158 +0,000407 6,556214 -0,46 
C5-O2∙∙∙Cl2 0,003546 +0,013762 0,039351 -0,000617 -0,002206 +0,002824 +0,000618 6,771442 -0,83 
C5-O2∙∙∙Cl2 0,003546 +0,013765 0,039359 -0,000617 -0,002207 +0,002824 +0,000618 6,771265 -0,83 

Total -3,22 

 
M1∙∙∙M9 

C8-H3∙∙∙H3-C8 0,000020 +0,000090 0,137204 -0,000008 -0,000007 +0,000015 +0,000008 9,637265 -0,004 
Cl2∙∙∙Cl3 0,003948 +0,012479 0,076477 -0,000559 -0,002003 +0,002561 +0,000558 7,088846 -0,748 
Cl2∙∙∙Cl3 0,003949 +0,012481 0,076466 -0,000559 -0,002003 +0,002562 +0,000559 7,088701 -0,748 

Total -1,50 
M1∙∙∙M10 
M1∙∙∙M11 

C18-H11∙∙∙Cl2 0,001604 +0,005659 0,419672 -0,000380 -0,000655 +0,001035 +0,000380 7,150561 -0,44 
C17-H10∙∙∙H12-C18 0,002160 +0,009003 0,043657 -0,000642 -0,000966 +0,001608 +0,000642 5,258905 -0,59 

Total -1,03 

 
 
 
 

M1∙∙∙M12 

C17∙∙∙Cl3 0,002414 +0,006398 0,259029 -0,000281 -0,001037 +0,001318 +0,000281 7,755539 -0,067 
C17∙∙∙Cl3 0,002414 +0,006398 0,258794 -0,000281 -0,001037 +0,001318 +0,000281 7,755556 -0,067 
Cl1∙∙∙Cl1 0,003411 +0,010560 0,866658 -0,000405 -0,001829 +0,002234 +0,000405 7,487045 -0,095 
Cl1∙∙∙C13 0,004001 +0,013275 1,248152 -0,000792 -0,001735 +0,002527 +0,000792 7,263765 -0,111 

Cl1∙∙∙C8 0,004001 +0,013275 1,248381 -0,000792 -0,001735 +0,002527 +0,000792 7,263714 -0,111 
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Cl1∙∙∙C8 0,004092 +0,010647 0,310670 -0,000459 -0,001744 +0,002203 +0,000459 7,021687 -0,114 
Cl1∙∙∙C8 0,004092 +0,010649 0,310777 -0,000459 -0,001744 +0,002203 +0,000459 7,021544 -0,114 

C17∙∙∙H5-C13 0,005018 +0,015463 1,333423 -0,000663 -0,002539 +0,003202 +0,000663 5,694456 -0,140 
C17∙∙∙H5-C13 0,005018 +0,015462 1,333600 -0,000663 -0,002539 +0,003202 +0,000663 5,694485 -0,140 

Total -0,96 
M1∙∙∙M13 
M1∙∙∙M14 

C9-Cl3∙∙∙H13-C18 0,003549 +0,013852 0,422051 -0,000860 -0,001742 +0,002602 +0,000860 6,120786 -0,62 

M1∙∙∙M15 Cl2∙∙∙Cl3 0,005034 +0,014528 0,083379 -0,000574 -0,002483 +0,003058 +0,000575 0,004815 -0,51 
M1∙∙∙M16 Cl2∙∙∙Cl3 0,005034 +0,014529 0,083392 -0,000574 -0,002483 +0,003058 +0,000575 7,067584 -0,48 
M1∙∙∙M17 
M1∙∙∙M18 

H15∙∙∙Cl 0,000016 +0,000099 0,190956 -0,000009 -0,000007 +0,000016 +0,000009 10,360614 -0,25 

