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RESUMO 

 

 

[2]- E [3]ROTAXANOS COMO MODELOS PARA AVALIAR A INFLUÊNCIA DAS 

INTERAÇÕES INTERCOMPONENTES E INTERMOLECULARES NO ESTADO 

SÓLIDO CRISTALINO 

 

 

AUTORA: Tainára Orlando 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Pinto Martins 

 

 

Os rotaxanos são amplamente estudados devido sua capacidade de um componente mover-se 

em relação ao outro. As interações intercomponentes são amplamente estudadas em solução e 

vem ganhando mais campo no estado sólido cristalino. Já as interações intermoleculares em 

rotaxanos permanecem ainda como um campo a ser explorado. Com isso, ressalta-se a 

importância de estudar as interações intercomponentes e intermoleculares como forma de 

entender o comportamento destas moléculas no estado sólido cristalino. Sendo assim, esta 

tese utiliza rotaxanos como modelos para compreender a formação de diferentes fases 

cristalinas e avaliar a influência das interações intercomponentes e intermoleculares no 

processo de cristalização. Para uma série de rotaxanos, contendo macrociclo do tipo Leigh, 

foram avaliadas a autoassociação, a formação de solvatos, a formação de diferentes fases 

polimórficas. Uma nova série de [2]- e [3]rotaxanos com duas estações foi sintetizada e 

avaliada as interações intercomponentes e intermoleculares. Os rotaxanos estudados 

apresentaram estágios gerais de cristalização semelhantes, em que no primeiro estágio ocorre 

a formação de núcleos unidimensionais e, em menos casos, de dímeros. Foi observado uma 

grande complementaridade molecular, com alta área de contato e grande número de caminhos 

de interação nos núcleos formados, o que dificulta a ocorrência de interações específicas 

capazes de direcionar a formação de cristais. Este comportamento pode ser explicado pela 

topologia molecular intrínseca das moléculas de rotaxano. A participação do solvente na 

cristalização foi avaliada e mostrou que o solvente pode ser facilmente preso entre os núcleos 

unidimensionais e diméricos durante as últimas etapas de cristalização. Em um exemplo, foi 

observado que a topologia favoreceu o aprisionamento de moléculas de água entre as 

moléculas de rotaxanos que formam o núcleo unidimensional no primeiro estágio de 

cristalização e não por consequência da aproximação dos núcleos. Percepções iniciais da 

contribuição de solventes na estabilização energética de solvatos foram fornecidas. Diferentes 

formas polimórficas, juntamente com as condições de solvente e temperatura para obter cada 

fase, foram reportadas. A chave para entender a existência dos polimorfos à temperatura 

ambiente está no primeiro núcleo de cristalização a ser formado, já que ambos têm energias 

de estabilização semelhantes neste ponto. O modelo de eixo molecular de duas estações 

permitiu a obtenção de moléculas de [2]- e [3]rotaxanos em função de pequena modificação 

no grupo volumoso terminal. Novos parâmetros e abordagens no nível intercomponente e 

intermolecular, para guiar a interpretação da autoassociação e da formação de solvatos e 

polimorfos de moléculas de rotaxanos, foram fornecidos. 

 

Palavras-chave: Rotaxanos. Química Supramolecular. Interações intercomponente. 

Interações intermoleculares. Engenharia de Cristais. 
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INTERCOMPONENT AND INTERMOLECULAR INTERACTIONS IN THE 
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ADVISOR: Marcos Antonio Pinto Martins 

 

 

Rotaxanes are widely studied for their ability to move one component relative to another. 

Intercomponent interactions are widely studied in solution and have been gaining more field 

in the crystalline solid state. Intermolecular interactions in rotaxanes are still a field to be 

explored. This emphasizes the importance of studying intercomponent and intermolecular 

interactions to understand the behavior of these molecules in the crystalline solid state. 

Therefore, this thesis uses rotaxanes as models to understand the formation of different 

crystalline phases and evaluate the influence of intercomponent and intermolecular 

interactions in the crystallization process. For a series of rotaxanes containing Leigh-type 

macrocycle, self-assembly, solvates, and the formation of different polymorphic phases were 

evaluated. A new series of [2]- and [3]rotaxanes with two stations was synthesized and 

evaluated regarding intercomponent and intermolecular interactions. The studied rotaxanes 

showed similar general stages of crystallization, in which in the first stage there is the 

formation of one-dimensional nuclei and, in less cases, dimers. A wide molecular 

complementarity was observed, with a high contact area and a large number of interaction 

paths in the formed nuclei, which prevent the occurrence of specific interactions capable of 

directing the formation of crystals. This behavior can be explained by the intrinsic molecular 

topology of rotaxane molecules. The participation of the solvent during crystallization was 

evaluated and showed that the solvent can be easily trapped between the one-dimensional and 

dimeric nuclei during the last stages of crystallization. In one example, it was observed that its 

topology favored the entrapment of water molecules between the rotaxanes that form the one-

dimensional nucleus in the first crystallization stage, and not because of the nuclei 

approximation. Initial insights into the contribution of solvents to the stabilization energy of 

solvates have been provided. Different polymorphic forms, with the solvent and temperature 

conditions to obtain each phase, were reported. The key to understand the existence of 

polymorphs at room temperature lies in the first crystallization nuclei to be formed, as both 

have similar stabilization energies at this point. The two-station thread allowed to obtain 

molecules of [2]- and [3]rotaxanes as a function of small modification in the stoppers groups. 

New parameters and approaches at the intercomponent and intermolecular level, to guide the 

interpretation of self-assembly, solvates, and polymorphs of rotaxane molecules, have been 

provided. 

 

 

Keywords: Rotaxanes. Supramolecular Chemistry. Intercomponent Interactions. 

Intermolecular Interactions. Crystal Engineering.  
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N Número de Coordenação Molecular – número de moléculas que possuem 

área de contato com a molécula referência M1. 
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T Temperatura 
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de RMN) 

TGA Do inglês, Thermogravimetric Analysis - Análise Termogravimétrica 

Thr Abreviação derivada da língua inglêsa para eixo molecular (em inglês – 

Thread) 

TMS Tetrametilsilano 

VDP Do inglês, Voronoi-Dirichlet Polyhedron - Poliedro de Voronoi-Dirichlet 

Z’ Moléculas na unidade assimétrica 

δ Deslocamento químico  

∆δ Variação do deslocamento químico 

ρ Densidade eletrônica 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

O mundo presenciou diferentes etapas de descobertas e inovações que afetaram 

drasticamente a vida moderna. Muitas vezes, por mais que se vislumbrava um uso, algumas 

inovações surgiam sem se ter a noção real do grande impacto que acabariam tendo (por 

exemplo, internet). Atualmente, essa busca por inovação volta-se para o contexto de 

moléculas que mimetizem o comportamento de máquinas do nosso mundo ‘macro’, para que 

assim possam atuar em um nível microscópico com funções e propriedades desejadas. 

A fronteira na pesquisa desse tipo de molécula reside nas chamadas  moléculas 

mecanicamente entrelaçadas (do inglês, mechanically interlocked molecules - MIMs) 

(STODDART, 2017). Estas moléculas possuem como característica principal serem unidas 

por meio de ligações mecânicas, o que permite que possuam movimentos moleculares de um 

componente em relação ao outro (DE BO et al., 2017; GIBSON et al., 2012; GIULIA 

FIORAVANTI, 2012; XUE et al., 2015). E são nesses movimentos que reside a grande 

relevância destas moléculas, já que estimular o movimento é a chave para desencadear 

propriedades emergentes, ou seja, as propriedades resultantes da interação entre componentes 

ou entre moléculas.  

Um dos tipos de MIMs mais relevantes e de grande interesse da comunidade 

cientifica, devido suas características, são os rotaxanos (XUE et al., 2015). Esses modelos, 

além de demonstrarem as esperadas interações intramoleculares e intermoleculares, também 

apresentam interações intercomponente, ou seja, interações entre os componentes que formam 

o rotaxano. Essas interações intercomponentes são as grandes responsáveis por modular os 

movimentos moleculares, sendo amplamente estudadas em solução (BERNÁ; ALAJARÍN; 

MARÍN-RODRÍGUEZ; et al., 2012; CHATTERJEE; KAY; LEIGH, 2006; FIORAVANTI et 

al., 2008; MARTINEZ-CUEZVA; RODRIGUES; et al., 2015; ORLANDO et al., 2018). 

Desta forma, essas características singulares tornam esses compostos candidatos para 

atuar como modelos de estudo na área de engenharia de cristais no entendimento destes tipos 

de interações. Tornando-se importante a inserção desses modelos em estudos que gerem 

conhecimento de base, necessários para posterior modulação e obtenção de materiais com 

propriedades desejadas.  

No entanto, observa-se um número pequeno de estudos nessa área, o que pode ser 

devido (i) à dificuldade de obtenção de cristais ou de medidas de raios X adequadamente 

refinadas e (ii) porque há uma maior prioridade em estudos envolvendo os movimentos 

moleculares em solução, pela facilidade de observação experimental. Neste sentido, o grupo 
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NUQUIMHE iniciou seus estudos em relação a síntese de [2]rotaxanos (BERNÁ; 

ALAJARÍN; MARTÍNEZ-ESPÍN; et al., 2012; MARTINS, Marcos A. P.; ZIMMER; et al., 

2017), avaliou o processo de cinética de dethreading (MARTINEZ-CUEZVA; RODRIGUES; 

et al., 2015), o movimento rotacional (MARTINS, Marcos A. P.; RODRIGUES; et al., 2017) 

e estudo conformacional de rotaxanos (ORLANDO et al., 2018). Além disso, avaliou a 

influência da ligação de hidrogênio trifurcada intercomponentes em rotaxanos no estado 

cristalino (SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2019). 

Entretanto, a realização de estudos sistemáticos para compreender as interações 

intermoleculares e intercomponentes no estado sólido cristalino de rotaxanos, envolvendo a 

formação de diferentes fases cristalinas, ainda é incipiente e se faz necessária. Já que, 

entender a organização cristalina pode auxiliar na compreensão de como as moléculas 

interagem em solução e como os primeiros agregados são formados. Além disso, há diversas 

fases cristalinas importantes que podem ser estudadas, por exemplo, os polimorfos e solvatos, 

dada suas relevâncias para a indústria farmacêutica e de materiais (TAMURA; MIYATA, 

2015).  

Neste contexto, esta tese utiliza rotaxanos como modelos para compreender a 

formação de diferentes fases cristalinas e avaliar a influência das interações intercomponentes 

e intermoleculares no processo de cristalização. Para isso os seguintes objetivos específicos 

foram definidos: 

(i) Determinar e sistematizar as etapas gerais de formação dos núcleos a serem 

formados no processo de cristalização de [2]rotaxanos, através de propostas de mecanismos 

de cristalização. 

(ii) Investigar polimorfos de [2]rotaxanos em uma perspectiva molecular e 

intermolecular para obter a compreensão de como as diferentes fases cristalinas são formadas. 

(iii) Obter um novo rotaxano de duas estações para atuar como modelo na 

compreensão das interações intercomponentes em solução e no estado sólido. 

 Para alcançar esses objetivos, três capítulos foram desenvolvidos, os quais estão 

ilustrados com os seus respectivos modelos na Figura 1. 
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Figura 1 – Objetivos desta tese e os modelos utilizados. 

 

 

Fonte: autor.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O trabalho desenvolvido nesta Tese está inserido na Química Supramolecular, de 

forma que a partir de agora, conceitos específicos, ferramentas e métodos utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho serão discutidos.  

 

2.1. QUÍMICA SUPRAMOLECULAR 

 

Apesar de estudos prévios datados do século XIX, o termo Química Supramolecular 

como conhecemos hoje foi definido por Jean-Marie Lehn em 1978 como sendo a química das 

associações moleculares e da ligação intermolecular (LEHN, Jean-Marie, 1988; LEHN, J. M., 

1978; SCHALLEY, Christoph A., 2007). Surgia assim um novo conceito de química que foi 

adicionado ao que antes era conhecido apenas por tratar das ligações covalentes, das 

propriedades químicas e físicas de moléculas isoladas (SAMORÌ; GIUSEPPONE, 2019). 

Os primeiros estudos da área de química supramolecular eram voltados para a 

compreensão de supramoleculas constituídas de dois componentes, conhecida como química 

host-guest (hóspede-hospedeiro)(STEED; ATWOOD; GALE, 2012). O primeiro modelo de 

molécula hospedeira foi sintetizado acidentalmente por Pedersen em 1967, baseado em éter de 

coroa complexado com potássio (ARIGA; KUNITAKE, 2006). Nesses sistemas, a molécula 

hospedeira é sempre uma molécula grande ou um agregado que possui uma cavidade e a 

molécula hóspede uma molécula menor ou até mesmo um ânion inorgânico capaz de interagir 

com a molécula hospedeira através de uma interações intermoleculares em um determinado 

sítio de interação (CRAM, 1986).  

 A química supramolecular evoluiu e vai além da química hóspede-hospedeiro, envolve 

todos os fenômenos relacionados às interações entre as moléculas, nas propriedades 

emergentes, dinâmica molecular, engenharia de cristais, autoassociação de moléculas para 

gerar novos modelos moleculares, ciência dos materiais, nanoquímica, nanotecnologia e 

química biológica (LEHN, Jean-Marie, 2018; STEED; ATWOOD; GALE, 2012). Com isso, 

tem caráter transdisciplinar ao permear diferentes áreas do conhecimento, estudando 

fenômenos principalmente no estado sólido cristalino e em solução. 

 A química sintética molecular evoluiu e expandiu extensamente para a obtenção dos 

mais variados e complexos modelos moleculares. Já a química supramolecular ainda está 

evoluindo e se aperfeiçoando na obtenção de estruturas supramoleculares através de 

interações intermoleculares. Pode-se dizer que as duas áreas de estudo estão interligadas, já 
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que  a química supramolecular é dependente da química molecular, pois necessita de modelos 

moleculares, de simples a complexos, para a obtenção dos sistemas supramoleculares (LEHN, 

Jean-Marie, 2018). Em contrapartida, a química supramolecular contribui para química 

molecular na geração de entidades não covalentes supramoleculares e na utilização de 

propriedades supramoleculares para a síntese de estruturas com ligações covalentes (LEHN, 

Jean-Marie, 2018). Exemplo disso são as reações para obtenção de moléculas de rotaxanos, 

em que interações intermoleculares ancoram a formação dessas moléculas constituídas de dois 

ou mais componentes moleculares interligados (XUE et al., 2015). 

 Há muitas frentes de estudo na química supramolecular, sendo que um esforço 

conjunto de pesquisadores de áreas específicas ou amplas, promovem o avanço na ciência 

para gerar novos conhecimentos e novos desafios. Um dos trunfos mais recentes da química 

supramolecular é o desenvolvimento de moléculas planejadas para, em nível supramolecular, 

possuírem propriedades programáveis e reconfiguráveis, a fim de projetar sistemas que 

respondem a estímulos com propriedades específicas e capazes de realizar tarefas definidas, 

como por exemplo as máquinas moleculares (ERBAS-CAKMAK et al., 2015). Assim, a base 

do conhecimento desta área está no estudo das interações não covalentes e das propriedades 

emergentes presentes nos sistemas supramoleculares (LEHN, Jean-Marie, 1988).  

 

2.2. ROTAXANOS 

 

Os rotaxanos fazem parte das MIMs e possuem como característica principal serem 

unidos por meio de ligação mecânica, ou seja, não por ligações covalentes clássicas. Essa 

ligação mecânica indica que os componentes das moléculas estão unidos por consequência de 

sua topologia, sendo que para ocorrer a dissociação é necessário que ocorra o rompimento ou 

distorção significativa destas ligações (STODDART, 2017). A Figura 2 mostra exemplos de 

MIMs. 

 

 

Figura 2 – Exemplos de moléculas mecanicamente entrelaçadas. 

 
Fonte: autor. 
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A existência dessas moléculas só foi possível graças a química supramolecular, já que 

são utilizadas interações intermoleculares para direcionar a formação da molécula entrelaçada 

(DENIS; GOLDUP, 2017; XUE et al., 2015). Inicialmente, Frisch e Wasserman (FRISCH, H. 

L.; WASSERMAN, 1961) realizaram as primeiras suposições em como poderiam ser 

formadas moléculas entrelaçadas. Entretanto, Harrison e Harrison em 1967 realizaram a 

primeira síntese de rotaxanos, usando o método puramente estatístico (HARRISON; 

HARRISON, 1967). Nesse método, a organização das moléculas ocorre de maneira aleatória 

e estatística, sem qualquer força atrativa entre os componentes moleculares (HARRISON; 

HARRISON, 1967). Desde então, com o avanço nos estudos na química supramolecular, 

rotaxanos vêm sendo sintetizados com maior facilidade e versatilidade, por intermédio do 

design das interações que ocorrem entre os componentes moleculares (AMABILINO; 

STODDART, 1995). 

Existem vários modos de se obter a molécula mecanicamente entrelaçada (Figura 3), 

sendo que entre eles se destacam o método de capping, neste método ocorre a reação entre o 

eixo molecular de um pseudo-rotaxano e moléculas que irão compor os grupos volumosos 

terminais, resultando na formação da molécula de rotaxano (REUTER et al., 1999); o método 

de clipping, em que a estrutura interligada é obtida pela formação do macrociclo em torno do 

eixo molecular já formado, muitas vezes a interação direcionadora é a ligação de hidrogênio 

(MARTINEZ-CUEZVA; RODRIGUES; et al., 2015); e o método active metal template, em 

que o metal desempenha um papel duplo na captura e posicionamento dos ligantes, bem como 

na catálise de formação de ligações covalentes (BEVES et al., 2011).  

 

 

Figura 3 – Métodos de síntese para obtenção de moléculas de rotaxano. 

 

Fonte: autor. 
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A estrutura molecular dos rotaxanos é constituída de pelo menos uma molécula cíclica 

chamada macrociclo e pelo menos uma linear com grupos volumosos nas extremidades, 

chamada eixo molecular, ligados mecanicamente (DE BO et al., 2017; GIBSON et al., 2012; 

GIULIA FIORAVANTI, 2012; XUE et al., 2015). Esses componentes podem estar ligados 

covalentemente, formando um rotaxano composto de apenas de um componente chamado de 

[1]rotaxano (ZHOU et al., 2013). Caso não possuir grupos volumosos terminais, ou estes 

forem pequenos suficiente para que o macrociclo facilmente se desloque “para fora” do eixo 

molecular ocorrendo a dissociação, este é classificado como pseudo-rotaxano (XUE et al., 

2015). Os locais no eixo molecular em que o macrociclo interage mais fortemente são 

chamados de estações, sendo que um eixo molecular pode apresentar uma ou mais estações 

(FLETCHER; PEACH; EVANS, 2017).  

Os rotaxanos são classificados quanto ao número de componentes que o constituem, 

sendo representado pelo número entre colchetes na frente do nome rotaxano ([X]rotaxano, 

onde X = número de componentes). Como exemplo pode-se pensar em um rotaxano que 

possui um eixo molecular e dois macrociclos, assim, este será nomeado de [3]rotaxano 

(VOHLÍDAL et al., 2012). A Figura 4 descreve a estrutura de um [2]rotaxano com uma e 

duas estações e detalha os componentes moleculares. 

 

 

Figura 4 – Representações genéricas dos componentes que constituem uma molécula de 

[2]rotaxano. 

 

 

Fonte: autor. 
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A principal importância desses modelos está na habilidade de realizarem movimentos 

que imitam máquinas do cotidiano, assim, quando estas moléculas entrelaçadas realizarem 

movimentos controlados por estímulos externos, elas podem ser consideradas máquinas 

moleculares (ERBAS-CAKMAK et al., 2015; KASSEM et al., 2017; KAY; LEIGH; 

ZERBETTO, 2007).  Esse tema teve sua importância destacada em 2016, quando o prêmio 

Nobel de Química, fornecido pela Academia Real Sueca de Ciências, foi concedido aos 

pesquisadores J. P. Sauvage, J. F. Stoddart e B. L. Feringa, por estudos da síntese e design de 

máquinas moleculares. A concepção de máquinas moleculares só foi possível graças ao 

desenvolvimento de moléculas com ligações mecânicas (FEU et al., 2017).  

Nas moléculas de rotaxano, os dois movimentos principais que podem ocorrer são o de 

translação e o de rotação (BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-ESPÍN; et al., 2012; LANE; 

LEIGH; MURPHY, 1997; MURGU et al., 2011). O movimento de rotação é quando ocorre o 

giro do macrociclo em torno do eixo molecular, já o de translação ocorre quando o macrociclo 

apresenta a capacidade de se locomover em relação ao eixo molecular (Figura 5) (ERBAS-

CAKMAK et al., 2015; XUE et al., 2015). Neste sentido, as interações intercomponentes, ou 

seja, entre o eixo molecular e o macrociclo, vão estar diretamente relacionadas a estes 

movimentos (BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-ESPÍN; et al., 2012; MARTINS, Marcos 

A. P.; RODRIGUES; et al., 2017; ORLANDO et al., 2018).  

 

Figura 5 – Representação dos principais movimentos que podem ser executados por 

moléculas de rotaxano. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Desta forma, estes compostos são foco de uma extensa gama de pesquisas, sendo 

campo atraente devido as interações que estabilizam seus componentes. Estas interações estão 

presentes desde a síntese destes compostos durante a formação do rotaxano (SAUVAGE; 

DIETRICH-BUCHECKER, 1999), na organização molecular entre os componentes (por 
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exemplo, mudança de estação pela macrociclo) e no ambiente supramolecular refletindo no 

comportamento das moléculas no estado líquido e sólido (LEHN, Jean-Marie, 1988).  

 

2.3. INTERAÇÕES INTERCOMPONENTES E INTERMOLECULARES 

 

As interações não covalentes ocorrem de várias formas, elas podem aparecer entre 

moléculas, ou seja, interações intermoleculares, entre componentes de uma mesma molécula, 

as interações intercomponente, ou até mesmo dentro de uma mesma molécula, chamadas de 

interações intramoleculares (Figura 6) (DESIRAJU, 2003; FARIAS et al., 2021). Além disso, 

elas estão presentes em gases, soluções, líquidos e nas mais variadas formas no estado sólido 

(STONE, 2017). 

 

 

Figura 6 – Ilustração dos diferentes tipos de interações. 

 
Fonte: autor. 

  

Segundo Stone (2017), as interações não covalentes podem ser classificadas em três 

tipos de efeito de longo alcance: eletrostático, indução e dispersão. O efeito eletrostático 

descreve a interação clássica direta entre as distribuições de carga estática de duas moléculas 

e pode ser atrativo ou repulsivo. Os efeitos de indução surgem da adaptação das densidades 

eletrônicas de uma determinada molécula em resposta ao campo elétrico de todas as suas 

vizinhas e são sempre atrativos. A dispersão é um efeito que surge porque as densidades 

eletrônicas de uma molécula pode se deslocar entre átomos da molécula, por exemplo, 

sistemas conjugados, sistemas aromáticos. O movimento dessas densidades eletrônicas nas 

duas moléculas tornam-se correlacionados, de modo que os potenciais eletrostáticos locais se 

tornam complementares levando a configurações de energia mais baixas, resultando em um 

aumento de estabilidade (STONE, 2017). Existem várias possibilidades de interações 

intermoleculares em compostos orgânicos neutros, como as ligações de hidrogênio, interações 
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π∙∙∙π, ligação de halogênio e interações H∙∙∙H (DESIRAJU; VITTAL; RAMANAN, 2011; 

VARSHEY et al., 2012).  

 A ligação de hidrogênio é uma interação atrativa entre um átomo de hidrogênio de 

uma molécula ou fragmento molecular X–H em que X é mais eletronegativo do que H, e um 

átomo ou grupo de átomos na mesma molécula ou em uma molécula diferente, em que há 

evidência de formação de uma ligação (ARUNAN et al., 2011). Os autores da última 

definição ressaltam que a evidência para a formação de ligações de hidrogênio pode ser 

experimental ou ter um suporte  teórico, ou idealmente, uma combinação de ambos 

(ARUNAN et al., 2011). A representação é mostrada como X-H∙∙∙A, onde X e A são átomos 

mais eletronegativos que o hidrogênio.  Exemplos dessas ligações são N-H∙∙∙O, C-H∙∙∙F, C-

H∙∙∙π, NH4
+∙∙∙F- e C-H∙∙∙H-C (DESIRAJU, 2002). 

 A ligação de hidrogênio é melhor considerada como uma interação eletrostática, 

aumentada pelo pequeno tamanho do hidrogênio, que permite a proximidade dos dipolos ou 

cargas em interação (HYDROGEN BOND, 2014). Entretanto, a proporção do caráter 

eletrostático pode variar, sendo que algumas ligações de hidrogênio também têm caráter de 

transferência de carga, de modo que a ligação H∙∙∙A pode ser parcialmente covalente 

(DESIRAJU, 2002). Desiraju classificou as ligações de hidrogênio por sua natureza no estado 

sólido (Figura 7), sendo classificadas como ligações muito fortes para as que se encontram no 

limite covalente, ligações fortes para as que se encontram no limite eletrostático e ligações de 

hidrogênio fracas e muito fracas para as interações que se encontram no limite de van der 

Waals (DESIRAJU, 2002).  

Um interessante estudo realizado por Salbego et al. mostrou que em rotaxanos do tipo 

Leigh frequentemente ocorre a formação de ligações de hidrogênio trifurcadas entre eixo 

molecular e macrociclo, constituídas de duas interações N-H∙∙∙O e uma interação C-H∙∙∙O 

(Figura 8). Essas interações eram geralmente consideradas como uma ligação de hidrogênio 

bifurcada, levando em consideração apenas as interações do tipo N-H∙∙∙O, ditas “clássicas”. 

Os autores mostraram que as interações C-H∙∙∙O apresentam energias semelhantes ou até 

superiores às interações N-H∙∙∙O, com valores médios em torno de –4,65 kcal mol-1, revelando 

que as três ligações de hidrogênio são parte de um conjunto cooperativo de interações 

(SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2019). 

 

 

 

 



41 

 

Figura 7 – Ilustração dos diferentes tipos de ligações de hidrogênio. 

 

 
Fonte: Adaptada de Desiraju 2002. 

 

 

Figura 8 – Exemplos de ligação de hidrogênio considerada como (a) bifurcada, 

negligenciando a interação C-H∙∙∙O e (b) trifurcada em rotaxanos do tipo Leigh. 

 

 
Fonte: Adaptada de Salbego et al. 2018. 

 

As interações π ocorrem principalmente em dois tipos de organização, a face-a-face e 

borda-face, sendo a segunda uma interação borda-face é uma ligação de hidrogênio do tipo C-

H∙∙∙π e não faz parte das interações π∙∙∙π (LOOTS; BARBOUR, 2012). Já as interações π∙∙∙π 

(face-a-face) são um arranjo em que as moléculas planas se empilham de forma a 
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complementar as cargas eletrostáticas positivas e negativas. Esse empilhamento pode ser no 

formato sanduíche, entre superfícies aromáticas ricas em elétrons e pobres em elétrons, como 

na interação entre benzeno e hexafluorobenenzo, ou empilhamento deslocado entre moléculas 

com superfícies eletrostáticas semelhantes, como entre dois benzenos (HWANG; LI; 

SHIMIZU, 2017). 

As ligações de halogênio são definidas como as interações entre átomos de halogênio 

e outros sítios positivos ou negativos de outros átomos (CLARK et al., 2007). O átomo de 

halogênio pode atuar como aceptor da ligação em sua região de potencial eletrostático 

negativo, que se localiza no 'equador' do halogênio (considerando como referência a ligação 

covalente C-X). Também pode atuar como doador e o átomo eletronegativo da outra molécula 

como aceptor da ligação de halogênio. Essa última interação pode ser explicada pela presença 

de uma região potencial eletrostático positivo no átomo de halogênio no lado oposto da 

ligação covalente C-X (região 'polar' do halogênio), chamado de σ-hole (CLARK et al., 

2007). O σ-hole está no átomo de halogênio e coincide com a região onde se localiza a 

contribuição do halogênio ao orbital σ* antiligante da molécula R-X (VARSHEY et al., 

2012). As ligações de halogênio podem ser realizadas entre um átomo de halogênio e outro 

átomo com potencial eletrostático negativo. Essas ligações também podem ocorrer entre dois 

átomos de halogênio (X∙∙∙X) onde um átomo atua como doador (com a região do σ-hole) e 

outro como receptor da ligação de halogênio, com a parte equatorial do átomo de halogênio 

que possui região de potencial eletrostático negativo (KOLÁŘ; HOBZA, 2016). 

As interações H∙∙∙H são estabilizadoras e ocorrem entre dois átomos de hidrogênio que 

se encontram em neutralidade elétrica, sendo enquadradas nas interações de van der Waals. 

Essas interações ocorrem entre átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono, em 

sistemas saturados ou insaturados (MATTA et al., 2003).   

 Existem vários modos de obter informações sobre as interações não covalentes, 

métodos que envolvem interações no estado gasoso, líquido, solução e estado sólido 

cristalino. Cálculos de mecânica quântica podem fornecer facilmente dados de energia de 

interações nos mais variados meios, como no “vácuo”, desprezando outras interações ou em 

solução, simulando meios com variados solventes (KUMAR; ELANGO; SUBRAMANIAN, 

2010; PRINS; REINHOUDT; TIMMERMAN, 2001a). Existem também técnicas 

experimentais para avaliar interações em solução e ainda há a área de engenharia de cristais, 

que estuda essas interações no estado sólido cristalino.  
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2.4. INTERAÇÕES EM SOLUÇÃO 

 

As interações podem ser avaliadas em solução por diferentes experimentos, como 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H, espectroscopia de UV-Visível, espectroscopia 

de fluorescência e calorimetria de titulação isotérmica (THORDARSON, 2011; VON 

KRBEK; SCHALLEY; THORDARSON, 2017), aqui serão destacados alguns experimentos 

de RMN de 1H.  

Mudanças de deslocamento químico de alguns sinais no RMN de 1H podem estar 

relacionados à formação ou rompimento de interações (SPITALERI et al., 2004). Entre os 

experimentos de RMN de 1H, temos o experimento de variação de concentração, em que a 

partir do aumento da concentração de uma determinada molécula, é possível observar a 

formação de interações intermoleculares (MARTINS, M. A. P. et al., 2015; NÚÑEZ-

VILLANUEVA et al., 2017). Outra opção de experimento é o de titulação, onde em uma 

solução de uma determinada molécula é titulada uma segunda molécula, assim é possível 

observar a formação de interações entre as moléculas distintas (THORDARSON, 2011), por 

exemplo, cocristais (YU et al., 2019). 

Uma das interações mais observadas é a ligação de hidrogênio “clássica” (por 

exemplo, N-H∙∙∙O), nesta interação ocorre a desblindagem do sinal de hidrogênio indicando a 

formação da interação, sendo o contrário também observado, a blindagem do sinal do 

hidrogênio quando ocorre o rompimento dessa interação (NÚÑEZ-VILLANUEVA et al., 

2017; PAGLIARI et al., 2018). Interações envolvendo grupos aromáticos apresentam outro 

comportamento, observando-se a blindagem do sinal do respectivo hidrogênio quando ocorre 

a formação de ligação de hidrogênio do tipo C-H∙∙∙π (BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-

ESPÍN; et al., 2012). Esse comportamento específico do efeito de grupos aromáticos sobre os 

deslocamentos químicos de 1H ocorre devido à indução do campo magnético secundário do 

anel aromático. Este campo magnético secundário é resultante da influência do campo 

magnético principal do equipamento de RMN sobre a corrente eletrônica do anel aromático. 

Essa corrente se movimenta e cria um campo magnético secundário que se opõem ao campo 

magnético do equipamento de RMN. Desta forma, dependendo da posição e distância de um 

núcleo (spin 1/2) referente a centroide do anel aromático este poderá sofrer blindagem, 

quando estiver acima ou abaixo do plano do anel aromático em um ângulo > 54.7° (entre a 

perpendicular à centroide do anel e a reta centroide-núcleo considerado) ou desblindagem em 

angulo < 54.7°. (BARANAC-STOJANOVIĆ, 2014). 
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Para moléculas de rotaxanos, o experimento mais utilizado é o RMN de 1H com 

variação de temperatura. Isso porque com o aumento da temperatura, é fornecida energia para 

que as interações intercomponentes sejam rompidas (BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-

ESPÍN; et al., 2012). Com o rompimento das interações intercomponentes movimentos 

moleculares podem ocorrer. Para rotaxanos com possibilidade do movimento de translação, é 

possível observar o rompimento das interações que o macrociclo realiza com uma 

determinada estação através do aumento da temperatura (BERNÁ; ALAJARÍN; MARÍN-

RODRÍGUEZ; et al., 2012; DOUARRE et al., 2020). 

Experimentos de variação de temperatura também permitem o entendimento da 

energia de ativação dos movimentos de rotação e translação. Para rotaxanos de uma estação 

que exercem o movimento de rotação e para rotaxanos que possuem eixos moleculares com 

mais de uma estação degeneradas, pode-se obter a energia de ativação do movimento com o 

método da coalescência e a utilização da equação de Eyring (MARTINEZ-CUEZVA et al., 

2016; ORLANDO, 2017). Para rotaxanos que possuem eixos moleculares com estações não 

degeneradas não é possível calcular a energia de ativação por esse método, entretanto pode-se 

calcular uma estimativa de ocupação de cada estação. Altieri et al. relataram que para 

rotaxanos em que as estações possuem uma diferença de energia de estabilização maior que 2 

kcal mol-1, a ocupação da estação mais estável vai ser maior de 95% (ALTIERI, Andrea et al., 

2003). A estimativa de ocupação é realizada por uma comparação da variação do 

deslocamento químico de determinados sinais de hidrogênio do eixo molecular antes e depois 

da formação do rotaxano. É considerado que a variação de deslocamento químico de um 

rotaxano de apenas uma estação corresponde a uma ocupação de 100%, já que só existe a 

possibilidade do macrociclo permanecer em uma posição. Essa variação de deslocamento 

químico é comparada e relacionada com a que ocorre na formação de um rotaxano de mais de 

uma estação (ALTIERI, Andrea et al., 2003; MARTINEZ-CUEZVA et al., 2016). 

Experimentos de RMN em solução auxiliam a identificar os primeiros núcleos a serem 

formados durante o processo de cristalização e podem ser usados para corroborar com dados 

obtidos a partir do cristal (SPITALERI et al., 2004). Além disso, pode-se observar se as 

interações presentes em solução irão prevalecer e continuar presentes no estado sólido 

cristalino. 
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2.5. ENGENHARIA DE CRISTAIS 

 

A engenharia de cristais busca pelo entendimento e utilização do conhecimento sobre 

interações intermoleculares no estado sólido cristalino para o desenvolvimento de novos 

sólidos com propriedades químicas e físicas desejadas (DESIRAJU; VITTAL; RAMANAN, 

2011). O termo engenharia de cristais teve sua primeira aparição em 1955, citado por R. 

Pepinsky, que deu uma definição inicial para esse tema e segundo Desiraju, Vittal e Ramanan 

a definição de engenharia de cristais atual ainda segue a essência da sua primeira definição 

(DESIRAJU; VITTAL; RAMANAN, 2011). A evolução da área de engenharia de cristais só 

foi possível graças ao desenvolvimento da técnica de difração de raios X de monocristal (SC-

XRD). Com o advento dessa descoberta foi revelado mais sobre estrutura molecular, ligações 

químicas e interações intermoleculares do que com qualquer outra técnica analítica conhecida 

na ciência (BARBOUR, 2017). 

 Se expandirmos o conceito da área, pode-se perceber que a engenharia de cristais 

possui três fases, sendo que o último é o objeto final da área. A primeira é o entendimento da 

natureza das interações intermoleculares, como elas se formaram na fase cristalina. É o 

conhecimento de base necessário para seguir para a obtenção de conhecimento nas outras 

fases. A segunda é a aplicação do conhecimento para a obtenção do controle de cristalização, 

dirigir interações a serem formadas nos cristais. A última fase é a otimização das propriedades 

dos cristais para obter as propriedades desejadas, com isso o desenvolvimento de novos 

materiais com aplicações (TIEKINK, 2012). Isso porque no estado cristalino, a organização 

da molécula está intimamente relacionada às suas propriedades, ou seja, as diferenças no 

empacotamento cristalino podem alterar suas propriedades físicas (por exemplo, 

luminescência) (CRUZ-CABEZA; BERNSTEIN, 2014; FENG et al., 2017; SWAPNA; 

SURESH; NANGIA, 2016). 

 Dentro da área de engenharia de cristais, existem estudos das mais variadas fases 

cristalinas, classificadas em cristais monocomponentes ou multicomponentes. Dentro dos 

cristais multicomponentes temos os solvatos, que são cristais formados de um componente 

sólido e um líquido (quando puro e em temperatura ambiente), os sais formados de 

componentes iônicos e os cocristais, formados de mais de um componentes sólidos neutros 

(GROTHE et al., 2016). Além dessas fases cristalinas, cada uma dessas fases pode apresentar 

o fenômeno de polimorfismo. 

O fenômeno de polimorfismo é a capacidade de um composto cristalizar em mais de 

uma fase cristalina (CRUZ-CABEZA; REUTZEL-EDENS; BERNSTEIN, 2015), como 
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exemplificado na  Figura 9. O interesse crescente nesse fenômeno ocorre, já que diferentes 

propriedades podem ser obtidas a partir do mesmo composto que possui distintas fases 

cristalinas, como temperatura de fusão, solubilidade, taxa de dissolução e higroscopicidade 

(CRUZ-CABEZA; BERNSTEIN, 2014; CRUZ-CABEZA; REUTZEL-EDENS; 

BERNSTEIN, 2015). 

 

 

Figura 9 – Representação da formação de dois polimorfos. 

 

 
Fonte: autor. 

 

Essas distintas fases cristalinas podem ser classificadas como polimorfos 

'conformacionais' ou 'de empacotamento’. Um polimorfo é classificado como 

‘conformacional’ se a origem do polimorfismo é oriunda de torções/conformações 

moleculares. Já para ser classificado como polimorfo de empacotamento a origem do 

polimorfismo é oriunda de diferentes interações intermoleculares, levando a diferentes 

arranjos entre as moléculas, nesse caso, na maioria das vezes as moléculas irão possuir quase 

a mesma conformação (BROG et al., 2013; CRUZ-CABEZA; BERNSTEIN, 2014). 

Adicionalmente, se mais de um polimorfo é encontrado no mesmo meio de cristalização, os 

polimorfos serão classificados como polimorfos concomitantes (BERNSTEIN, 2011; BROG 

et al., 2013; CRUZ-CABEZA; BERNSTEIN, 2014). 

As condições na cristalização, tais como solvente, temperatura e concentração 

permitem a formação de diferentes polimorfos (MARTINS, Inês C B; GOMES; et al., 2017; 

MARTINS, Marcos A. P. et al., 2016; SUPRIYA; SIVAN; SRINIVASAN, 2018). Desta 
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maneira, as condições para obtenção de polimorfos devem ser controladas para que se possa 

obter polimorfos de maneira seletiva, uma vez que misturas polimórficas não são de interesse. 

Quando se trata de polimorfos, há a necessidade de ir além da abordagem molecular, o 

que foi bem destacado por Cruz-Cabeza et al., (CRUZ-CABEZA; REUTZEL-EDENS; 

BERNSTEIN, 2015) que demonstraram que o polimorfismo é imprevisível com base apenas 

no estudo da estrutura molecular. Cruz-Cabeza et al. destacaram que para polimorfos de 

empacotamento a diferença energética é pequena (em torno de 1 kcal mol-1) e que para 

polimorfos conformacionais costuma ser um pouco maior. Sendo assim, em alguns casos, a 

diferença de energia entre polimorfos é muito pequena sendo difícil de medir 

experimentalmente, portanto, o uso de métodos computacionais precisos para calcular essas 

energias é necessário (CRUZ-CABEZA; REUTZEL-EDENS; BERNSTEIN, 2015).  

 Para isso, existem diversas abordagens para o entendimento da rede cristalina, como a 

utilização de synthons supramoleculares, motifs e cálculos de energia de rede (DESIRAJU, 

2013; MACKENZIE et al., 2017). A abordagem mais comumente encontrada é a utilização 

de synthons supramoleculares, que são unidades estruturais dentro de estruturas 

supramoleculares que podem ser formadas e/ou montadas por operações de síntese conhecidas 

ou concebíveis envolvendo interações intermoleculares (DESIRAJU, 2013). Exemplos de 

synthons robustos são dímeros de ácidos carboxílicos, dímeros de amidas e ligações de 

hidrogênio (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Exemplos de synthons supramoleculares. 

 
Fonte: Desiraju 2013. 
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É assumido por alguns autores que o synthon apresenta uma representação razoável do 

cristal, já que são unidades estruturais que transmitem as características essenciais de uma 

estrutura cristalina. A teoria do synthon vai além do cristal, estando presente em solução, de 

onde os cristais são formados. Supõe-se que primeiro formam-se os synthons robustos que se 

mantém em solução, depois synthons mais fracos são formados até a formação final do cristal 

(DESIRAJU, 2013). 

 Nosso grupo de pesquisa tem demonstrado nos últimos anos que a teoria do synthon 

supramolecular, embora amplamente explorada, pode levar a interpretações equivocadas 

quando interações intermoleculares não usuais são as que dominam a cristalização. Para 

auxiliar a evitar isso, dados de energia com demarcação apropriada são necessários. Neste 

sentido, o grupo de pesquisa NUQUIMHE propôs uma nova interpretação do cristal baseado 

na demarcação do cluster supramolecular (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2014). 