M1∙∙∙M19 
M1∙∙∙M20 

H33A∙∙∙Cl2 0,000175 +0,000792 0,022664 -0,000069 -0,000060 +0,000129 +0,000069 8,439628 -0,06 

a Interação átomo∙∙∙átomo. b GIA = Energia de interação átomo∙∙∙átomo (kcal mol-1). 
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Tabela 66. Dados da QTAIM para o composto 13. 
Dímero Interaçãoa ρ (e Å-3) ∇2ρ (e Å-5) Ɛ (e Å-5) K (ua) V (ua) G (ua) H (ua) BPL (Å) GIA

b 

 
 
 
 

M1∙∙∙M2 

C12∙∙∙C12 0,002056 +0,005940 14,798977 -0,000220 -0,001046 +0,001265 +0,000219 7,658596 -0,89 
O32∙∙∙H15 0,002743 +0,012367 0,070526 -0,000771 -0,001549 +0,002321 +0,000772 5,758475 -1,19 
H13∙∙∙O32 0,002743 +0,012368 0,070519 -0,000771 -0,001549 +0,002321 +0,000772 5,758432 -1,19 
C16∙∙∙Cl1 0,002850 +0,007765 1,885437 -0,000289 -0,001364 +0,001652 +0,000288 7,720069 -1,23 
Cl1∙∙∙C16 0,002850 +0,007765 1,885777 -0,000289 -0,001364 +0,001653 +0,000289 7,719550 -1,23 
O32∙∙∙Cl2 0,002905 +0,011357 0,556634 -0,000569 -0,001701 +0,002270 +0,000569 7,114942 -1,26 
Cl2∙∙∙O32 0,002906 +0,011359 0,556427 -0,000569 -0,001701 +0,002270 +0,000569 7,114822 -1,26 
N2∙∙∙C13 0,004483 +0,015962 0,619491 -0,000951 -0,002088 +0,003039 +0,000951 6,815647 -1,94 
C13∙∙∙N2 0,004483 +0,015962 0,619413 -0,000951 -0,002088 +0,003039 +0,000951 6,815604 -1,94 

Total -12,14 

M1∙∙∙M3 
M1∙∙∙M4 

H16∙∙∙Cl1 0,000915 +0,003386 0,766403 -0,000249 -0,000348 +0,000597 +0,000249 7,734015 -0,44 
N2∙∙∙Cl1 0,000945 +0,004401 0,163811 -0,000314 -0,000472 +0,000786 +0,000314 8,083341 -0,45 
H52∙∙∙F1 0,001015 +0,005704 0,047302 -0,000510 -0,000406 +0,000916 +0,000510 6,248555 -0,48 

H33B∙∙∙Cl1 0,001546 +0,005809 0,271890 -0,000392 -0,000669 +0,001061 +0,000392 6,881747 -0,74 
H33B∙∙∙C4 0,003825 +0,011235 0,432724 -0,000528 -0,001572 +0,002280 +0,000708 5,907682 -1,82 
O32∙∙∙H56 0,003934 +0,015500 0,061264 -0,000734 -0,002407 +0,003141 +0,000734 5,500961 -1,87 
N2∙∙∙H55 0,004149 +0,016077 2,400104 -0,000896 -0,002228 +0,003123 +0,000895 6,299935 -1,97 
H27∙∙∙C52 0,004263 +0,012686 0,809392 -0,000616 -0,001939 +0,002555 +0,000616 6,336397 -2,03 

Total -9,79 

 
M1∙∙∙M5 

C4∙∙∙F1 0,002363 +0,010426 0,760557 -0,000627 -0,001352 +0,001979 +0,000627 7,262688 -1,06 
F1∙∙∙C4 0,002363 +0,010428 0,760541 -0,000627 -0,001353 +0,001980 +0,000627 7,262905 -1,06 

C54∙∙∙C52 0,004983 +0,012484 1,642294 -0,000499 -0,002122 +0,002622 +0,000500 6,716405 -2,23 
C52∙∙∙C54 0,004983 +0,012484 1,641854 -0,000499 -0,002122 +0,002622 +0,000500 6,716431 -2,23 