 

2.6. DEMARCAÇÃO DO CLUSTER SUPRAMOLECULAR 

 

A demarcação do cluster supramolecular foi proposta em 2014 por Martins et al. 

baseado na primeira esfera de coordenação proposta por Kitaigorodskii (KITAIGORODSKY, 

1973). A proposta de demarcação considera que a menor porção de uma rede cristalina que 

representa o todo consiste em uma molécula central como referência (M1) e todas as outras 

moléculas que têm área de contato com essa M1 (MN, sendo N = 2, 3 e em diante). Essa 

demarcação engloba todas as informações necessárias para o entendimento das interações 

intermoleculares no sistema cristalino, incluindo informações energéticas e de área de contato 

(MARTINS, Marcos A. P. et al., 2014).  Com o cluster supramolecular construído, os dados 

de energia de estabilização (G) e de área de contato (C) são obtidos entre os monômeros que 

compõem cada um dos dímeros formado entre a molécula M1 e todas as moléculas MN 

(M1∙∙∙MN). A Figura 11 ilustra o cluster supramolecular. 
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Figura 11 – Representação da demarcação do cluster supramolecular. 

 
Fonte: autor. 

 

O cluster supramolecular é definido através da área de contato do Poliedro de 

Voronoi-Dirichlet (VDP) usando o software ToposPro (BLATOV; SHEVCHENKO; 

PROSERPIO, 2014). O VDP é utilizado para adquirir o valor da área de contato para cada 

dímero (CM1∙∙∙MN) considerando um conjunto de faces atômicas do VDP correspondentes às 

áreas de contato adjacentes entre os átomos de ambas as moléculas, e para isso, considera-se a 

área de contato em Å² fornecida pelo software. A soma do conjunto de moléculas MN é 

considerada como o número de coordenação molecular (N) (por exemplo, se houver 14 

moléculas em torno do M1, este cluster supramolecular tem um N = 14). O parâmetro de área 

de contato fornece uma estimativa quantitativa de como as moléculas estão organizadas na 

rede cristalina, indicando quais dímeros apresentam maior e menor contribuição topológica. 

A área de contato total de um cluster supramolecular é obtida somando-se todas as 

áreas de contato entre a molécula M1 e todas as moléculas MN do cluster, i.e., somatório de 

todas as áreas de contato entre os monômeros que compõe os dímeros considerados, como 

descrito pela equação 1. 

 

Ccluster = Ʃ(CM1···MN) (1) 

 

Para a obtenção da energia de estabilização do cristal, são realizados cálculos de 

mecânica quântica a partir das geometrias obtidas pela técnica de difração de raios X de 

monocristal, sem a realização da otimização da estrutura. Sendo assim, sabe-se que se está 

lidando com os dados que refletem a resultante do processo experimental de cristalização.  

A maneira de se obter a energia de estabilização dos dímeros (GM1···MN) é através da 

diferença entre a energia do dímero (M1+MN) e o somatório das energias da molécula M1 

(GM1) e molécula MN (GMN) em kcal mol-1, como mostrado na equação 2. 
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GM1···MN =  GM1+MN − (GM1 + GMN) (2) 

 

É possível obter a energia total do cristal a partir do somatório de todas as energias de 

estabilização entre os monômeros que compõe os dímeros do cluster supramolecular, como 

mostrado na equação 3. 

 

Gcluster = Ʃ(GM1···MN) (3) 

 

A Figura 12 apresenta uma esquematização do processo de obtenção dos dados de área 

de contato e energia de estabilização entre as moléculas que compõe os dímeros da 

demarcação do cluster supramolecular.  

 

 

Figura 12 – Processo de demarcação e obtenção dos dados de área de contato e energia de 

estabilização. 

 
Fonte: autor. 

 

A partir da obtenção dos dados de área de contato e energia de estabilização dos 

dímeros que compõe o cluster supramolecular é possível normalizar estes dados para uma 

métrica comum. Assim, dados normalizados em relação a N foram descritos por Martins et al. 

(2014) (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2014) e são utilizados para melhor compreender a 

contribuição do dímero em relação à área de contato e energia de estabilização na rede 

cristalina (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2016, 2018). O procedimento de normalização 

coloca todos os dados diferentes na mesma escala, permitindo que clusters distintos sejam 

comparados e interpretados adequadamente (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2014).  

Os dados normalizados de área de contato (NCM1···MN) e energia de estabilização 

(NGM1···MN) são obtidos através das equações 4 e 5, respectivamente. Onde a razão entre o 

dímero considerado o somatório de todos os dímeros é multiplicado por N (MARTINS, 

Marcos A. P. et al., 2014). 
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NCM1···MN = (
CM1···MN

∑ CM1···MN
) × 𝑁   (4) 

 

 

NGM1···MN = (
GM1···MN

∑ GM1···MN
) × 𝑁   (5) 

 

 

2.7. SIMILARIDADE SUPRAMOLECULAR DE ESTRUTURAS CRISTALINAS 

 

A similaridade supramolecular de estruturas cristalinas pode ser obtida a partir da 

demarcação do cluster supramolecular (SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2018). Para isso, 

considera-se que a similaridade de duas estruturas cristalinas A e B pode ser estimada a partir 

da similaridade entre os dois clusters supramoleculares. Esta proposta utiliza dados 

quantitativos para obter um índice geométrico (ID), um índice de área de contato (IC) e um 

índice energético (IG). Além disso, também pode ser obtido um índice multiparâmetro, que 

considera quantas variáveis sejam desejadas, por exemplo, as três citadas anteriormente 

(IDCG). Esse método só pode ser usado para comparar estruturas que compartilham algum grau 

de similaridade geométrica. 

Para a obtenção dos índices de similaridade são utilizados os dados normalizados dos 

clusteres supramoleculares a serem comparados. Para os índices relativos à área de contato e 

energia de estabilização os dados são normalizados por N. Para o ID são utilizados dados de 

distâncias átomo-átomo entre os átomos da molécula M1 e os átomos correspondentes nas 

moléculas MN, com isso as distâncias obtidas para A e B são correlacionadas. As distâncias 

(em ângstrom) necessitam ser normalizadas para obter o valor de (NDi), para isso é utilizada a 

Equação 6, em que “m” é o número de distâncias átomo-átomo entre os monômeros do 

dímero considerado, seguida da equação 7.  

 

i = m × 𝑁  (6) 

 

NDi = i × (
distância átomo átomo

Σ distância átomo átomo
) (7) 
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Após a definição das moléculas equivalentes entre os clusters, utilizando a molécula 

M1 como referência, a similaridade geométrica entre os diversos sistemas é obtida a partir da 

equação 8. Onde NDi é a distância átomo-átomo normalizada de um dímero formado entre a 

molécula de referência M1 e determinada molécula MN do cluster supramolecular “A”. O 

NDpredito é a distância átomo-átomo normalizada de um dímero formado entre a molécula M1 

e uma molécula MN do cluster “A” predito a partir da equação linear da correlação entre os 

dímeros de “A” e os dímeros equivalentes do cluster “B”. 

 

ID = 1 − √Σ (NDi − NDpredito)
2

i
 

(8) 

 

Os índices de similaridade de área de contato e energia de estabilização são obtidos a 

partir das equações 9 e 10, respectivamente. Nessas equações, o NCpredito e NGpredito são os 

dados normalizados de área de contato e energia preditos, a partir da equação linear da 

correlação destes valores normalizados entre os dímeros de “A” e os dímeros equivalentes do 

cluster “B”, para o cluster “A”. 

 

IC = 1 − √Σ (NCM1···MN − NCpredito)
2

𝑁
 

(9) 

 

IG = 1 − √Σ (NGM1···MN − NGpredito)
2

𝑁
 

(10) 

 

A partir destes dados é possível obter o índice multiparâmetro (Imp) pela equação 11. 

Na equação, IX corresponde a um dado índice multiparâmetro, como ID, IC ou IG, e “n” é o 

número de parâmetros utilizados. Assim, para obtermos o IDCG, que leva em conta a 

similaridade geométrica, de área de contato e energética, vamos considerar os três parâmetros 

e teremos um n = 3. 

 

Imp = 1 − √Σ (1 − IX
)

2

n
 

(11) 
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Estudos sistemáticos já aplicaram esses índices em diferentes modelos, mostrando que 

a faixa de similaridade varia entre baixa, intermediária e alta similaridade (SALBEGO, P.R.S. 

et al., 2019; SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2018; SALBEGO, Paulo R.S. et al., 2021).  Para 

sistemas que possuem alta similaridade, os valores obtidos serão iguais ou maiores que 0,8. 

Para sistemas com similaridade intermediária, valores entre 0,6 e 0,8 são encontrados. Já para 

sistemas com baixa similaridade, são encontrados valores abaixo de 0,6. 

 

2.8. MECANISMO DE CRISTALIZAÇÃO E PARÂMETROS DE ETAPA 

 

Partindo da ideia de que os primeiros núcleos formados em solução são os mais 

estáveis e serão mantidos até o final do processo de cristalização, é possível observar a fase 

cristalina obtida a partir do SC-XRD e buscar esses núcleos. O mecanismo de cristalização é 

análogo a retrossíntese de moléculas utilizada na química orgânica sintética, ou seja, é a 

retrocristalização do cristal, no qual partimos do cristal formado e supomos como sua 

nucleação e crescimento ocorreram por meio das energias de estabilização dos dímeros do 

cluster supramolecular (MARTINS, M. A. P. et al., 2015). Vários trabalhos do nosso grupo 

de pesquisa já utilizaram a demarcação do cluster supramolecular para propor mecanismos de 

cristalização para diferentes tipos de moléculas (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018; P. 

COPETTI et al., 2020; PAGLIARI et al., 2018; SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2018; 

ZIMMER et al., 2018). 

Fazendo uso dos dados normalizados, observa-se qual ou quais dímeros se destacam 

possuindo a maior contribuição para a energia de estabilização do cristal. Com isso supõe-se 

que esses dímeros mais energéticos são os que se formaram primeiro em solução, assim 

demarcamos como os primeiros núcleos de cristalização (estágio 1). De modo geral, esses 

núcleos podem ser diméricos, unidimensionais ou bidimensionais (P. COPETTI et al., 2020).  

Partindo desse primeiro núcleo, volta-se a analisar a contribuição energética dos dímeros 

restantes para propor qual é o próximo estágio do mecanismo de cristalização. Nesse 

momento pode-se propor quantos estágios sejam necessários para a formação do cristal final, 

mas sempre tendo em mente que os próximos estágios envolverão a participação do núcleo 

formado no estágio anterior (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018; P. COPETTI et al., 2020). 

Para auxiliar na compreensão dos mecanismos de cristalização, parâmetros de estágio 

(NCG% e NG/NC) foram desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa em 2018 (MARTINS, 

Marcos A. P. et al., 2018). Estes parâmetros estão relacionados com os valores de área de 

contato e energia de estabilização dos dímeros que participam de cada etapa definida no 
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mecanismo de cristalização proposto. Considera-se todos os dímeros do cluster 

supramolecular envolvidos no estágio considerado para obter cada parâmetro. O parâmetro 

NCG% indica a contribuição do estágio em relação a área de contato e energia de estabilização 

total do cristal. A equação 12 demonstra como obter este parâmetro, em que se utiliza o 

somatório da contribuição da área de contato e da energia de estabilização normalizados do 

estágio considerado. O parâmetro NG/NC (Equação 13) indica qual parâmetro rege cada 

estágio, ou seja, se o parâmetro dominante é a energia de estabilização (valores > 1,0), a área 

de contato (valores < 1,0) ou um balanço entre ambos os parâmetros (valores ≅ 1). Para obter 

esse valor é realizada uma razão entre o somatório dos dados normalizados de energia de 

estabilização e o somatório dos dados normalizados de área de contato dos dímeros que fazem 

parte do estágio considerado (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018). 

 

NCG% = (
(∑ NCEstágio + ∑ NGEstágio)

2 × 𝑁
) × 100 (12) 

 

NG/NC =
∑ NGEstágio

∑ NCEstágio
 (13) 

  

Em um dos trabalhos mais recentes do grupo, foi proposto mecanismos de 

cristalização para uma série de 7-cloroquinolinas-4-substituídas (P. COPETTI et al., 2020), 

no qual foi observado que pequenas mudanças nos substituintes causaram mudanças nas 

etapas gerais dos mecanismos de cristalização. Para a série estudada, seis rotas de 

mecanismos de cristalização com diferentes estágios foram propostas. Além disso, o estudo 

das interações intermoleculares em solução por RMN de 1H com variação de concentração 

corroborou com os mecanismos propostos, indicando que os núcleos do primeiro estágio de 

cristalização já estão presentes em solução. A Figura 13 mostra um dos mecanismos 

discutidos pelos autores e que possui três estágios de cristalização, sendo o primeiro e o 

segundo dominados pelo parâmetro energético e o terceiro dominado pelo parâmetro de área 

de contato. 
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Figura 13 – Mecanismo de cristalização proposto para uma molécula de quinolina substituída.   

 

 
Fonte: Adaptada de Copetti et al. 2020. 

 

 

2.9. ANÁLISE GAI – ENERGIA DE ESTABILIZAÇÃO ÁTOMO∙∙∙ÁTOMO 

 

As energias de estabilização de cada interação intermolecular e intercomponente, 

utilizando a análise GAI(X∙∙∙Y) (do inglês, atom-atom interaction stabilization energy), já foram 

obtidas em estudos usando diferentes tipos de moléculas (MARTINS, M. A. P. et al., 2015; 

MARTINS, Marcos A. P.; RODRIGUES; et al., 2017; MARTINS, Marcos A. P. et al., 2016, 

2018; STONE, 2017; ZOU et al., 2017). A análise GAI utiliza os dados da distribuição da 

densidade eletrônica (ρ) em cada ponto crítico de ligação (BCP do inglês, bond critical point), 

obtida pela Teoria Quântica dos Átomos em Moléculas (do inglês, Quantum Theory of Atoms 

in Molecules - QTAIM), com a energia de estabilização entre os monômeros que compõe os 

dímeros (GM1∙∙∙MN) (BADER, 1996; GRABOWSKI, 2007). A Equação 14 mostra como é 

obtida a energia de estabilização para cada caminho de interação. 

 

GAI(X∙∙∙Y) = (
ρBCP

∑ ρBCP
) × GM1∙∙∙MN (14) 

 

Aqui vale ressaltar que para uma molécula de rotaxano que possui dois componentes, 

então pode-se considerar todos os cálculos discutidos anteriormente, apenas substituindo 

M1∙∙∙MN por Mcy∙∙∙Thr, que representa a interação entre macrociclo∙∙∙eixo molecular 

(SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2019). 
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Para maior clareza, o procedimento para obtenção dos dados de energia de 

estabilização de cada caminho de interação entre os componentes de um rotaxano (Mcy∙∙∙Thr) 

é mostrado na  Figura 14 (SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2019). Inicialmente é realizado o (i) 

cálculo de energia de estabilização total entre os componentes GMcy∙∙∙Thr e a (ii) análise de 

QTAIM para a identificação de cada caminho de interação intercomponente (excluindo 

interações intramoleculares) (Figura 14). Após os cálculos (passos i e ii), é possível obter a 

energia de estabilização de cada interação átomo∙∙∙átomo ao distribuir a energia de 

estabilização total entre os componentes (GMcy∙∙∙Thr) proporcionalmente em todos os valores de 

ρ de cada interação (etapa iii), utilizando a equação 14.  

 

Figura 14 – Representação das etapas envolvidas na obtenção das energias de cada interação.  

 

 

Fonte: adaptada de Salbego et al., 2019. 

 

2.10. ROTAXANOS COMO MODELOS PARA A ENGENHARIA DE CRISTAIS 

 

Estudos relatando novas moléculas de rotaxano estão em constante crescimento (LI, 

Hai-Gen; WANG, 2017; NIERENGARTEN et al., 2018), portanto, a busca por novas 

abordagens para entender esse tipo de molécula é um desafio contínuo. Observa-se que, no 

caso das estruturas cristalinas dos rotaxanos, os estudos têm se restringido principalmente ao 

nível molecular (interações intramoleculares ou intercomponentes), por meio da dinâmica 

molecular em solução (BERNÁ; ALAJARÍN; MARÍN-RODRÍGUEZ; et al., 2012; 
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FIORAVANTI et al., 2008; MARTINEZ-CUEZVA; RODRIGUES; et al., 2015), no estado 

sólido (CLEGG et al., 1999; MARTINS, Marcos A. P.; RODRIGUES; et al., 2017; 

ORLANDO et al., 2018) e estudos teóricos (LEIGH; TROISI; ZERBETTO, 2000), 

entretanto, poucos trabalhos relatam estudos relativos às interações intermoleculares.  

A relevância de focar nesses tipos de estudos reside no fato de que um grande número 

de respostas sobre as propriedades dessas moléculas pode residir no nível supramolecular 

envolvendo tais interações (BOURNE, 2018; LIU et al., 2014; MACKENZIE et al., 2017). 

As interações entre as moléculas são responsáveis por propriedades emergentes, nesse 

sentido, saber como os rotaxanos se comportam em relação às interações intermoleculares 

realizadas é uma questão imprescindível. 

Nos rotaxanos os ambientes intermoleculares, apesar do grande progresso em outros 

campos, são comumente negligenciados ou discutidos superficialmente mostrando motifs de 

interações específicas apenas com o auxílio apenas de dados geométricos (ALTIERI, Alessio 

et al., 2003; ASAKAWA et al., 1996; CLEGG et al., 1999; GATTI et al., 2001; MERCER et 

al., 2011).  

Estudos relataram motifs com discussões baseadas em distâncias átomo-átomo de 

ligações de hidrogênio intermoleculares de [2]rotaxanos do tipo Leigh contendo macrociclo 

de tetralactama e estações de peptídeo glicilsarcosina (CLEGG et al., 1999), amida-éster e 

bis-éster, (GATTI et al., 2001) e succinamida (ALTIERI, Alessio et al., 2003) (Figura 15a). 

Loeb et al. (MERCER et al., 2011) ilustraram de forma qualitativa o empacotamento para 

rotaxanos catiônicos (geralmente formado por empilhamento π), embora os contra-íons e 

solventes não tenham sido demonstrados. Li et al. (LI, Xiaowei et al., 2017) mostraram a 

existência de uma série de interações de empilhamento π∙∙∙π face-a-face entre macrociclos de 

uma estrutura de [3]rotaxano, em que os autores utilizaram dados de distância para classificar 

tais interações como muito fracas (Figura 15b). Zhou et al. (ZHOU et al., 2013) mostraram 

um dímero conduzido por interações C-H∙∙∙π em uma molécula de [1]rotaxano e um motif 

linear conduzido por interações de empilhamento π borda-face (Figura 15c). Os autores 

usaram dados geométricos (distâncias átomo-centroide) para relatar essas interações.  
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Figura 15 – Exemplos de abordagem relacionada as interações intermoleculares em rotaxanos.  

 

 
Fonte: adaptada de ALTIERI, Alessio et al., 2003, LI, Xiaowei et al., 2017 e ZHOU et al., 2013. 

 

 

Alguns estudos relataram novas formas polimórficas em moléculas mecanicamente 

entrelaçadas, como uma série de quatro polimorfos de catenanos reportados por Forgan et al. 

(FORGAN et al., 2012). Esses catenanos possuem longas cadeias alquílicas com grande 

mobilidade, o que facilitou a obtenção desses polimorfos. Mezei et al. (MEZEI; KAMPF; 

PECORARO, 2007) relataram cinco novos pseudo-rotaxanos funcionalizados com ácido 

dicarboxílico que dependem da temperatura de cristalização e razão molar entre os 

subcomponentes para obtenção de cada fase. Outros estudos relataram o polimorfismo de 

moléculas de macrociclos (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2016; SERPELL et al., 2011; 

SUE et al., 2010; TOHAYA et al., 2010), em que algumas delas são usadas para a síntese de 

moléculas interligadas, como os pseudo-rotaxanos. No entanto, em moléculas interligadas 

como os rotaxanos, polimorfos ainda não foram relatados. 

Sendo assim, o estudo do empacotamento cristalino já é amplamente explorado em 

pequenas moléculas (DESIRAJU, 1997; SERPELL et al., 2011), cocristais (BHANDARY; 
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CHOPRA, 2018; LOSEV; BOLDYREVA, 2018) e polimorfos (LEE et al., 2018; MARTINS, 

Marcos A. P. et al., 2016; SUPRIYA; SIVAN; SRINIVASAN, 2018). No entanto, observa-se 

a falta de estudos sistemáticos sobre a formação de diferentes fases cristalinas de rotaxanos. 

No trabalho de dissertação realizado anteriormente pela autora (ORLANDO, 2017; 

ORLANDO et al., 2018) foi explorado o uso de grupos volumosos não simétricos para 

entender a distribuição dos confôrmeros tanto em solução como no estado sólido. Observou-

se que durante a formação do rotaxano - quando o eixo molecular é envolvido pelo 

macrociclo - as proporções conformacionais são modificadas quando comparadas com os 

eixos moleculares livres, isso devido as interações intercomponentes realizadas (ORLANDO 

et al., 2018). Além disso, mecanismos de cristalização foram propostos para os três modelos 

de rotaxanos sintetizados, mostrando que não existia uma interação pontual que direcionava o 

crescimento dos cristais (ORLANDO, 2017). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção está dividida em três capítulos principais. O Capítulo I estuda a formação 

de cristais de rotaxanos, o Capítulo II aborda a investigação de polimorfos de uma molécula 

de rotaxano em uma perspectiva molecular e supramolecular. Já o Capítulo III trata da síntese 

de uma série de rotaxanos que possuem duas estações e o estudo das interações 

intercomponentes e intermoleculares tanto em solução como no estado sólido. O Capítulo IV 

faz uma sistematização dos resultados obtidos nos capítulos anteriores. 

 

3.1. CAPÍTULO I – MECANISMOS DE CRISTALIZAÇÃO APLICADOS PARA 

ENTENDER A FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE [2]ROTAXANOS 

 

O objetivo principal deste capítulo é propor a sistematização de mecanismos de 

cristalização, baseados na abordagem de retrocristalização, observados em várias estruturas 

cristalinas de [2] rotaxanos com macrociclo de tetralactama do tipo Leigh contendo diferentes 

eixos moleculares. As propostas de mecanismos de cristalização são baseadas em dados de 

área de contato e dados de energia de estabilização. Objetiva-se observar quais são os 

primeiros núcleos a serem formados e quais interações são as que mais contribuem para a 

cristalização deste tipo de moléculas. A presença de moléculas de solvente em algumas 

estruturas também é abordada na tentativa de alcançar um entendimento inicial sobre o 

assunto. Para isso, novos descritores são discutidos para avaliar estruturas de rotaxano 

seguidos da investigação supramolecular para a proposição de mecanismos de cristalização. 

Além disso, utilizando índices de similaridade será discutido o grau de similaridade entre as 

estruturas supramoleculares de rotaxanos. 

 

3.1.1. Processo de escolha dos compostos e numeração 

 

Existe um grande conjunto de estruturas cristalinas relatadas e depositadas no banco 

de dados do CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre). Isso é observável em uma 

pesquisa rápida usando o termo "rotaxane" no software ConQuest (CAMBRIDGE 

CRYSTALLOGRAPHIC DATA CENTRE, 2018), em que rende mais de 1000 estruturas. 

Nesse sentido, foi necessário pensar em uma demarcação dos modelos a serem utilizados. 

Optou-se por rotaxanos contendo o mesmo macrociclo para manter um componente fixo entre 

as moléculas. Entre os vários tipos de macrociclos, o macrociclo de tetralactama do tipo Leigh 
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(Figura 18) é um dos mais comumente relatados (BISCARINI et al., 2002; GIULIA 

FIORAVANTI, 2012) e apresenta grande versatilidade com vários eixos moleculares 

(ASAKAWA et al., 2002; BERNÁ; ALAJARÍN; ORENES, 2010; FU et al., 2009; 

HANNAM et al., 2004; MORETTO et al., 2009). Por essas razões, este macrociclo foi 

definido a fim de observar a influência no empacotamento cristalino da utilização de 

diferentes eixos moleculares. 

A primeira etapa foi realizar uma nova pesquisa usando apenas macrociclos do tipo 

Leigh, na qual vários parâmetros de pesquisa foram estabelecidos para garantir estruturas 

cristalinas de maior qualidade (veja seção de Métodos e Técnicas). Essa busca resultou em um 

conjunto de 80 estruturas. No entanto, por se tratar de muitas estruturas, foi realizada uma 

busca manual para selecionar as estruturas mais adequadas do ponto de vista cristalográfico. 

Estruturas com grandes problemas de refinamento (desordens), erros, falta de átomos, alto 

valor de Z' e outros tipos de estruturas que não eram [2] rotaxanos (por exemplo, catenanos), 

foram descartadas. Restaram 36 estruturas após esse processo, o que ainda eram muitas 

estruturas a serem estudadas. Nesse ponto, uma segunda demarcação foi necessária reduzir o 

número de estruturas de forma que toda a “faixa” de estruturas com as características mais 

distintas fosse contemplada. Desta forma, um critério precisava ser estabelecido e um 

parâmetro quantitativo foi criado para avaliar tal definição.  

Espera-se que o volume dos macrociclos fique próximo entre as 36 estruturas, já que 

definimos a mesma molécula para este componente. Portanto, o conjunto final de moléculas 

foi baseado no volume do eixo molecular em Å3 (Figura 16 e Tabela 32). Os volumes foram 

obtidos pelo VDP utilizando o software ToposPro (BLATOV; SHEVCHENKO; 

PROSERPIO, 2014). 

A partir disso, foram escolhidas 14 moléculas que representavam todas as faixas de 

volume (Figura 17) (BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-ESPÍN; et al., 2012; BERNÁ; 

ALAJARÍN; ORENES, 2010; COOKE et al., 2006; FU et al., 2009; GATTI et al., 2001; 

HANNAM et al., 2004; KIDD et al., 2003; MARTINEZ-CUEZVA et al., 2016, 2014; 

MARTINEZ-CUEZVA; PASTOR; et al., 2015; MORETTO et al., 2009; ORLANDO et al., 

2018). Consequentemente, rotaxanos contendo diferentes eixos moleculares e estações 

(variando os grupos terminais volumosos) foram selecionados, os quais forneceram exemplos 

representativos de [2]rotaxanos com diferentes características a serem estudados em uma 

perspectiva supramolecular. Nesse sentido, as estruturas cristalinas selecionadas foram 

numeradas em ordem de complexidade e estão descritas na Figura 18. As moléculas de 
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solvente estequiometricamente equivalentes a uma molécula de rotaxano independente da 

unidade assimétrica também são descritas na Figura 18. 

 

 

Figura 16 – Volume do eixo molecular em Å3 para cada molécula de rotaxano, de acordo com 

o refcode. As moléculas estão organizadas em ordem crescente de volume. 

 

 

 
Fonte: autor. 

 

Figura 17 – Volume do eixo molecular em Å3 para a escolha final das 14 estruturas de 

rotaxano usadas nesta investigação. As moléculas são organizadas por volume. 

 

 

Fonte: autor. 
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Figura 18 – Estruturas cristalinas usadas como modelos nesta investigação. O círculo azul 

representa o macrociclo de tetralactama do tipo Leigh. 

 

 

Fonte: autor. 
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3.1.2. Ambiente supramolecular 

 

A demarcação do cluster supramolecular foi utilizada para obter informações sobre as 

estruturas cristalinas. Os dados relativos ao cluster supramolecular e mecanismos de 

cristalização das estruturas 1 e 2 já foram publicadas (ORLANDO, 2017), sendo aqui 

utilizadas a fim de comparação com as outras estruturas. Para as estruturas 3-14 foi construído 

o cluster supramolecular de cada molécula e os dados de área de contato e de energia de 

estabilização foram obtidos (ver Apêndice G). 

O parâmetro da área de contato foi usado para entender como os componentes da 

molécula do rotaxano (eixo molecular e macrociclo), interagem com as outras moléculas que 

compõe o cluster supramolecular, ou seja, a participação/contribuição de cada componente na 

estabilização supramolecular. Para isso, foi obtida a área de contato entre o eixo molecular 

(Thr) da molécula de referência M1 e as moléculas MN que compõem o cluster 

supramolecular (CThr···cluster). Da mesma maneira foi feito entre o macrociclo (Mcy) da 

molécula M1 e as moléculas MN (CMcy···cluster). Com esses valores, foi obtida a quantidade 

de área de contato que cada componente apresenta com todo o cluster. Para apresentar em um 

único valor qual componente apresenta maior contribuição, ou seja, se eixo molecular ou 

macrociclo é o componente dominante, foi realizada uma relação entre os dois valores 

(Equação 15). Esse novo descritor foi denominado contribuição de componente (CC). Os 

valores de CC obtidos são mostrados na Tabela 1. Informações adicionais sobre esses dados 

podem ser encontradas na Tabela 33. 

 

CC =
CThr⋯cluster

CMcy⋯cluster
 (15) 

 

Rotaxanos com valores de CC abaixo de 1,0 têm maior influência do macrociclo na 

área de contato entre a molécula de rotaxano e todas as outras moléculas presentes no cluster 

supramolecular (Tabela 1). Para valores acima de 1,0 observa-se maior influência do eixo 

molecular em relação a toda a área de contato entre o rotaxano e o cluster supramolecular. A 

área de contato entre o macrociclo e o cluster supramolecular tem um valor médio de 459 Å2 

e com desvio padrão de 48,7, mostrando uma variação pouco significativa entre as moléculas. 

Por outro lado, a área de contato do eixo molecular com o cluster supramolecular varia 

amplamente (371 a 1129 Å2). A área de contato do macrociclo não muda significativamente, 
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pois estamos comparando moléculas com o mesmo macrociclo, sendo a área de contato do 

eixo molecular a responsável pela diferença de correlação CC. 

 

Tabela 1 – Contribuição de componente (CC) em relação ao parâmetro da área de contato 

(Å2) para compostos 1-14. 

 

Composto CThr···cluster (Å
2) CMcy···cluster (Å

2) CC 

1 377 451 0,84 

2 371 441 0,84 

3 458 413 1,11 

4 875 464 1,89 

5 475 497 0,96 

6 522 520 1,00 

7 1109 364 3,05 

8 1129 382 2,95 

9 823 529 1,55 

10 492 459 1,07 

11 502 470 1,07 

12 531 459 1,16 

13 774 533 1,45 

14 733 448 1,64 

 

O parâmetro CC é um descritor interessante para fornecer percepções sobre a 

influência dos componentes que compõem o rotaxano em relação à rede cristalina, entretanto 

exigem a construção inteira de cada cluster supramolecular e obtenção da área de contato. 

Portanto, mecanismos mais simples são necessários para obter os mesmos dados confiáveis. 

Para isso, foi utilizada apenas a área da molécula M1 para realizar tais correlações. Optou-se 

por utilizar a área disponível para interagir com as moléculas do cluster supramolecular de 

cada componente, ou seja, a área do componente que não faz contato com o outro componente 

(interação intercomponente). Para obter a área de contato disponível para o eixo molecular 

(ACThr) e para o macrociclo (ACMcy), foram utilizadas as equações 16 e 17, respectivamente. 

 

ACThr =  CThr  −  CThr⋯Mcy (16) 

ACMcy =  CMcy  −  CThr⋯Mcy (17) 

 

Nas equações 16 e 17, CThr é a área total do eixo molecular, CMcy é a área total do 

macrociclo e CThr···Mcy é a área de contato entre o eixo molecular e o macrociclo. Ao 

correlacionar os dois parâmetros, é possível obter a contribuição de componente disponível 

(ACC), conforme demonstrado na equação 18. 
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ACC =  
ACThr

ACMcy
 (18) 

A equação 18 fornece um descritor obtido apenas a partir de dados de área da 

molécula M1. Os descritores CC e ACC apresentaram boa correlação (CC = 1,1574 ACC - 

0,1452; r = 0,98) (Figura 19a), o que valida o método e demonstra que ambos os dados podem 

ser usados para avaliar as mesmas questões. A contribuição de componente disponível é um 

caminho rápido, pois a construção de todo o cluster supramolecular não é necessária. Para 

tentar ir ainda mais longe e chegar a uma resposta rápida para a contribuição de cada 

componente, foi realizada uma correlação entre o CC e o volume do eixo molecular (VThr) 

(CC = 0,0019 VThr - 0,3064; r = 0,97) (Figura 19b). O ponto discrepante para o composto 9 é 

explicado pela área superestimada do macrociclo devido à posição geométrica do macrociclo 

no espaço. A estrutura 9 tem o macrociclo na forma de barco, que é distinta dos outros 

exemplos. 

 

Figura 19 – (a) Correlação entre CC e ACC, e (b) correlação entre CC e volume do eixo 

molecular (VThr). 

 

 

 

(a) (b) 
Fonte: autor.  

 

Para as moléculas estudadas, tanto ACC quanto VThr correlacionam com CC (Figura 

19), que é o descritor mais preciso, pois considera todas as moléculas vizinhas que compõem 

o cluster supramolecular. O VThr é o parâmetro mais fácil de ser obtido e pode ser utilizado 

caso seja necessária uma avaliação rápida em relação às contribuições do macrociclo e do 

eixo molecular. O ACC apresenta dados que são mais confiáveis que o VThr e podem ser 
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usados dependendo do tipo de estudo a ser realizado. Uma ilustração dos descritores pode ser 

vista na Figura 20. 

. 

 

Figura 20 – Resumo conceitual da relação entre CC, ACC e VThr. 

 

 

Fonte: autor. 

 

3.1.3. Mecanismos de cristalização 

 

Além do papel dos componentes na área de contato do cluster supramolecular, outra 

questão que surge é como essas moléculas interagem para formar o cristal. Para isso, foram 

propostos mecanismos de cristalização para as moléculas estudadas deste capítulo. Parâmetros 

de estágio (NG/NC e NCG%) foram calculados a partir dos dados normalizados para auxiliar 

na compreensão das etapas de cristalização envolvidas. Para demonstrar uma visão geral de 

como o processo de cristalização pode ocorrer, três compostos (4, 8 e 9) foram selecionados. 

As energias de estabilização normalizadas (NG) e os valores da área de contato normalizados 

(NC) de cada dímero do cluster supramolecular são mostrados na Figura 21. 

O Composto 4 mostra o comportamento da distribuição de energia e área de contato 

entre seis dímeros principais. O Composto 8 apresenta uma distribuição entre os dímeros que 

está próxima da distribuição ideal, ou seja, todos os dímeros contribuem perto do valor 

esperado de 1,0. Para o mecanismo deste composto, todos os dímeros que se destacaram 

foram considerados devido à diferença entre os dímeros de maior contribuição ser muito 

pequena, dificultando a escolha de dímeros mais energéticos que podem estar presentes no 

início da formação do cristal. 

O composto 9 mostrou dímeros distintos com diferentes contribuições energéticas. Os 

dímeros M1∙∙∙M14 e M1∙∙∙M8 são os dois dímeros energéticos principais com valores 

normalizados acima de 5, ou seja, uma contribuição cinco vezes maior do que o valor 
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esperado. O dímero M1∙∙∙M9 apresentou maior contribuição da área de contato (acima de 2,0) 

do que a energia, indicando que este dímero pode ser uma consequência topológica da 

primeira etapa do processo de crescimento do cristal, guiado pelos dois dímeros principais 

(M1∙∙∙M14 e M1∙∙∙M8). A partir desses dados, mecanismos de cristalização para os compostos 

4, 8 e 9 foram propostos. 

 

Figura 21 – Dados normalizados de área de contato e energia de estabilização de cada dímero 

do cluster supramolecular dos compostos 4, 8 e 9. 

 

  
4 8 

 
9 

Fonte: autor. 

 

Os mecanismos de cristalização propostos para os compostos 4, 8 e 9 mostram dois 

estágios principais (Figura 22). No primeiro momento, pode-se imaginar a molécula de 

rotaxano livre em solução na forma de monômeros e com moléculas de solvente ao seu redor. 
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No estágio I, observa-se a formação dos primeiros núcleos estáveis do processo de 

cristalização após aproximação/interação dos monômeros inicialmente dispersos em solução. 

Nesse ponto, há competição entre monômeros, dímeros e outros tipos de núcleos em solução, 

podendo coexistir ou serem dissolvidos favorecendo apenas os núcleos mais estáveis. Este 

estágio também pode ser caracterizado como o “ponto sem retorno” na formação do cristal já 

que uma vez formados, esses núcleos permanecem em solução e continuam a crescer, 

aumentando em complexidade à medida que as moléculas do solvente se tornam escassas até 

atingir a rede tridimensional do cristal. 

 

 

Figura 22 – Proposta de mecanismo de cristalização para os compostos 4, 8 e 9. A área 

sombreada representa o núcleo/agregado da etapa anterior. Os hidrogênios foram 

omitidos para maior clareza. 

 

 

Fonte: autor. 

 

O estágio II (Figura 22) é o estágio em que ocorrem as aproximações e interações 

entre os núcleos formados no estágio anterior. A rede cristalina é construída com a 

aproximação desses núcleos. A maioria das estruturas analisadas apresentaram diminuição da 

influência energética e maior contribuição de área de contato no estágio II, durante o processo 

de formação do cristal, com valores de NG/NC abaixo de 1,0. Esses valores eram esperados e 
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comumente relatados neste estágio avançado devido à aproximação dos núcleos estáveis 

formados (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018). De fato, a complementaridade entre 

grandes áreas de contato é mais significativa do que as interações intermoleculares específicas 

nos últimos estágios. 

Os primeiros núcleos são formados por núcleos unidimensionais para os compostos 8 

e 4, diferindo no número de tipos de núcleos que podiam ser rastreados pelo processo de 

retrocristalização (3 para o composto 8 e 2 para o composto 4). No caso do composto 9, a 

formação de dímeros fortes na primeira etapa ocorre porque a molécula de rotaxano é não 

simétrica no estado sólido, o que favorece a ocorrência de interações intermoleculares em 

uma parte específica da molécula. Observou-se também que, independentemente do rotaxano 

investigado, ocorre formação preferencial de um núcleo unidimensional para os primeiros 

núcleos e em menos casos a formação de dímeros no primeiro estágio. Isso é diferente do 

comportamento de moléculas menores descritas anteriormente por nosso grupo de pesquisa 

(MARTINS, M. A. P. et al., 2015; MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018; PAGLIARI et al., 

2018; ZIMMER et al., 2018). 

Após a discussão conduzida para os compostos 4, 8 e 9, é possível ter uma visão 

holística do processo de retrocristalização. Agora, alguns mecanismos de cristalização 

específicos dos rotaxanos estudados e suas respectivas particularidades serão discutidos. Isso 

avaliará a compreensão de algumas questões relacionadas ao empacotamento de moléculas de 

rotaxano. Os compostos 10 e 11 possuem os mesmos mecanismos de cristalização (Figura 

23). Essas estruturas apresentam uma diferença sutil em suas estruturas - o composto 10 

possui uma piridina e o composto 11 possui um N-óxido de piridina na estrutura do eixo 

molecular - o que não foi suficiente para afetar a rede cristalina. 
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Figura 23 – Proposta de mecanismo de cristalização para os compostos 10 e 11. A área 

sombreada representa o núcleo/agregado da etapa anterior. Os hidrogênios foram 

omitidos para maior clareza. 

 

 

Fonte: autor. 

Para ambos compostos, no primeiro estágio do mecanismo de cristalização ocorre a 

formação de núcleos unidimensionais (Figura 23). Este primeiro estágio é dominado pelo 

fator energético, possuindo NG/NC = 1,51 e possui NCG% em torno de 30, o que mostra uma 

participação considerável desse estágio para todo o processo de cristalização. No segundo 

estágio ocorre a interação entre os núcleos unidimensionais formados no estágio anterior para 

formar a rede cristalina tridimensional. O último estágio é dominado pela área de contato, 

apresentando NCG% em torno de 70. 

A similaridade supramolecular entre os compostos 10 e 11 foi calculada e forneceu 

valores de 0,97, 0,93 e 0,95 para o parâmetro geométrico (ID), de contato (IC) e energético 

(IG), respectivamente. Esses valores elevados demonstraram que esses três parâmetros não 

foram afetados pela mudança molecular entre as estruturas, indicando um comportamento 

isoestrutural, isocontato e isoenergético para esta comparação. Quando os três parâmetros são 

combinados (IDCG), obtém-se o valor de 0,95. Esse resultado mostrou que, para esses sistemas 

(10 e 11), a modificação sutil na estrutura molecular não foi suficiente para modificar a 

estrutura cristalina, ou seja, a forma como as moléculas se organizam no cristal. 

Adicionalmente, a análise GAI usando dados de QTAIM foi utilizada para obter os 

tipos, quantidade e energia das interações presentes entre as moléculas que compõem os 
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dímeros principais. Algumas diferenças nos principais dímeros do cluster supramolecular 

foram observadas (Figura 24). O dímero M1···M2/M3 no composto 10 tem menor número de 

interações do que o dímero equivalente no composto 11, no qual existem quatro caminhos de 

interação adicionais. Esta distribuição desigual de algumas interações não se reflete na energia 

de estabilização do dímero (M1···M2/M3), que permanece a mesma para os dois compostos 

(em torno de -38,5 kcal mol-1).  

Em contraste com os compostos 10 e 11, nos quais uma pequena mudança no nível 

molecular não produziu mudança supramolecular, os compostos 5 e 6 apresentaram o oposto. 

Esses rotaxanos têm uma ligeira diferença no componente do eixo molecular, sendo que o 

composto 5 tem uma porção azo enquanto o composto 6 é composto de uma hidrazina. Esta 

diferença está na parte central da molécula do eixo molecular, ou seja, uma porção que 

interage principalmente com o macrociclo (interação intercomponente), entretanto resultou 

em uma mudança considerável na rede cristalina. O mecanismo de cristalização proposto 

demonstra a formação de núcleos unidimensionais no primeiro estágio para ambos os 

compostos (Figura 25). 

 

 

Figura 24 – Interações intermoleculares entre as moléculas do dímero M1···M2/M3 para os 

compostos 10 e 11. 

 

 

Fonte: autor. 
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Figura 25 – Proposta do mecanismo de cristalização para os compostos 5 e 6. As moléculas 

de água são ilustradas na representação "bola e palito". Os átomos de hidrogênio 

foram omitidos para maior clareza. 

 

 

Fonte: autor. 