Total -6,57 

 
M1∙∙∙M6 

H56∙∙∙O31 0,003844 +0,018648 0,245097 -0,001148 -0,002366 +0,003514 +0,001148 5,560685 -1,18 
O31∙∙∙H4 0,003844 +0,018650 0,245160 -0,001148 -0,002366 +0,003514 +0,001148 5,560674 -1,18 
H4∙∙∙O31 0,006746 +0,023785 0,029679 -0,000653 -0,004641 +0,005293 +0,000653 4,971926 -2,07 

O31∙∙∙H56 0,006747 +0,023789 0,029682 -0,000653 -0,004642 +0,005295 +0,000708 4,971749 -2,07 
Total -6,51 

 
M1∙∙∙M7 

H53∙∙∙Cl2 0,003462 +0,013183 0,987244 -0,000857 -0,001582 +0,002439 +0,000857 6,551761 -1,26 
Cl2∙∙∙H53 0,003462 +0,013183 0,987264 -0,000857 -0,001582 +0,002439 +0,000857 6,551756 -1,26 
Cl2∙∙∙Cl2 0,004413 +0,013650 0,916104 -0,000510 -0,002392 +0,002902 +0,000500 7,210314 -1,60 

Total -4,12 

 
M1∙∙∙M8 

O31∙∙∙O31 0,000974 +0,005005 1,704109 -0,000425 -0,000402 +0,000826 +0,000424 7,622109 -0,65 
O31∙∙∙H32B 0,002152 +0,009574 0,088659 -0,000638 -0,001117 +0,001755 +0,000638 5,990456 -1,45 
H32B∙∙∙O31 0,002153 +0,009574 0,088648 -0,000638 -0,001117 +0,001756 +0,000639 5,990418 -1,45 
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Total -3,55 

M1∙∙∙M9 
M1∙∙∙M10 

H15∙∙∙H33B 0,001380 +0,005128 0,152964 -0,000399 -0,000483 +0,000883 +0,000400 6,738190 -0,51 
H52∙∙∙H32A 0,001918 +0,008622 0,218504 -0,000634 -0,000887 +0,001521 +0,000634 5,299951 -0,70 
H53∙∙∙O31 0,004648 +0,017478 0,018418 -0,000692 -0,002986 +0,003678 +0,000692 5,272062 -1,70 

Total -2,94 

 
M1∙∙∙M11 

H15∙∙∙H15 0,002673 +0,011348 0,327050 -0,000731 -0,001376 +0,002106 +0,000730 4,961182 -0,66 
Cl2∙∙∙H15 0,002871 +0,009202 0,038851 -0,000478 -0,001344 +0,001822 +0,000478 6,334640 -0,71 
H15∙∙∙Cl2 0,002871 +0,009202 0,038853 -0,000478 -0,001344 +0,001822 +0,000478 6,334639 -0,71 

Total -2,08 

M1∙∙∙M12 
Cl2∙∙∙H33A 0,007196 +0,025384 0,074388 -0,001251 -0,003844 +0,005095 +0,001251 5,640915 -0,98 
H33A∙∙∙Cl2 0,007197 +0,025385 0,074311 -0,001251 -0,003844 +0,005095 +0,001251 5,640705 -0,98 

Total -1,96 

 
M1∙∙∙M13 

F1∙∙∙F1 0,001686 +0,012874 4,877971 -0,000978 -0,001262 +0,002240 +0,000978 6,425202 -0,27 
H55∙∙∙F1 0,004400 +0,022798 0,137650 -0,001227 -0,003246 +0,004473 +0,001227 5,124191 -0,70 
F1∙∙∙H55 0,004401 +0,022802 0,137631 -0,001227 -0,003247 +0,004474 +0,001227 5,124017 -0,70 

Total -1,66 
M1∙∙∙M14 
M1∙∙∙M15 

F1∙∙∙H33A 0,004181 +0,021444 0,149007 -0,001200 -0,002961 +0,004161 +0,001200 5,257181 -1,37 

           
M1∙∙∙M16 Cl1∙∙∙Cl1 0,009244 +0,030610 0,147338 -0,001424 -0,004804 +0,006228 +0,001424 6,375623 -0,31 

a Interação átomo∙∙∙átomo. b GIA = Energia de interação átomo∙∙∙átomo (kcal mol-1). 
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