 

De forma análoga a algumas das estruturas discutidas anteriormente, os núcleos 

unidimensionais foram formados primeiro como núcleos mais estáveis e, no segundo estágio, 

ocorreu a aproximação desses núcleos. A maior diferença ocorre neste segundo estágio, onde 

no composto 5 possui um padrão na aproximação de núcleos unidimensionais de forma 

paralela, enquanto no composto 6 os núcleos se aproximam de forma alternada. A mudança 

estrutural sutil na molécula do eixo molecular refletiu por todo o processo de cristalização do 

composto e afetou o cristal final. Em outras palavras, as interações intercomponentes 

causaram mudanças significativas nas interações intermoleculares. 

Os índices de similaridade para a comparação supramolecular entre 5 e 6 também 

foram avaliados, fornecendo valores de 0,74, 0,65 e 0,81 para os índices ID, IC e IG, 

respectivamente. Esses índices demonstraram que a mudança molecular afetou principalmente 

a posição geométrica e a complementaridade das moléculas devido aos valores intermediários 

de ID e IC. Por outro lado, a mudança não foi suficiente para afetar significativamente a 

energia de estabilização, uma vez que foi obtido um alto valor de similaridade (0,81) para o 

parâmetro energético. Em relação ao índice IDCG, foi encontrado um valor de 0,73. Com este 

valor intermediário, demonstra-se que, para esta comparação (5 vs. 6), uma ligeira alteração 
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na estrutura molecular foi suficiente para afetar consideravelmente a rede cristalina, o que 

difere do observado para a comparação 10 vs. 11. 

Além disso, os compostos 5 e 6 forneceram informações sobre o processo de formação 

de solvato. É possível observar que as moléculas de água estão presentes na rede 

tridimensional (Figura 25) e com o processo de retrocristalização foi possível propor quando 

essas moléculas participam da formação da estrutura cristalina. Essas moléculas de água 

foram "aprisionadas" devido ao processo topológico que ocorreu com a aproximação dos 

núcleos unidimensionais no segundo estágio. Para um maior esclarecimento da questão 

relativa à formação de cristais contendo solventes (solvatos) e fornecer uma ampla 

investigação sobre esses cristais, por meio da abordagem do mecanismo de cristalização, 

compostos 2, 3 e 7 também foram explorados (Figura 26). 

Os compostos 2 e 3 apresentam comportamento semelhante no mecanismo de 

cristalização mesmo com solventes distintos em cada estrutura (água para o composto 2 e 

clorofórmio para o composto 3). Para esses compostos, o mecanismo de cristalização começa 

com a formação de um núcleo unidimensional. Para o composto 2 existe um tipo de núcleo no 

primeiro estágio e para o composto 3 existem dois tipos diferentes. Esses núcleos foram 

traçados pelo método de retrocristalização, no qual, para o composto 3, os dois primeiros 

núcleos possuem valores de energia de estabilização semelhantes. Assim, não é possível 

presumir qual é o dímero predominante em solução sem o apoio de outras técnicas, como a 

variação de concentração no RMN. Nesse caso, também não é possível inferir qual núcleo 

prevalece e qual é consequência do empacotamento. Para os compostos 2 e 3, o primeiro 

estágio tem uma contribuição de área de contato e energética (NGC%) de 50 e 53, 

respectivamente, representando metade da contribuição total do cluster. Este parece ser o 

"ponto sem retorno" no processo de cristalização. Além disso, a energia é o parâmetro 

dominante para ambos os compostos neste estágio (NG/NC = 1,11 e 1,12 para os compostos 2 

e 3, respectivamente). No segundo estágio, ocorre a aproximação entre os núcleos para que o 

cristal se forme, sendo este o momento em que as moléculas do solvente ficam presas entre os 

núcleos unidimensionais, ou seja, a existência do solvato é consequência da aproximação 

desses primeiros núcleos. Com isso, o segundo estágio é dominado pelo parâmetro da área de 

contato. 
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Figura 26 – Proposta do mecanismo de cristalização para os compostos 2, 7 e 3. A área 

sombreada representa o núcleo/agregado da etapa anterior. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. As moléculas de solvente são 

destacadas na representação “spacefill”. 

 

 
Fonte: autor. 

 

 

Os compostos 2 e 3 apresentaram qualitativamente certo grau de similaridade, assim, 

para corroborar com os dados quantitativos, índices de similaridade foram aplicados em sua 

comparação. Foram observados os seguintes valores: 0,73, 0,84 e 0,80 para ID, IC e IG, 

respectivamente. Quando o índice multiparâmetro é utilizado, obtém-se um valor que fica na 

região de similaridade intermediária à alta (IDCG = 0,79), ou seja, um valor de fronteira 

próximo à região de alta similaridade. Da mesma forma, a comparação entre 1 e 2 apresentou 

valores de ID = 0,91, IC = 0,45 e IG = 0,57. O destaque deste caso é a alta similaridade 

geométrica (comportamento isoestrutural), que mostra que a molécula de água (presente na 

rede cristalina do composto 2) não afetou significativamente a posição das moléculas de 

rotaxano no espaço cristalino. No entanto, os parâmetros de área de contato e energia de 

estabilização foram bastante afetados, demonstrando baixos valores de similaridade (menores 
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que 0,60) para os respectivos índices. Esse comportamento se reflete no valor final do IDCG, 

no qual foi obtido um valor intermediário (IDCG = 0,60). 

O mecanismo de cristalização do composto 7 difere na forma como a molécula do 

solvente participa da formação do cristal. O mecanismo começa com a formação do núcleo 

unidimensional onde a molécula de água já participa desse primeiro núcleo. Para esse núcleo, 

a molécula central é empilhada entre duas outras moléculas de rotaxano com quatro moléculas 

de água em cada direção. Este é um exemplo único entre a série de compostos usada nesta 

investigação, em que a topologia característica favoreceu o aprisionamento de moléculas de 

água entre os rotaxanos durante o primeiro estágio do processo de cristalização (ver Figura 

26, primeiro estágio do mecanismo de cristalização para o composto 7). A captura das 

moléculas de água só foi possível porque o eixo molecular possui área de contato suficiente 

para acomodar as moléculas de água em suas cavidades (CC = 3,05), além de possuir área de 

contato suficiente para interagir com outra molécula de rotaxano. O parâmetro NCG% deste 

núcleo (M8···M1···M14 mais as oito moléculas de água) é 37, o que indica grande 

contribuição em relação aos parâmetros energéticos e topológicos totais do cluster 

supramolecular. Este estágio é governado pelo parâmetro energético (NG/NC = 1,23). No 

segundo estágio, os núcleos previamente formados se aproximam e interagem entre si para 

formar o cristal final. Aqui não ocorre o aprisionamento de outras moléculas de água, o que 

possivelmente se deve à alta complementaridade entre os núcleos unidimensionais que não 

permitiram a existência de cavidades disponíveis. 

Neste contexto, ao lidar com solvatos de rotaxano, um paralelo pode ser traçado entre 

o mecanismo de cristalização de compostos onde as moléculas de solvente são aprisionadas 

entre núcleos unidimensionais (2, 3, 5, 6, 12, 13 e 14) e o composto 7, em que as moléculas 

de solvente são presas entre os rotaxanos que formam o primeiro núcleo unidimensional. A 

diferença na participação das moléculas de água nos estágios de cristalização é claramente 

vista quando a representação de “spacefill” é usada para os compostos 2 e 7 (Figura 26). 

A particularidade do composto 7 em capturar as moléculas de água dentro dos núcleos 

unidimensionais é uma questão muito interessante e, portanto, uma discussão mais 

aprofundada é necessária. Ao avaliar os dímeros envolvidos (M14···M1···M8 e as oito 

moléculas de água) que compõem esse núcleo, é possível observar sua alta energia de 

estabilização de -114,22 kcal mol-1. As moléculas de água contribuem com cerca de 45% da 

energia de estabilização deste núcleo, mostrando a relevância das moléculas de água na 

estabilização. Ao mesmo tempo, as moléculas de água são responsáveis por 35% da área de 

contato desse sistema. Esses valores são esperados uma vez que as moléculas de água 
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apresentam pequena área de contato com interações intermoleculares direcionais de alta 

energia de estabilização. 

Os caminhos de interação (Figura 27 e Tabela 54) - analisadas pelo QTAIM - 

mostraram grande influência da ligação de hidrogênio formada entre as moléculas de água e 

os grupos volumosos do eixo molecular. O dímero analisado foi o M1···M8 com as quatro 

moléculas de água, sendo que as mesmas interações são observadas na direção oposta (M1··· 

M14). A existência desse núcleo com moléculas de solvente no primeiro estágio de 

cristalização se deve à topologia única da molécula de rotaxano que permite que as moléculas 

de água fiquem presas na estrutura formada e os grupos disponíveis interajam por meio de 

ligações de hidrogênio. 

 

 

Figura 27 – Caminhos de interação intermolecular gerados pela análise QTAIM do composto 

7 para o núcleo (M1···M8 e quatro moléculas de água). As interações 

intramoleculares e intercomponentes foram omitidas para maior clareza. 

 

 
Fonte: autor. 

 

Os compostos 12-14 apresentaram mecanismos de cristalização (Figura 28) 

semelhantes aos compostos 2 e 3. Esses compostos formam solvatos cristalinos em que o 

solvente fica “preso” na rede cristalina no segundo estágio de cristalização. Os solvatos são 

respectivamente água, clorofórmio e acetonitrila para os compostos 12, 13 e 14. Mesmo 

solventes maiores como clorofórmio e acetonitrila, não participam do primeiro estágio de 
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cristalização na maioria dos casos estudados. Ao observarmos os parâmetros de estágio 

percebe-se que para os compostos 12 e 13 existe um equilíbrio na contribuição da área de 

contato e do parâmetro energético nos dois estágios (NG/NC próximo a 1), provavelmente 

devido a não existência de interações direcionais de alta energia. Já para o composto 14 pode-

se observar o domínio do parâmetro energético no primeiro estágio e da área de contato no 

segundo estágio. 

 

 

Figura 28 – Proposta do mecanismo de cristalização dos compostos 12, 13 e 14. A área 

sombreada representa o núcleo/agregado etapa anterior. Os átomos de hidrogênio 

foram omitidos para maior clareza. 

 

 
Fonte: autor. 

 

As interações intermoleculares presentes nos principais dímeros de alguns compostos. 

Dois exemplos de dímeros que compõem o primeiro núcleo do mecanismo de cristalização 

para os compostos 3 e 4 são mostrados na Figura 29. Os dados dos caminhos de interação 

para outros compostos podem ser vistos no Apêndice G.  

A distribuição por tipo de interação depende dos grupos volumosos, ou seja, a 

estrutura do eixo molecular. As interações mais comuns são C-H···O, C-H···π e C-H···H-C, e 

isso ocorre porque o macrociclo possui grupos em sua composição que permitem sua 

existência. As interações C-H···O e -CH···π são interações que possuem, em alguns casos, 
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grande contribuição energética. As interações C-H···H-C aparecem na maioria dos casos com 

contribuição discreta, apesar de serem em grande número, o que torna esta interação uma 

grande contribuinte para a energia de estabilização entre as moléculas de rotaxano. Outras 

interações também são observadas, como N-H···O e π···π. Percebe-se que rotaxanos são 

moléculas com grande área de contato, consequentemente, um grande conjunto de interações 

em todas as direções da molécula é observado. 

 

 

Figura 29 – Caminhos de interação dos dímeros dos compostos 3 e 4. As interações 

intramoleculares e intercomponentes foram omitidas para maior clareza. 

 

 
 

M1M8 M1M3 

3  4 

Fonte: autor. 

 

Os rotaxanos estudados apresentaram características distintas, apesar de mostrarem 

estágios gerais de cristalização dominados pela formação de núcleos unidimensionais ou 

dímeros no primeiro estágio. Observou-se uma grande área de contato envolvida nas 

interações das moléculas nas primeiras etapas de cristalização, dificultando interações únicas 

para direcionar a formação de cristais, o que é diferente do que é facilmente observado em 

outras classes de moléculas pequenas, como os N-óxidos de triazenos (MARTINS, Marcos A. 

P. et al., 2018).  

Com o estudo de diferentes classes de estruturas usando esta abordagem, alguns 

padrões podem ser observados e rotas gerais de cristalização para estruturas cristalinas 
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orgânicas podem ser propostas. Dessa forma, baseado nas propostas de mecanismos dos 14 

modelos utilizados neste capítulo propõe-se rotas gerais de cristalização a partir da abordagem 

da retrocristalização (Figura 30). 

 

 

Figura 30 – Rotas propostas para os mecanismos de cristalização dos compostos 1 - 14. 

 

 

Fonte: autor. 
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3.2. CAPÍTULO II – POLIMORFISMO EM UMA MOLÉCULA DE [2]ROTAXANO 

 

Neste capítulo, o estudo de polimorfos de uma molécula de [2]rotaxano é abordado. 

Objetiva-se obter o entendimento da formação das distintas fases cristalinas, quais as 

condições para obtenção de cada fase e quais as semelhanças e diferenças entre elas. Para isso 

foi realizado um estudo abordando os ambientes molecular e supramolecular. A estrutura do 

[2]rotaxano utilizada nesta investigação (composto 15) contém estação succinamida e grupos 

volumosos terminais não simétricos de butila e 2-furilmetila (Figura 31). A síntese e 

caracterização desta molécula foi reportada pela autora (ORLANDO, 2017; ORLANDO et 

al., 2018) em um estudo que abordava a proporção de confôrmeros e as interações 

intercomponentes presentes tanto no estado sólido como em solução. 

 

 

Figura 31 – Estrutura do [2]rotaxano 15 utilizado no estudo de polimorfismo. 

 

3.2.1. Obtenção e caracterização dos polimorfos 

 

Três fases cristalinas diferentes foram encontradas para o composto 15. Estes 

polimorfos foram obtidos a partir de ensaios de cristalização com diferentes solventes e 

mudança de temperatura da medida de SC-XRD. Para melhor entendimento, a partir de agora 

as três fases cristalinas do composto 15 são denominadas forma 15I, forma 15II e forma 

15III, sendo que a primeira forma foi relatada anteriormente (ORLANDO et al., 2018) e a 

segunda e terceira formas são apresentadas nesta tese. A numeração referente a forma I, II e 

III foi realizada a partir do descobrimento destes novos polimorfos. Para uma melhor clareza 

na discussão deste capítulo, a partir desse momento as formas 15I, 15II e 15III serão 

chamadas apenas de formas I, II e III. O rotaxano desta investigação possui três diferentes 
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possibilidades isoméricas, as quais são observadas em solução (ORLANDO et al., 2018), no 

entanto, as três formas cristalinas obtidas a partir deste composto mostraram a conformação 

Z,Z. O solvente de cristalização utilizado para obtenção da forma II foi uma mistura de 

CHCl3:DMF (1:1), para a forma III uma mistura de CHCl3:EtOH, sendo ambas obtidas por 

evaporação lenta do solvente a 25 °C. As formas I e III cristalizam no grupo espacial 

triclínico P1̅ e a forma II cristaliza no grupo espacial monoclínico P21/c, todas apresentando 

metade da molécula na unidade assimétrica (Z’ = 0,5). Dados cristalográficos resumidos para 

os polimorfos são mostrados na Tabela 2, mais informações podem ser obtidas no Apêndice 

D desta Tese. O diagrama das elipsoides de deslocamento térmico das formas II e III são 

mostrados na Figura 32. 

. 

 

Tabela 2 – Parâmetros de cela das estruturas cristalinas dos polimorfos do composto 15. 

Polimorfo 
I (ORLANDO et 

al., 2018) 
II III 

Temperatura (K) 100 296 296 

Sistema cristalino Triclínico Monoclínico Triclínico 

Grupo espacial P1̅ P21/c P1̅ 

Parâmetros de cela 

a (Å) 

b (Å) 

c (Å) 

α (°) 

β (°) 

γ (°) 

V (Å3) 

 

10.6943(6) 

11.1160(7) 

11.3041(7) 

84.605(2) 

69.688(2) 

65.398(2) 

1143.83(12) 

 

13.0642(5) 

16.0213(6) 

12.3998(5) 

90 

107.775(2) 

90 

2471.45(17) 

 

10.4958(7) 

11.4848(8) 

11.5161(9) 

89.012(2) 

79.760(2) 

63.619(2) 

1220.80(15) 
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Figura 32 – Elipsoides de deslocamento térmico das estruturas (a) II e (b) III. As elipsoides 

são mostradas com 50% do nível de probabilidade e os átomos de hidrogênio 

com raio arbitrário. 

 

 
 

(a) (b) 

Fonte: autor. 

 

A difração de raios X em pó (PXRD) é comumente utilizada para identificar formas 

polimórficas de amostras policristalinas (BELLUR ATICI; KARLIĞA, 2015; NAMATAME; 

SATO, 2013). Nesse sentido, foram realizados experimentos com o intuito de identificar as 

fases polimórficas encontradas. A Figura 33 mostra o padrão simulado das formas I, II e III 

obtidos a partir da estrutura cristalina (SC-XRD) e os dois padrões obtidos experimentalmente 

por PXRD. A comparação dos padrões mostrou que as formas II e III estão presentes nas 

amostras policristalinas analisadas.  
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Figura 33 – Padrões de PXRD simulados a partir de dados de SC-XRD para polimorfos do 

composto 15 e padrões obtidos experimentalmente. 

  

 

Fonte: autor. 

 

Além disso, os padrões simulados foram comparadas com a amostra bulk previamente 

relatada em um estudo sobre diferentes confôrmeros em [2]rotaxanos (extraído de Orlando et 

al.(ORLANDO et al., 2018)).  A forma bulk foi obtida a partir da etapa de purificação da 

síntese reacional utilizando coluna cromatográfica com uma mistura de clorofórmio e acetona 

como fase móvel e depois evaporada utilizando evaporador rotativo a baixa pressão 

(ORLANDO et al., 2018). A partir da sobreposição dos padrões, foi possível observar que a 

fase cristalina predominante na forma bulk é a forma III, como mostra a Figura 34. 

.  
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Figura 34 – Padrões de PXRD para amostra bulk experimental(ORLANDO et al., 2018) e 

padrões simulados a partir de dados de SC-XRD para as forma I, II e III do 

composto 15. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Além da caracterização dos polimorfos, a comparação dos dados obtidos por PXRD e 

SC-XRD, permitiram compreender o caminho para a obtenção da forma I. Experimentos de 

SC-XRD provaram que a forma I é obtida a partir da forma III resfriada a uma temperatura 

de pelo menos 100 K. O mesmo cristal medido a 297 K apresenta a fase cristalina referente a 

Forma III e na medida a 100 K apresenta a fase cristalina referente a Forma I.  

Outra caracterização realizada foi a partir da espectroscopia Raman, que é uma técnica 

eficaz para caracterizar polimorfos (DRAČÍNSKÝ et al., 2013; STRACHAN et al., 2004). 

Essa técnica fornece uma impressão digital estrutural que pode ser relacionada à estrutura 

geométrica de uma molécula e seu ambiente. Mudanças na estrutura geométrica do cristal 

causam mudanças de banda nos espectros. Neste sentido, foi utilizada a microscopia confocal 

Raman, na qual é possível focar a análise em um único cristal, permitindo caracterizar vários 

cristais isolados. A comparação do espectro Raman de cristais individuais das formas II e III 

(formas obtidas em temperatura ambiente) é mostrada na Figura 35(a). Ao expandir o 

espectro para a região de 1400 - 1700 cm-1, é possível observar diferenças nos picos do 

espectro (Figura 35(b)). Portanto, devido às diferenças nos espectros Raman, esta técnica 

além de ser utilizada como uma caracterização, também foi utilizada como triagem para 



86 

 

avaliar quais polimorfos são formados em diferentes solventes de cristalização e para coleta 

de amostras para análises de DSC (do inglês, differential scanning calorimetry). 

 

Figura 35 – Análise de espectroscopia Raman de monocristais das formas II e III do 

composto 15. (a) Toda a região do espectro (b) Região de 1400 - 1700 cm-1. 

 

 
 

(a) (b) 
Fonte: autor. 

 

A caracterização dos polimorfos em relação aos eventos térmicos também foi 

realizada. As análises foram realizadas em relação ao perfil térmico dos monocristais isolados 

de ambas as formas II e III, utilizando medidas de DSC. Análises de DSC mostraram 

diferentes temperaturas e entalpias de fusão para cada forma, como mostra a Tabela 3. A 

temperatura de fusão da forma II apresentou uma variância de 1,15, podendo ser que ambas 

as formas tenham mesma temperatura de fusão. A forma III apresentou a maior temperatura 

de fusão, sendo maior que a forma II. Nenhum evento de cristalização foi observado para as 

amostras analisadas. Mais detalhes das análises de DSC realizadas podem ser obtidas no 

Apêndice E desta Tese. 

 

Tabela 3 – Dados de DSCa para as formas II e III do composto 15. 

Forma Tf 
b

 (°C) ΔHf  
c
 (kcal mol-1) Tc (°C) d ΔHc (kcal mol-1) e 

II 300,79 (±1,15) 11,65 (±1,13) - f - f 

III 301,61 (±0,07) 13,41 (±1,03) - f - f 

aTodos os dados DSC são fornecidos como média e desvio padrão do primeiro ciclo de três medidas. 
bTemperatura de fusão. cEntalpia de fusão. dTemperatura de cristalização. eEntalpia de cristalização. fNenhum 

evento térmico detectado. 
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Com o intuito de obter a informação em relação a obtenção dos polimorfos, vários 

experimentos de cristalização foram realizados (Tabela 4) com 5 mg do composto em 1 mL 

de solvente. Foram escolhidos solventes com diferentes características e polaridades, em que 

para os solventes em que o composto não era totalmente solúvel, foram feitas misturas com 

clorofórmio. Os monocristais foram isolados e analisados por espectroscopia de Raman a fim 

de verificar qual forma cristalina foi formada em cada experimento de cristalização. A forma 

II foi obtida em misturas de clorofórmio com tolueno, éter dietílico e metanol (Tabela 4). A 

forma III foi observada em clorofórmio, bem como misturas de clorofórmio com 

tetrahidrofurano, acetona e acetonitrila. Para os outros experimentos, ambos os polimorfos 

foram encontrados, ou seja, houve a formação das duas formas concomitantemente. 

 

Tabela 4 – Fases cristalinas obtidas a partir de experimentos de cristalização realizados para o 

composto 15. 

Solvente Forma 

Clorofórmio e Hexano II e III 

Clorofórmio e Tolueno II 

Clorofórmio III 

Clorofórmio e Éter dietílico II 

Diclorometano II e III 

Clorofórmio e Tetrahidrofurano III 

Clorofórmio e Acetona III 

Clorofórmio e Dimetilformamida II e III 

Clorofórmio e Acetonitrila II e III 

Clorofórmio e Dimetil sulfóxido II e III 

Clorofórmio e Etanol II e III 

Clorofórmio e Metanol II 

Clorofórmio e Álcool isopropílico II e III 

 

Com os dados obtidos até aqui, agora é possível propor o caminho para a obtenção de 

cada fase cristalina do composto 15. A Figura 36 esquematiza a influência dos solventes e a 

variação de temperatura na formação de cada polimorfo. 
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Figura 36 – Rota para a obtenção dos polimorfos do composto 15. 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

3.2.2. Ambiente molecular 

 

A sobreposição molecular das estruturas é mostrada na Figura 37 para elucidar suas 

diferenças. A comparação foi realizada entre as formas encontradas em temperatura ambiente 

II vs III (Figura 37a) e entre as formas I vs III (Figura 37b) que foram encontradas a partir da 

variação de temperatura. Foi possível observar que essas estruturas podem ser definidas como 

polimorfos conformacionais (CRUZ-CABEZA; BERNSTEIN, 2014). 

Os ângulos torcionais e as diferenças entre os mesmos são listados na Tabela 5. Como 

observado, os grupos 2-furilmetil apresentam uma diferença significativa, com variações entre 

as três formas e os grupos butila variam mais quando comparadas as formas I vs III. Outra 

variação importante foi no macrociclo, onde o ângulo entre os planos das fenilas é de 27,92° 

para I vs III e 8,15° para II vs III. É possível observar as diferenças no arranjo dos grupos 

volumosos terminais e na flexibilidade do macrociclo. A diminuição de temperatura parece ter 

compactado a molécula de rotaxano, o que pode ser visto nos valores de eficiência de 

empacotamento, em que as formas I, II e III apresentaram valores de 0,80, 0,76 e 0,75, 

respectivamente (veja seção de Métodos e Técnicas para obtenção da eficiência de 

empacotamento). Assim, a forma I é a que possui maior eficiência de empacotamento, ou 

seja, com menos vazios no cristal.  
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Figura 37 – Sobreposição molecular das formas (a) II (laranja) vs III (azul claro) e (b) I (azul 

escuro) vs III (azul claro) do composto 15, usando os átomos do macrociclo 

C13-C18 como referência. 

 

  
(a) (b) 

Fonte: autor. 

 

 

Tabela 5 – Ângulo de torção para a molécula de rotaxano nas formas I, II e III do composto 

15. 

Átomos 
Ângulo torsional (°) 

I II III 

C19-C20-N21-C22 -178.35 179.40 -178.28 

C20-N21-C22-C23 75.47 97.83 -106.97 

N21-C22-C23-O27 79.26 104.82 58.69 

C19-C20-N21-C28 1.62 5.76 7.83 

C20-N21-C28-C29 105.60 80.90 80.45 

N21-C28-C29-C30 60.91 169.59 173.02 

C28-C29-C30-C31 -176.53 -157.44 -177.72 

C15-C16-C1-N2 108.54 103.83 -108.23 

C16-C1-N2-C3 99.86 115.93 -111.48 

C1-N2-C3-C4 -173.55 176.02 176.31 

N2-C3-C4-C9 -10.98 9.62 -7.94 

 

Para investigar as diferenças entre os polimorfos a nível molecular, foram obtidas as 

áreas de contato e as energias de estabilização intercomponentes. Esses dados ajudam a 

entender a influência das interações nessas moléculas (BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-
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ESPÍN; et al., 2012; MARTINS, Marcos A. P.; RODRIGUES; et al., 2017). A área de contato 

foi obtida pelo método do VDP e as energias foram obtidas por meio de cálculos de DFT. A 

energia de estabilização (GMcy⋯Thr) e área de contato (CMcy⋯Thr) intercomponente, ou seja, 

entre os subcomponentes eixo molecular (Thr) e macrociclo (Mcy), foram obtidas e estão 

descritas na Tabela 6. A forma I é a que possui a maior superfície de contato e a maior 

energia de estabilização intercomponente. Isso indica que com a diminuição da temperatura 

ocorre uma complementariedade mais eficiente entre os componentes, o que aumenta a 

energia de estabilização envolvida entre eles. A diferença de energia intercomponente entre os 

polimorfos II e III é de -4,75 kcal mol-1, o que mostra que a forma III é cerca de 8 % mais 

estável que a forma II, quando se considera a energia de estabilização intercomponente. Já na 

comparação entre os polimorfos I e III, a diferença é de 3,38 kcal mol-1, o que mostra que a 

forma I é cerca de 6 % mais estável que a forma III. 

 

Tabela 6 – Área de contato (Å2) e energia de estabilização (kcal mol-1) intercomponente para 

as formas I, II e III do composto 15. 

Polimorfo 
CMcy⋯Thr

 

(Å2) 

GMcy⋯Thr
 

(kcal mol-1) 

I 202.41 -58.30 

II 175.39 -49.87 

III 186.16 -54.62 

 

Através da análise GAI foram observadas diferenças significativas nas interações 

intercomponentes dos polimorfos. Ao comparar o número total de caminhos de interação 

intercomponente de ambas as formas (Figura 38 e Tabela 7), é possível verificar que a forma I 

apresenta 36 caminhos de interação (ORLANDO et al., 2018), a forma II apresenta 22 

caminhos de interação e a forma III apresenta 26 caminhos de interação. Estas informações 

estão de acordo com a área de contato e dados de energia de estabilização apresentados 

anteriormente, uma vez que a forma II possui uma área de contato menor (CMcy⋯Thr) e menor 

energia de estabilização (GMcy⋯Thr). 
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Figura 38 – Interações intercomponentes das formas I, II e III do composto 15. 

 

 

 

I (ORLANDO et al., 2018) II 

 

III 

Fonte: autor. 
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Tabela 7 – Dados de QTAIM das interações intercomponentes para as formas II e III do 

composto 15. 

II III 

Átomos Interação ρint (a.u.) GAI
a Átomos Interação ρint (a.u.) GAI

a 

C30H30b - C4 C-H···π 0,00355 -1,47 C9H9-O20 C-H···O 0,013738 -4,99 

28H28a - C9 C-H···π 0,00135 -0,56 O20-H9C9 C-H···O 0,013738 -4,99 

C29H29a - C17 C-H···π 0,002701 -1,12 N11H11O20 N-H···O 0,013278 -4,82 

C19H19a - C17 C-H···π 0,004014 -1,66 O20-H11N11 N-H···O 0,013278 -4,82 

C18H18 - C24 C-H···π 0,001027 -0,42 N2H2-O20 N-H···O 0,010091 -3,66 
C24H24 - 

H12aC12 
H···H 0,002828 -1,17 O20-N2H2 N-H···O 0,010091 -3,66 

C15 - N21 π···π 0,004114 -1,70 
C19H19A-

H29AC29 
H···H 0,007404 -2,69 

N11H11 - O20 N-H···O 0,011381 -4,71 
C29H29A-

H19AC19 
H···H 0,007404 -2,69 

C9H9 - O20 C-H···O 0,012876 -5,33 C19H19B-C17 C-H···π 0,005435 -1,97 

N2H2 - O20 N-H···O 0,011832 -4,90 C17-H19BC19 C-H···π 0,005435 -1,97 

C28H28a - C9 C-H···π 0,00135 -0,56 C19H19A-C14 C-H···π 0,004015 -1,46 

C30H30b - C4 C-H···π 0,003549 -1,47 C14-H19AC19 C-H···π 0,004015 -1,46 

C29H29a - C17 C-H···π 0,002701 -1,12 C8-H30AC30 C-H···π 0,00375 -1,36 

C19H19a - C17 C-H···π 0,004013 -1,66 C30H30A-C8 C-H···π 0,00375 -1,36 

C15 - N21 π···π 0,004114 -1,70 N21-C18 N···π 0,003683 -1,34 

C18H18 - C24 C-H···π 0,001027 -0,42 C18-N21 N···π 0,003683 -1,34 

C29H29a - C17 H···H 0,002828 -1,17 O10-H31BC31 C-H···O 0,003124 -1,13 

N11H11 - O20 N-H···O 0,011381 -4,71 C31H31B-O10 C-H···O 0,003124 -1,13 

C9H9 - O20 C-H···O 0,012876 -5,33 C29H29A-H14C14 H···H 0,003099 -1,12 

N2H2 - O20 N-H···O 0,011834 -4,90 C14H14-H29AC29 H···H 0,003099 -1,12 

C19H19b - C14 C-H···π 0,004586 -1,90 C17-H28AC28 C-H···π 0,002837 -1,03 

C19H19b - C14 C-H···π 0,004586 -1,90 C28H28A-C17 C-H···π 0,002837 -1,03 

    C7-H31BC31 C-H···π 0,002704 -0,98 

    C31H31B-C7 C-H···π 0,002704 -0,98 

    O27-H15C15 C-H···O 0,002095 -0,76 

    C15H15-O27 C-H···O 0,002095 -0,76 

Total  0,120518 -49,87   0,150506 -54,62 
a Energia de interação (GAI) em kcal mol-1. 

 

Os dois conjuntos de ligações de hidrogênio trifurcadas (cada um com duas N-

HMcy···OThr e uma interação C-HMcy···OThr) observadas em cada molécula apresentaram 

alterações significativas. A contribuição das interações intercomponentes é mostrada na 

Figura 39a, que mostra a alta relevância da ligação de hidrogênio trifurcada, com 41 e 60% de 

contribuição. As interações intercomponentes identificadas como "outras" são compostas de 

interações C-H···π, H···H, π···π e N···π. 

A forma I é o polimorfo com maior energia de estabilização a qual é distribuída em 

um número maior de interações (Figura 39(a)). Quando comparamos a forma I com a forma 

III observa-se que a diminuição da temperatura favorece a formação de novas interações o 



93 

 

que reduz a relevância da ligação de hidrogênio trifurcada. A ligação de hidrogênio trifurcada 

tem maior relevância para a estabilização na forma II, pois as interações que formam a 

ligação de hidrogênio trifurcada são mais estáveis, além de haver menos caminhos de 

interação entre o eixo molecular e o macrociclo. Nesta abordagem, é possível observar as 

consequências das diferenças moleculares nas interações intercomponentes de cada forma. 

Observando a contribuição de cada interação que faz parte da ligação de hidrogênio 

trifurcada (Figura 39(b)) percebe-se que essas interações contribuem com cerca de 4,5 kcal 

mol-1 por interação. As interações do tipo NH···O são as que possuem maior emergia de 

estabilização na forma I. Entretanto quando avaliamos as formas obtidas em temperatura 

ambiente, pode-se perceber que a interação CH···O possui a maior energia de estabilização 

nas formas II e III. Isso mostra que as interações CH···O desempenham um papel importante 

na estabilização entre os componentes do rotaxano, como já observado por nosso grupo de 

pesquisa (SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2019). 

 

 

Figura 39 – (a) Contribuição das interações intercomponentes na estabilização da molécula de 

rotaxano. (b) Energia de estabilização de cada interação da ligação de 

hidrogênio trifurcada para os polimorfos I, II e III do composto 15. 

 

  

(a) (b) 

Fonte: autor. 

 

Alterações nas interações intercomponentes podem ser influenciadas pelo 

empacotamento cristalino, uma vez que os componentes estão interagindo livremente em 

solução e podem ser rearranjados em diferentes formas no estado cristalino final. As 

interações intermoleculares também podem afetar indiretamente as interações 
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intercomponentes como consequência do empacotamento cristalino e devem ser investigadas 

como um efeito supramolecular. 

 

3.2.3. Ambiente supramolecular 

 

As energias de estabilização intermoleculares e área de contato foram obtidas 

utilizando o cluster supramolecular como demarcação. Os códigos de simetria, área de 

contato e energias de estabilização entre os monômeros que compõem os dímeros (M1···MN) 

dos clusters supramoleculares podem ser observados no Apêndice G desta Tese. O cluster 

supramolecular para as formas I, II e III podem ser observados na Figura 40, o que mostra as 

maiores diferenças entre as fases cristalinas de modo qualitativo.  

 

 

Figura 40 – Clusters supramoleculares das formas I, II e III do composto 15. A molécula de 

referência M1 é destacada. Átomos de hidrogênio omitidos para maior clareza. 

 

 

Fonte: autor. 

 

A soma da área de contato (Ccluster) e da energia de estabilização (Gcluster) de todos os 

dímeros do cluster supramolecular e a contribuição de componente (CC) para as formas I, II e 

III estão presentes na Tabela 8. Para os três polimorfos estudados o macrociclo contribuiu 

mais pronunciadamente para a cristalização, já que todos apresentaram CC entre 0,70 e 0,76. 

A forma I apresentou a maior contribuição do macrociclo para a cristalização, mostrando a 

influência da “deformação” do rotaxano.  
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A forma II foi a que apresentou maior área de contato e a forma I foi a que apresentou 

a maior energia de estabilização. O que se observa é que as duas formas II e III, obtidas em 

temperatura ambiente, possuem energias de estabilização semelhantes, diferindo da forma I 

obtida em baixa temperatura. A diferença de energia entre a forma III (temperatura ambiente) 

e a forma I (baixa temperatura) é de 21,89 kcal mol-1, com isso pode-se dizer que a mudança 

de fase que ocorre com a diminuição da temperatura acontece porque há um ganho de 

estabilização de aproximadamente 12 %. Essa diferença notável é esperada, uma vez que 

estamos lidando com polimorfos conformacionais (CRUZ-CABEZA; BERNSTEIN, 2014; 

CRUZ-CABEZA; REUTZEL-EDENS; BERNSTEIN, 2015). Além disso, uma diferença de 

cerca de 10% já foi observada por nosso grupo de pesquisa em polimorfos de empacotamento 

de macrociclos de 18 membros (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2016).  

 

Tabela 8 – Área de contato total, energia de estabilização total dos clusters e contribuição de 

componente (CC) para as formas I, II e III do composto 15. 

Polimorfo Ccluster (Å2) Gcluster (kcal mol-1) CC 

I (ORLANDO et al., 2018) 718,02 -173,34 0,70 

II 802,69 -152,04 0,75 

III 787,56 -151,45 0,76 

 

Com o intuito de comparar as redes cristalinas, os dados de energia de estabilização e 

área de contato foram normalizados e podem ser observados na Figura 41. 

 

 

Figura 41 – Área de contato e dados de energia de estabilização normalizados de cada dímero 

do cluster supramolecular para as formas I, II e III do composto 15. 

 

   
I (ORLANDO et al., 2018) II III 

Fonte: autor e adaptato de Orlando et al 2018. 
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Para os polimorfos formas I e III foi possível aplicar os índices de similaridade (IX) 

(SALBEGO, Paulo R. S. et al., 2018), já que os mesmos compartilham de alguma 

similaridade geométrica. Essa análise forneceu valores de 0,88, 0,85 e 0,88 para os 

parâmetros geométricos (ID), topológicos (IC) e energéticos (IG), respectivamente. Para a 

similaridade multiparâmetro IDCG essa comparação obteve um valor de 0,87, reforçando a alta 

similaridade entre os sistemas. A Figura 42 mostra a comparação entre os clusters 

supramoleculares das formas I e III. 

 

 

Figura 42 – Sobreposição dos clusters supramoleculares dos polimorfos I (azul escuro) e III 

(azul claro) do composto 15. Sobreposição realizada utilizando os átomos não 

hidrogenóides do macrociclo da molécula central. Átomos de hidrogênio 

omitidos para maior clareza. 

 

 
Fonte: autor. 

 

Os dados normalizados de cada dímero (Figura 43) em relação à energia de 

estabilização foram usados para definir as hierarquias dos dímeros, com o intuito de avaliar os 

primeiros passos da formação dos cristais (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018). Os 

mecanismos de cristalização fornecem percepções para entender como a formação de dois 

polimorfos pode ocorrer. Como sabemos que a forma I é obtida a partir do resfriamento da 

forma III, portanto o mecanismo de cristalização foi proposto para os dois polimorfos obtidos 
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em temperatura ambiente pela evaporação lenta de solvente (II e III), que pode ser observado 

na Figura 43.  

 

 

Figura 43 – Proposta de mecanismo de cristalização dos polimorfos II e III do composto 15.  

 

 

Fonte: autor. 

 

No início, antes da formação dos primeiros núcleos, as moléculas de rotaxano estão 

livres no solvente como monômeros. Neste ponto, como investigado em outro estudo 

(ORLANDO et al., 2018), três diferentes confôrmeros (Z,Z; E,E e Z,E) coexistem em solução, 

sendo em maior quantidade o rotâmero Z,Z (59%) (ORLANDO et al., 2018). 

O mecanismo de cristalização proposto para ambas as formas começa com a formação 

dos primeiros núcleos estáveis unidimensionais com energias de estabilização semelhantes, 

devido a aproximação dos monômeros inicialmente dispersos. Este primeiro estágio tem 
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vários núcleos estáveis coexistindo em solução, sendo que três deles são rastreados a partir do 

processo de retrocristalização. Esses núcleos foram selecionados e definidos de acordo com 

sua energia de estabilização e apresentaram valores aproximados de -21 e -17 kcal mol-1 para 

a forma III (média de -19,1 kcal mol-1) e -20 kcal mol-1 para a forma II. A diferença de 

estabilidade entre os dímeros não é significativa, o que faz com que esses núcleos possam 

coexistir e chegar ao final do processo de cristalização.  

Vale a pena notar que a "trava" conformacional provavelmente ocorre neste primeiro 

estágio. Neste ponto do processo de cristalização, define-se qual rotâmero será observado no 

cristal final. Neste caso, este processo leva ao confôrmero Z,Z. Além disso, as diferenças 

moleculares observadas (Figura 37) também são uma consequência desse passo. A 

aproximação dos monômeros causa as torções no nível molecular que formam os primeiros 

núcleos e as fases polimórficas finais. 

O primeiro estágio de cristalização é o ponto chave em que os primeiros núcleos têm 

energias de interação semelhantes em ambas as formas. Uma vez formado, direciona a 

formação do cristal, permitindo que o processo de cristalização continue a partir da 

aproximação desses núcleos. Em outras palavras, o primeiro estágio pode ser definido como o 

"ponto de não retorno", uma vez que os núcleos permanecem em solução e crescem em 

complexidade até atingir a rede cristalina tridimensional. Este primeiro passo apresenta NCG% 

de 48 e 47 para as formas II e III, respectivamente. O parâmetro NG/NC para os primeiros 

núcleos apresentou um valor médio de 1,17 e 1,15 para as formas II e III, respectivamente, 

demonstrando uma dominância na energia de estabilização para as duas formas. 

Utilizando os parâmetros de estágio, é possível destacar de forma quantitativa a 

relevância desses núcleos. O NCG% - que é usado como parâmetro de estágio (MARTINS, 

Marcos A. P. et al., 2018) - também foi usado para obter valores para esses primeiros núcleos. 

Foi demonstrado que todos os núcleos têm um valor médio de NCG% de 24 para a 

contribuição de área contato e energia em relação ao valor total de cada cristal para ambas as 

formas II e III.  

O segundo estágio é a aproximação e interação entre esses núcleos unidimensionais 

para formar a rede cristalina tridimensional. Para ambas as formas se observou uma 

diminuição na dominância da energia de estabilização e um aumento da influência topológica, 

com um valor NG/NC de 0,86 e 0,88 para as formas II e III, respectivamente, o que se deve à 

aproximação dos núcleos. Esse valor menor do que 1 é comumente observado em estágios 

posteriores de cristalização (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018), uma vez que é esperada 

uma influência maior do parâmetro topológico com a aproximação de grandes núcleos. Neste 



99 

 

momento, a complementaridade entre as grandes superfícies de contato é mais relevante do 

que interações intermoleculares específicas. 

Com os mecanismos de cristalização, foi possível avaliar a importância da primeira 

etapa com a formação dos primeiros núcleos de construção dos cristais. Portanto, foram 

realizadas análises de GAI para observar as interações intermoleculares envolvidas entre as 

moléculas de rotaxanos. Os caminhos de interação do dímero principal de cada polimorfo 

presente no primeiro estágio da cristalização são mostrados na Figura 44. 

 

 

Figura 44 – Dímeros presentes no primeiro estágio do mecanismo de cristalização para a 

formas I (ORLANDO et al., 2018), II e III do composto 15. Interações 

intercomponentes e intramoleculares foram omitidas para maior clareza. 

 

 
 

I (ORLANDO et al., 2018) 

M1···M2/M3 (-18,57 kcal mol-1) 

II 

M1···M6/M9/M13/M14 (-19,77 kcal mol-1) 

 

III  

M1···M2/M3 (-20,08 kcal mol-1) 

Fonte: autor e Orlando et al. 2018. 

 

As principais interações são compostas de interações C-H···O, C-H···H-C e C-H···π 

são descritas na Figura 45. As interações C-H···O são as mais pronunciadas com 37, 38 e 

44% da energia de estabilização do cluster supramolecular das formas I, II e III, 
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respectivamente. Pode ser uma surpresa que as interações C-H···H-C desempenham um papel 

importante na estabilização do cristal com 26, 22 e 25% das formas I, II e III, 

respectivamente. No entanto, esta participação ativa das interações C-H···H-C é devida a 

grande disponibilidade de átomos de hidrogênio ao redor da molécula de rotaxano. Nesse 

sentido, mesmo que uma interação C-H···H-C isolada possa ser uma interação fraca, um 

grande conjunto dessas interações pode representar uma contribuição alta na estabilização do 

cristal, o que demonstra o caráter cooperativo dessas interações (MAHADEVI; SASTRY, 

2016; PRINS; REINHOUDT; TIMMERMAN, 2001b). 

As interações C-H···π aparecem com grande contribuição devido o rotaxano possuir 

vários sítios com sistemas π que podem efetuar este tipo de interação. As interações 

classificadas como 'Outras' são C-H···N, π···π, O···π, N···π e N···C. Juntas essas interações 

contribuem com aproximadamente 14, 15 e 10% na energia de estabilização do cluster das 

formas I, II e III, respectivamente. Vale ressaltar que, mesmo com as consideráveis 

mudanças na estrutura cristalina (Figura 37), as interações presentes e sua contribuição 

permaneceram praticamente as mesmas (Figura 45). 

 

 

Figura 45 – Contribuição das interações intermoleculares nas formas I, II e III do composto 

15. 

 

 

Fonte: autor. 
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Além disso, a forma I tem uma área de contato total menor, entretanto energia de 

estabilização total e número de caminhos de interação maiores quando comparados as formas 

II e III. As formas I, II e III apresentaram 104, 86 e 99 caminhos de interação no cluster 

inteiro, respectivamente. Isto indica que a forma I apresenta uma maior complementaridade 

das moléculas no empacotamento do cristal, isto é, um maior número de interações 

intermoleculares em uma superfície menor. Apesar de ter menos caminhos de interação, a 

forma II possui algumas interações energeticamente altas (cerca de 6 kcal mol-1), o que 

compensa a energia de estabilização total do cluster. Como ilustra a Figura 46, foi possível 

observar que polimorfos de rotaxano podem ter consideráveis diferenças moleculares e 

supramoleculares, mas apresentar um balanço de interações intermoleculares similar, devido a 

topologia característica dessas moléculas. Esse pode ser um dado importante para futuras 

aplicações, já que mesmo com mudanças drásticas (por exemplo, de temperatura) que levam a 

diferentes polimorfos, algumas propriedades podem ser mantidas, já que as interações 

intermoleculares se mantêm semelhantes. 

 

 

Figura 46 – Resumo das informações coletadas em relação aos polimorfos do composto 15. 

 
Fonte: autor. 
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3.3. CAPÍTULO III – ROTAXANOS DE DUAS ESTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO 

DAS INTERAÇÕES INTERCOMPONENTES E INTERMOLECULARES 

 

Neste capítulo é apresentado a síntese e estudo das interações intercomponentes e 

intermoleculares de moléculas de rotaxanos de duas estações. A proposta de utilizar um eixo 

molecular que possui mais de uma estação é baseada na possibilidade destas moléculas 

realizarem movimentos de translação, com o macrociclo podendo ocupar mais de um 

local/estação (FLETCHER; PEACH; EVANS, 2017). Além disso, com duas estações existe a 

possibilidade de formação tanto do [2]- como do [3]rotaxano, contendo respectivamente um e 

dois macrociclos na estrutura. Busca-se um aumento da complexidade dos modelos quando 

comparados com os rotaxanos dos capítulos 1 e 2 dessa Tese. 

 

3.3.1. Apresentação, numeração e nomenclatura dos compostos 

 

Os compostos utilizados e sintetizados neste capítulo da Tese são esquematizados na 

Figura 47. Na primeira parte da figura são mostrados os reagentes e compostos utilizados para 

formar os eixos moleculares. Na segunda parte da figura é mostrada a representação dos eixos 

moleculares, juntamente com os reagentes utilizados para obter as moléculas de rotaxano.  

 

Figura 47 – Compostos utilizados e sintetizados neste capítulo da Tese. 

 

 
Fonte: autor. 
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A nomenclatura dos compostos utilizados e sintetizados neste capítulo se encontram 

na Tabela 9. A nomenclatura dos compostos sintetizados segue a nomenclatura IUPAC, já 

para alguns compostos comerciais foi utilizado a nomenclatura comum por ser amplamente 

conhecida. A nomenclatura dos compostos que são moléculas de rotaxanos segue as regras da 

IUPAC, baseada no artigo elaborado por Yerin et al. (YERIN et al., 2008). O sistema de 

nomenclatura dos rotaxanos inclui quatro partes: (i) inicialmente é informado o número de 

componentes que formam a molécula, sendo o mesmo indicado como prefixo, entre colchetes; 

(ii) seguido pelo nome do componente do eixo molecular, o qual também é colocado entre 

colchetes; (iii) após é colocada a palavra rotaxa como conectividade entre os nomes do eixo 

molecular e do macrociclo e (iv) por fim, o nome do componente cíclico também descrito 

entre colchetes. Para compostos com mais de dois componentes, também é usado um sufixo 

antes da nomenclatura de cada componente indicando o número de componentes. Nesta 

dissertação, para a nomenclatura do macrociclo, é utilizada a nomenclatura usual, pois a 

maioria dos artigos da literatura seguem essa forma. 

 

Tabela 9 – Nomenclatura dos compostos deste capítulo. 

(continua) 

Composto Estrutura química Nomenclatura 

16a 

 

2,2-Difeniletilamina 

16b 

 

Dibenzilamina 

16c 

 

Diisobutilamina 

17 

 

Anidrido succínico 

18a 

 

Ácido 3-carbamoil-N-(2,2-

difeniletil)propanoico 

18b 

 

Ácido 3-carbamoil-N-

di(benzil)propanoico 
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Tabela 9 – Nomenclatura dos compostos deste capítulo. 

(continuação) 

Composto Estrutura química Nomenclatura 

18c 

 

Ácido 3-carbamoil-N-di(2-

metilpropil)propanoico 

19 
 

Propargilamina 

20a 

 

N1-(2,2-difeniletil)-N4-(prop-2-

inil)butanodiamida 

20b 

 

N1,N1-di(benzil)-N4-(prop-2-

inil)butanodiamida 

20c 

 

N1,N1-di(2-metilpropil)-N4-(prop-2-

inil)butanodiamida 

21 

 

Cloreto de 3-bromopropionila 

22a 

 

N-(2,2-difeniletil)-3-

bromopropilamida 

22b 

 

N,N-dibenzil-3-bromopropilamida 

22c 

 

N,N-di(2-metilpropil)-3-

bromopropilamida 

23 NaN3 Azida de sódio 

24a 

 

N-(2,2-difeniletil)-3-

azidopropilamida 
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Tabela 9 – Nomenclatura dos compostos deste capítulo. 

(continuação) 

Composto Estrutura química Nomenclatura 

24b 

 

N,N-dibenzil-3-azidopropilamida 

24c 

 

N,N-di(2-metilpropil)-3-

azidopropilamida 

25a 

 

N1-(2,2-difeniletil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(2,2-difeniletil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida 

25b 

 

N1-di(benzil)-N4-(1-(2-(carbamoil-N-

(di(benzil)etil)-1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida 

25c 

 

N1-di(2-metilpropil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N- di(2-metilpropil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida 

25d 

 

N1-di(benzil)-N4-(1-(2-(carbamoil-N-

(2,2-difeniletil)etil)-1,2,3-1H-triazol-

4-il)metil)butanodiamida 

25e 

 

N1-di(2-metilpropil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(2,2-difeniletil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida 
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Tabela 9 – Nomenclatura dos compostos deste capítulo. 

(continuação) 

Composto Estrutura química Nomenclatura 

25f 

 

N1-di(benzil)-N4-(1-(2-(carbamoil-N-

(di(benzil)etil)-1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida 

26 

 

Cloreto de isoftaloíla 

27 

 

p-Xililenodiamina 

28b 

 

[2]-[N1-di(benzil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(di(benzil)etil)-1,2,3-

1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida]–rotaxa–

[1,7,14,20-tetraaza- 2,6,15,19-

tetraoxo-3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano] 

28c 

 

[2]-[N1-di(2-metilpropil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-di(2-metilpropil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-il)metil) 

butanodiamida]–rotaxa–[1,7,14,20-

tetraaza-2,6,15,19-tetraoxo-

3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano] 

28d 

 

[2]-[N1-di(benzil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(2,2-difeniletil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida]–rotaxa–

[1,7,14,20-tetraaza-2,6,15,19-

tetraoxo-3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano] 
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Tabela 9 – Nomenclatura dos compostos deste capítulo. 

(conclusão) 

Composto Estrutura química Nomenclatura 

28e 

 

[2]-[N1-di(2-metilpropil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(2,2-difeniletil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida]–rotaxa–

[1,7,14,20-tetraaza-2,6,15,19-

tetraoxo-3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano] 

28f 

 

[2]-[ N1-di(benzil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(di(benzil)etil)-1,2,3-

1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida]–rotaxa–

[1,7,14,20-tetraaza-2,6,15,19-

tetraoxo-3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano] 

29d 

 

[3]-{[1][N1-di(benzil)-N4-(1-(2-

(carbamoil-N-(2,2-difeniletil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-il)metil) 

butanodiamida]–rotaxa–

[2][1,7,14,20-tetraaza-2,6,15,19-

tetraoxo-3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano]} 

29e 

 

[3]-{[1][N1-di(2-metilpropil)-N4-(1-

(2-(carbamoil-N-(2,2-difeniletil)etil)-

1,2,3-1H-triazol-4-

il)metil)butanodiamida]–rotaxa–

[2][1,7,14,20-tetraaza-2,6,15,19-

tetraoxo-3,5,9,12,16,18,22,25-

tetrabenzocicloexacosano]} 

 

 

 

 

 

 



108 

 

3.3.2. Síntese de rotaxanos: rota sintética e caracterização dos compostos 

 

Para a obtenção das moléculas de rotaxano foi utilizada uma rota sintética com seis 

passos reacionais. Para o eixo molecular, foi utilizada uma rota sintética onde cada metade do 

eixo é sintetizada separadamente. Esta rota sintética permite a formação de eixos moleculares 

e rotaxanos com grupos volumosos distintos em cada extremidade do eixo molecular. Os 

eixos moleculares possuirão duas estações distintas, sendo uma estação de succinamida e 

outra composta por um triazol e uma carbonila espaçados por dois átomos de carbono. A 

estação succinamida já é conhecida por ser uma boa estação para a síntese de rotaxanos 

(GATTI et al., 2001), já na segunda estação, o triazol é um bom substituto de grupamento 

amida, já que mimetiza as suas propriedades (AGOURAM; EL HADRAMI; BENTAMA, 

2021). A adição do anel triazol pode melhorar as propriedades dos eixos moleculares e 

rotaxanos, como solubilidade e propriedades biológicas (AGOURAM; EL HADRAMI; 

BENTAMA, 2021). Desta forma, os rotaxanos sintetizados neste capítulo são moléculas não 

simétricas, mesmo contendo o mesmo grupamento volumoso em ambas as extremidades, já 

que as estações presentes no eixo molecular são distintas.  

A escolha dos grupos volumosos terminais se baseou em utilizar grupamentos com 

diferentes características químicas. A Figura 48 mostra as aminas utilizadas como grupos 

volumosos terminais neste capítulo da Tese. A amina 16a dará origem a uma amida 

secundária com um hidrogênio passível de realizar ligações de hidrogênio. As aminas 16b e 

16c darão origem a amidas terciárias, onde cada uma possui grupamentos com possibilidades 

distintas de interações intercomponentes como também interações intermoleculares a serem 

realizadas.  

 

 

Figura 48 – Aminas utilizadas como grupamentos volumosos terminais utilizados para a série 

de moléculas de rotaxanos sintetizados neste capítulo da tese. 

 

 
Fonte: autor. 
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A primeira metade do eixo molecular é obtida a partir de dois passos reacionais. O 

primeiro passo é formação dos compostos 18a-c, realizada através de uma reação de acilação 

entre a respectiva amina 16a-c e o anidrido succínico 17 em THF, conforme mostra o 

Esquema 1 (DELIGNY et al., 2008). Os produtos obtidos foram utilizados nas etapas 

sintéticas posteriores sem realização de etapa de purificação, exceto para o composto 18a que 

foi submetido a uma recristalização em CH2Cl2. Mais detalhes sobre a síntese destes 

compostos podem ser obtidos na seção de Métodos e Técnicas desta Tese.  

 

 

Esquema 1 – Esquema reacional para a obtenção dos compostos 18a-c. 

 

 

 

Estes produtos foram obtidos com rendimentos entre 86 e 99%, conforme descritos na 

Tabela 10. Foram identificados por espectroscopia de RMN de 1H e 13C e espectrometria de 

massas (Tabela 11). Os espectros de RMN de 1H, 13C e os espectros de massas encontram-se 

nos Apêndices A e B desta Tese. 

 

Tabela 10 – Rendimentos obtidos para as reações de síntese dos compostos 18a-c. 

Composto R1 R2 Rendimento 

18a CHPh2 H 86% 

18b CH2Ph CH2Ph 99% 

18c CH2CHMe2 CH2CHMe2 99% 
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Tabela 11 – Dados de RMN de 1H e 13C e de espectrometria de massas dos compostos 18a-c. 

Comp. RMN de 1H  RMN de 13C 

Fórmula 

molecular/ M/Z 

calculado para M 

+ H+ / M/Z obtido 

para M + H+ 

18a 600 MHz, CDCl3, δ 7,32-

7,30 (m, 4H), 7,24-7,22 

(m, 6H), 5,68 (sl, 1H), 

4,17 (t, J = 8,0 Hz, 1H), 

3,90 (dd, J = 8,0, 5,8 Hz, 

2H), 2,62-2,60 (m, 2H), 

2,39-2,37 (m, 2H). 

150 MHz, CDCl3, δ 172,31, 

141,56, 128,82, 128,01, 126,97, 

50,45, 44,01, 30,77, 29,78. 

C18H19NO3 / 

298,14 / 

298,14 

18b 600 MHz, CDCl3 δ 7,37 

(t, J = 7,5 Hz, 2H), 7,33-

7,27 (m, 4H), 7,21 (d, J = 

7,6 Hz, 2H), 7,17 (d, J = 

7,6 Hz, 2H), 4,62 (s, 2H), 

4,48 (s, 2H), 2,76 (s, 4H). 

150 MHz, CDCl3, δ 177,60, 

176,84, 172,57, 172,45, 136,97, 

136,87, 136,02, 135,90, 129,06, 

129,04, 128,68, 128,67, 128,24, 

128,23, 127,78, 127,75, 127,54, 

127,50, 126,47, 126,42, 49,96, 

49,94, 48,62, 48,55, 29,77, 29,75, 

28,19, 28,17. 

C18H19NO3 / 

298,14 / 

298,14 

18c 600 MHz, CDCl3, δ 9,69 

(sl, 1H), 3,20 (d, J = 7,5 

Hz, 2H), 3,12 (d, J = 7,7 

Hz, 2H), 2,69 (s, 4H), 

2,03 - 1,93 (m, 2H), 0,93 

(d, J = 6,7 Hz, 6H), 0,86 

(d, J = 6,6 Hz, 6H). 

150 MHz, CDCl3, δ 176,80, 

172,41, 55,60, 53,60, 30,07, 

28,29, 27,75, 26,49, 20,15, 20,08. 

C12H23NO3 / 

230,17 / 

230,14 

 

A segunda etapa sintética para a obtenção da primeira metade do eixo molecular se dá 

através de uma reação de substituição nucleofílica na carbonila. O respectivo ácido 

carboxílico 18a-c foi reagido com a propargilamina 19 utilizando um agente ativante de 

carbonila, resultando na obtenção dos compostos 20a-c (Esquema 2). A reação utilizando 1-

etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) e hidroxibenzotriazol (HOBt) como 

ativante de carbonila (MARTINEZ-CUEZVA; PASTOR; et al., 2015) é vantajosa, visto que 

apresentou maior rendimento (Tabela 12) e a purificação do produto é facilitada, sendo esta 

metodologia utilizada para o composto 20a. Entretanto, os ativantes EDC e HOBt possuem 

um elevado custo, fazendo com que a utilização do ativante de carbonila N,N′-Diciclo-

hexilcarbodiimida (DCC) seja uma boa alternativa, já que possui um custo relativamente 

baixo. Desta forma, as reações para obtenção dos compostos 20b-c foram realizadas 

utilizando o DCC como ativante de carbonila. (HORENSTEIN; NAKANISHI, 1989). Os 
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compostos foram purificados através de coluna cromatográfica. Mais detalhes da síntese dos 

compostos 20a-c podem ser obtidos na seção de Métodos e Técnicas desta Tese. 

 

 

Esquema 2 – Esquema reacional para a obtenção dos compostos 20a-c.  

 

 

 

Estes produtos foram obtidos com rendimentos entre 48 e 70%, conforme descritos na 

Tabela 12. Foram identificados por espectroscopia de RMN de 1H e 13C, espectrometria de 

massas e temperatura de fusão (Tabela 13). Os espectros de RMN de 1H, 13C e os espectros de 

massas encontram-se nos Apêndices A e B desta Tese. 

 

Tabela 12 – Rendimentos obtidos para as reações de síntese dos compostos 20a-c. 

Composto R1 R2 Rendimentoa 

20a CHPh2 H 70% 

20b CH2Ph CH2Ph 48% 

20c CH2CHMe2 CH2CHMe2 57% 
a Rendimento do produto isolado. 
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Tabela 13 – Dados de RMN de 1H e 13C, dados de espectrometria de massas e temperatura de 

fusão dos compostos 20a-c. 

Comp. RMN 1H  RMN 13C 

Fórmula molecular/ M/Z 

calculado para M + H+ / 

M/Z obtido para M + H+ 

Temp. de 

fusão 

(C°) 

20a 401 MHz, CDCl3, δ 

7,33-7,29 (m, 4H), 7,24-

7,20 (m, 6H), 6,60 (sl, 

1H), 6,12 (sl, 1H), 4,19 

(t, J = 8,0 Hz, 1H), 3,98 

(dd, J = 5,3, 2,6 Hz, 

2H), 3,89 (dd, J = 8,0, 

5,7 Hz, 2H), 2,48-2,40 

(m, 4H), 2,20 (t, J = 2,5 

Hz, 1H). 

101 MHz, CDCl3, 

δ 173,12, 172,84, 

142,69, 129,59, 

128,90, 127,72, 

80,48, 72,28, 

51,37, 44,82, 

32,19, 32,09, 

30,03. 

C21H22N2O2 / 

335,17 / 

335,17 

149 

20b 600 MHz, CDCl3, δ 

7,36 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 

7,32-7,25 (m, 4H), 7,19 

(d, J = 7,3 Hz, 2H), 7,16 

(d, J = 7,5 Hz, 2H), 6,71 

(sl, 1H), 4,61 (s, 2H), 

4,49 (s, 2H), 4,02-4,01 

(m, 2H), 2,80 (t, J = 6,5 

Hz, 2H), 2,64 (t, J = 6,4 

Hz, 2H), 2,18-2,17 (m, 

1H). 

150 MHz, CDCl3, 

δ 172,60, 172,06, 

137,01, 136,09, 

129,02, 128,66, 

128,12, 128,09, 

127,71, 127,46, 

126,49, 126,47, 

79,80, 71,24, 

49,97, 48,52, 

31,34, 29,14, 

28,78. 

C21H22N2O2 / 

335,17 / 

335,17 

137 

20c 600 MHz, CDCl3, δ 

6,61 (s, 1H), 4,00 (dd, J 

= 5,3, 2,5 Hz, 2H), 3,20 

(d, J = 7,5 Hz, 2H), 3,11 

(d, J = 7,6 Hz, 2H), 

2,70-2,68 (m, 2H), 2,58-

2,55 (m, 2H), 2,18-2,17 

(m, 1H), 2,02-1,91 (m, 

2H), (d, J = 6,7 Hz, 6H), 

0,86 (d, J = 6,7 Hz, 6H). 

150 MHz, CDCl3, 

δ 172,38, 172,23, 

79,85, 71,06, 

55,35, 53,36, 

31,64, 29,11, 

29,04, 27,74, 

26,53, 20,20, 

20,10. 

C15H26N2O2 / 

267,20 / 

267,19 
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O esquema reacional para obtenção dos compostos 22a-c, o qual é um dos precursores 

na formação da segunda metade do eixo molecular, está mostrada no Esquema 3.  A síntese se 

deu pela reação entre o cloreto de 3-bromopropionila 21 com a respectiva amina secundária 

16a-c em THF (Esquema 3) conforme metodologia já descrita por Ronsisvalle et al. 

(RONSISVALLE et al., 2016). Os produtos obtidos foram utilizados nas etapas sintéticas 

posteriores sem realização de etapa adicional de purificação. Mais detalhes da preparação do 

produto podem ser obtidos na seção de Métodos e Técnicas desta tese.  
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Esquema 3 – Esquema reacional para a obtenção dos compostos 22a-c.  

 

 

 

Estes produtos foram obtidos com rendimentos entre 85 e 97%, conforme descritos na 

Tabela 14. Foram identificados por espectroscopia de RMN de 1H e 13C e espectrometria de 

massas (Tabela 15). Os espectros de RMN de 1H, 13C e os espectros de massas encontram-se 

nos Apêndices A e B desta Tese. 

 

Tabela 14 – Rendimentos obtidos para as reações de síntese dos compostos 22a-c. 

Composto R1 R2 Rendimentoa 

22a CHPh2 H 94% 

22b CH2Ph CH2Ph 97% 

22c CH2CHMe2 CH2CHMe2 85% 
a Rendimento do produto após a extração. 
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Tabela 15 – Dados de RMN de 1H e 13C e de espectrometria de massas dos compostos 22a-c. 

Comp. RMN 1H  RMN 13C 

Fórmula 

molecular/ M/Z 

calculado para M + 

H+ / M/Z obtido 

para M + H+ 

22a 300 MHz, CDCl3, δ 7,33-7,20 (m, 

10H), 5,56 (s, 1H), 4,19 (t, J = 8,0 

Hz, 1H), 3,91 (dd, J = 8,0, 5,8 Hz, 

2H), 3,54 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 2,61 

(t, J = 6,7 Hz, 2H). 

150 MHz, CDCl3, δ 

169,59, 141,65, 128,78, 

128,05, 126,92, 50,51, 

43,94, 39,71, 27,32. 

C17H18BrNO / 

332,06/ 

332,06 

22b 600 MHz, CDCl3, δ 7,38 (t, J = 7,5 

Hz, 2H), 7,33-7,26 (m, 4H), 7,24 

(d, J = 7,1 Hz, 2H), 7,16 (d, J = 7,4 

Hz, 2H), 4,64 (s, 2H), 4,46 (s, 2H), 

3,73 (t, J = 6,9 Hz, 2H), 3,00 (t, J = 

6,9 Hz, 2H). 

150 MHz, CDCl3, δ 

170,62, 136,97, 136,02, 

129,09, 128,70, 128,33, 

127,83, 127,58, 126,36, 

49,85, 48,56, 36,41, 

27,52. 

C17H18BrNO / 

332,06 / 

332,06 

22c 600 MHz, CDCl3, δ 7,38-7,38 (m, 

1H), 7,34-7,34 (m, 1H), 6,34 (dd, J 

= 3,3, 1,8 Hz, 1H), 6,31 (dd, J = 

3,2, 1,8 Hz, 1H) 6,26-6,25 (m, 1H), 

6,22 (dd, J = 3,2, 1,0 Hz, 1H), 4,57 

(s, 2H), 4,42 (s, 2H), 3,70-3,66 (m, 

4H), 3,39- 3,37 (m, 2H), 3,27-3,25 

(m, 2H), 3,05 (t, J = 7,2 Hz, 2H), 

2,93 (t, J = 7,1 Hz, 2H), 1,55-1,46 

(m, 4H), 1,34-1,26 (m, 4H), 0,94 (t, 

J = 7,4 Hz, 3H), 0,91 (t, J = 7,4 Hz, 

3H). 

150 MHz, CDCl3, δ 

169,92, 169,71, 151,00, 

150,13, 142,68, 142,06, 

110,44, 110,41, 108,52, 

107,97, 47,17, 45,95, 

44,60, 41,60, 36,59, 

36,34, 30,64, 29,53, 

27,50, 27,45, 20,12, 

20,02, 13,82, 13,77. 

C12H18BrNO2 / 

264,09 / 

264,06 

 

A próxima reação para obter a segunda metade do eixo molecular é mostrada no 

Esquema 4. Nesta reação, ocorre uma substituição nucleofílica onde o respectivo composto 

22a-c reage com a azida de sódio 23 para resultar nos compostos 24a-c (MAMIDYALA; 

COOPER, 2013). Os produtos foram purificados em coluna cromatográfica. A preparação 

detalhada dos produtos pode ser obtida na seção de Métodos e Técnicas desta Tese.  
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Esquema 4 – Esquema reacional para a obtenção dos compostos 24a-c.  

 

 

 

Estes produtos foram obtidos com rendimentos entre 65 e 73%, conforme descritos na 

Tabela 16. Foram identificados por espectroscopia de RMN de 1H e 13C, espectrometria de 

massas e temperatura de fusão (Tabela 17). Os espectros de RMN de 1H, 13C e os espectros de 

massas encontram-se nos Apêndices A e B desta Tese. 

 

Tabela 16 – Rendimentos obtidos para as reações de síntese dos compostos 24a-c. 

Composto R1 R2 Rendimentoa 

24a CHPh2 H 73% 

24b CH2Ph CH2Ph 70% 

24c CH2CHMe2 CH2CHMe2 65% 
a Rendimento do produto isolado. 
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Tabela 17 – Dados de RMN de 1H e 13C, dados de espectrometria de massas e temperaturas de 

fusão dos compostos 24a-c. 

Comp. RMN 1H  RMN 13C 

Fórmula 

molecular / M/Z 

calculado para M 

+ H+ / M/Z obtido 

para M + H+ 

Temp. 

de 

fusão 

(°C) 

24a 300 MHz, CDCl3, δ 7,33-7,21 

(m, 10H), 5,53 (s, 1H), 4,18 (t, J 

= 8,0 Hz, 1H), 3,90 (dd, J = 8,0, 

5,8 Hz, 2H), 3,52 (t, J = 6,4 Hz, 

2H), 2,28 (t, J = 6,4 Hz, 2H). 

75 MHz, CDCl3, δ 

170,77, 142,62, 

129,77, 129,01, 

127,92, 51,47, 

48,30, 44,88, 36,80. 

C17H18N4O / 

295,15 / 

295,13 

67 

24b 600 MHz, CDCl3, δ 7,37 (t, J = 

7,5 Hz, 1H), 7,33-7,30 (m, 4H), 

7,22 (d, J = 7,2 Hz, 2H), 7,15 (d, 

J = 7,5 Hz, 2H), 4,63 (s, 2H), 

4,45 (s, 2H), 3,69 (t, J = 6,4 Hz, 

2H), 2,64 (t, J = 6,5 Hz, 2H). 

150 MHz, CDCl3, δ 

170,59, 137,02, 

136,05, 129,07, 

128,67, 128,31, 

127,77, 127,54, 

126,27, 49,84, 

48,51, 47,36, 32,62. 

C17H18N4O / 

295,15 / 

295,14 

< 25 

24c 600 MHz, CDCl3, δ 3,64 (t, J = 

6,6 Hz, 2H), 3,21 (d, J = 7,6 Hz, 

2H), 3,09 (d, J = 7,6 Hz, 2H), 

2,58 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 2,01 

(hept, J = 7,0 Hz, 1H), 1,94 

(hept, J = 6,9 Hz, 1H), 0,93 (d, J 

= 6,7 Hz, 6H), 0,88 (d, J = 6,7 

Hz, 6H). 

150 MHz, CDCl3, δ 

170,10, 55,44, 

53,31, 47,62, 32,74, 

27,91, 26,52, 20,17, 

20,09. 

C11H22N4O / 

227,18 / 

227,14 

< 25 

 

Uma vez formados os compostos 20a-c e 24a-c, os quais constituirão as duas partes 

dos eixos moleculares, foi realizada a síntese dos eixos moleculares. Os eixos moleculares 

foram sintetizados utilizando o mesmo grupamento terminal em ambas as extremidades do 

eixo molecular para os compostos 25a-c e utilizando grupamentos terminais distintos para os 

compostos 25d-f. A Figura 49 mostra os eixos sintetizados neste capítulo desta Tese. A 

variação dos grupos terminais se justifica na avaliação destes eixos na formação de moléculas 

de rotaxanos e na avaliação das propriedades dos eixos moleculares a partir de pequenas 

modificações. 
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Figura 49 – Eixos moleculares de duas estações sintetizados neste capítulo da Tese. 

 

 

Fonte: autor. 

 

A obtenção dos eixos moleculares 25a-f foi realizada através de uma reação click de 

ciclização de anel (AQUINO et al., 2017) ocorrendo a união de dois fragmentos, formando o 

eixo molecular com duas estações, como mostrado no Esquema 5. Ao final, os produtos 

foram purificados em coluna cromatográfica. Estes produtos foram obtidos com rendimentos 

entre 46 e 75%, conforme descritos na Tabela 18. Dados adicionais para a preparação e 

purificação do produto podem ser obtidos na seção de Métodos e Técnicas desta Tese.  

 

Esquema 5 - Esquema reacional para a obtenção dos eixos moleculares 25a-f.  
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Tabela 18 – Rendimentos obtidos para as reações de síntese dos compostos 25a-f. 

Composto R1 R2 R1’ R2’ Rendimentoa 

25a CHPh2 H CHPh2 H 46% 

25b CH2Ph CH2Ph CH2Ph CH2Ph 68% 

25c CH2CHMe2 CH2CHMe2 CH2CHMe2 CH2CHMe2 75% 

25d CH2Ph CH2Ph CHPh2 H 75% 

25e CH2CHMe2 CH2CHMe2 CHPh2 H 64% 

25f CHPh2 H CH2Ph CH2Ph 75% 
a Rendimento do produto isolado. 

 

Os compostos 25a-f foram identificados por espectroscopia de RMN de 1H e 13C, 

espectrometria de massas de alta resolução e espectroscopia de infravermelho. Os dados estão 

detalhados nas Tabelas 19 e 20. Os espectros de RMN de 1H, 13C, de massas e infravermelho 

encontram-se nos Apêndices A, B e C desta Tese. 
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Tabela 19 – Dados de RMN de 1H e 13C dos compostos 25a-f. 

Comp. RMN 1H  RMN 13C 

25a 

401 MHz, DMSO-d6, δ 8,28 (t, J = 5,6 Hz, 1H), 

8,05 (t, J = 5,6 Hz, 1H), 7,89 (t, J = 5,5 Hz, 1H), 

7,71 (s, 1H), 7,28-7,15 (m, 20H), 4,42 (t, J = 6,8 

Hz, 2H), 4,22 (d, J = 5,6 Hz, 2H), 4,17-4,10 (m, 

2H), 3,69-3,64 (m, 4H), 2,57 (t, J = 6,8 Hz, 2H, 

2,26-2,18 (m, 4H). 

101 MHz, DMSO-d6, δ 171,80, 

171,63, 169,44, 144,94, 143,06, 

142,95, 128,64, 128,06, 128,02, 

126,58, 126,56, 123,04, 50,22, 

45,86, 43,43, 43,38, 39,94, 39,73, 

39,52, 39,31, 35,60, 34,41, 30,89. 

25b 

600 MHz, CDCl3, δ 7,65 (s, 1H), 7,37-7,23 (m, 

12H), 7,18-7,13 (m, 6H), 7,04 (d, J = 7,5 Hz, 

2H), 6,68 (sl, 1H), 4,68 (t, J = 6,5 Hz, 2H), 4,59 

(d, J = 7,5 Hz, 4H), 4,52 (d, J = 5,6 Hz, 2H),  

4,48 (s, 2H), 4,38 (s, 2H), 3,03 (t, J = 6,5 Hz, 

1H), 2,79 (t, J = 6,5 Hz, 1H), 2,60 (t, J = 6,5 Hz, 

1H). 

150 MHz, CDCl3, δ 172,47, 

172,32, 169,92, 144,67, 137,10, 

136,74, 136,20, 135,74, 129,09, 

128,99, 128,69, 128,64, 128,17, 

128,06, 127,84, 127,66, 127,61, 

127,39, 126,51, 126,26, 123,26, 

49,95, 49,90, 48,60, 48,42, 46,15, 

35,19, 33,54, 31,37, 28,68. 

25c 

600 MHz, CDCl3, δ 7,61 (s, 1H), 6,69 (t, J = 5,7 

Hz, 1H), 4,67 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 4,47 (d, J = 5,6 

Hz, 2H), 3,19-3,17 (m, 4H), 3,11 (d, J = 7,7 Hz, 

2H), 3,03 (d, J = 7,7 Hz, 2H), 2,97 (t, J = 6,6 Hz, 

2H), 2,69 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 2,55 (t, J = 6,6 Hz, 

2H), 1,97-1,92 (m, 3H), 1,88-1,83 (m, 1H), 0,91 

(d, J = 6,7 Hz, 6H), 0,86 (d, J = 6,7 Hz, 6H), 

0,85 (d, J = 6,7 Hz, 6H), 0,82 (d, J = 6,7 Hz, 

6H). 

150 MHz, CDCl3, δ 172,56, 

172,08, 169,43, 144,57, 123,24, 

55,31, 53,31, 53,29, 46,38, 35,10, 

33,83, 31,70, 29,02, 27,76, 27,74, 

26,54, 26,47, 20,18, 20,11, 19,98. 

25d 

600 MHz, CDCl3, δ 7,55 (s, 1H), 7,36 (t, J = 7,5 

Hz, 2H), 7,31-7,24 (m, 8H), 7,20-7,15 (m, 10H), 

6,76-6,72 (m, 1H), 6,08-6,03 (m, 1H), 4,55 (s, 

2H), 4,49-4,46 (m, 6H), 4,11 (t, J = 7,9 Hz, 1H), 

3,80 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 2,78 (t, J = 6,5 Hz, 2H), 

2,57-2,53 (m, 4H). 

150 MHz, CDCl3, δ 172,68, 

172,38, 169,17, 141,79, 136,94, 

136,12, 129,01, 128,70, 128,00, 

127,78, 127,73, 127,42, 126,81, 

126,54, 50,39, 50,16, 48,48, 46,08, 

43,88, 36,05, 35,11, 31,16, 28,55. 

25e 

600 MHz, CDCl3, δ 7,54 (s, 1H), 7,29-7,27 (m, 

4H), 7,22-7,17 (m, 6H), 6,78 (t, J = 5,9 Hz, 1H), 

5,99 (t, J = 5,9 Hz, 1H), 4,55 (t, J = 6,5 Hz, 2H), 

4,44 (d, J = 5,7 Hz, 2H), 4,12 (t, J = 8,0 Hz, 1H), 

3,85 (dd, J = 8,0, 5,8 Hz, 2H), 3,16 (d, J = 7,5 

Hz, 2H), 3,10 (d, J = 7,6 Hz, 2H), 2,70-2,66 (m, 

4H), 2,49 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 1,99-1,91 (m, 2H), 

0,91 (d, J = 6,6 Hz, 6H), 0,84 (d, J = 6,7 Hz, 

6H). 

150 MHz, CDCl3, δ 172,62, 

172,19, 169,09, 144,95, 141,70, 

128,74, 127,99, 126,86, 122,98, 

55,35, 53,31, 50,44, 46,03, 43,90, 

36,22, 35,04, 31,54, 28,93, 27,72, 

26,55, 20,20, 20,12. 

24f 

600 MHz, CDCl3, δ 7,63 (s, 1H), 7,35-7,27 (m, 

10H), 7,22-7,19 (m, 6H), 7,14 (d, J = 7,2 Hz, 

2H), 7,04 (d, J = 7,4 Hz, 2H), 6,52 (s, 1H), 5,94 

(s, 1H), 4,71 (t, J = 6,3 Hz, 2H), 4,58 (s, 2H), 

4,44 (d, J = 5,5 Hz, 2H), 4,39 (s, 2H), 4,17 (t, J = 

8,0 Hz, 1H), 3,88-3,86 (m, 2H), 3,04 (t, J = 6,3 

Hz, 2H), 2,44-2,37 (m, 4H). 

150 MHz, CDCl3, δ 172,03, 

171,98, 169,94, 144,27, 141,85, 

136,70, 135,70, 129,11, 128,74, 

128,72, 128,70, 128,15, 128,08, 

128,05, 128,02, 127,88, 127,65, 

126,86, 126,81, 126,25, 123,26, 

50,55, 49,94, 48,68, 46,15, 43,81, 

35,12, 33,54, 31,54, 31,42. 
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Tabela 20 – Dados de espectrometria de massas (HRMS-ESI) e infravermelho para os 

compostos 25a-f. 

Comp. 

Fórmula molecular / 

M/Z calculado para M 

+ H+ 

M/Z obtido 

para M + H+ 

IV  

Número de Ondas (cm-1) 

25a 
C38H40N6O3 / 

629,3235 
629,3239 

3256 (N-H), 3063 (C-H sp2), 3027 (C-H 

sp2), 2965 (C-H sp3), 2936 (C-H sp3), 

2888 (C-H sp3), 1672 (C=O), 1653 

(C=O), 1622 (C=O), 1548, 1530,1494, 

1450, 1249, 1179. 

25b 
C38H40N6O3 / 

629,3235 
629,3239 

3307 (N-H), 3139 (C-H sp2), 3062 (C-H 

sp2), 3029 (C-H sp2), 2922 (C-H sp3), 

1639 (C=O), 1540, 1495, 1468, 1447, 

1361, 1211. 

25c 
C26H48N6O3 / 

493,3861 
493,3877 

3306 (N-H), 3080 (C-H sp2), 2958 (C-H 

sp3), 2931(C-H sp3), 2871 (C-H sp3), 

1625 (C=O), 1543, 1450, 1427, 1387, 

1367, 1243, 1212, 1146. 

25d 
C38H40N6O3 / 

629,3235 
629,3276 

3300 (N-H), 3138 (C-H sp2), 3084 (C-H 

sp2), 3062 (C-H sp2), 3028 (C-H sp2), 

2924 (C-H sp3), 1635 (C=O), 1543, 1494, 

1449, 1427, 1321, 1213. 

25e 
C32H44N6O3 / 

561,3548 
561,3575 

3288 (N-H), 3140 (C-H sp2), 3063 (C-H 

sp2), 3027 (C-H sp2), 2958 (C-H sp3), 

2929 (C-H sp3), 2871 (C-H sp3), 1655 

(C=O), 1622 (C=O), 1545, 1494, 1450, 

1428, 1387, 1367, 1245, 1219. 

24f 
C38H40N6O3 / 

629,3235 
629,3239 

3293 (N-H), 3062 (C-H sp2), 3027 (C-H 

sp2), 3021 (C-H sp2), 2921 (C-H sp3), 

2851 (C-H sp3), 1637 (C=O), 1541, 1494, 

1470, 1449, 1361, 1215. 

 

A estabilidade térmica dos eixos moleculares foi avaliada através de análises de TGA, 

onde percebe-se que os eixos moleculares possuem uma boa estabilidade térmica, tendo em 

vista que suas temperaturas de decomposição estão entre de 286 a 310 °C (Tabela 21). A 

maioria dos eixos é líquido a temperatura ambiente, sendo que apenas os compostos 25d e 

25a apresentaram temperaturas de fusão acima da temperatura ambiente, sendo eles de 60 e 

149 °C, respectivamente (Tabela 21). Os termogramas realizados podem ser observados no 

Apêndice D desta Tese. 
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Tabela 21 – Dados de temperatura de fusão e temperatura de decomposição para os 

compostos 25a-f. 

Comp. Temperatura de fusão (°C) Td (°C) 

25a 149 286,07 

25b < 25 306,65 

25c < 25 307,59 

25d 60 310,06 

25e < 25 297,66 

24f < 25 299,72 

 

 Tendo os eixos moleculares sintetizados, a próxima etapa sintética é a obtenção dos 

rotaxanos. A síntese dos rotaxanos foi realizada através da reação de clipping, bastante 

difundida na literatura (LEIGH et al., 1997). Assim, foi realizada uma reação cinco 

componentes, em que o cloreto de isoftaloíla 26 e a p-xililenodiamina 27 são adicionados 

concomitantemente através de seringas distintas ao respectivo eixo molecular 25a-f que se 

encontra em uma solução extremamente diluída de clorofórmio (Esquema 6). O macrociclo é 

formado entorno do eixo molecular, dando origem a molécula de rotaxano. Como essa série 

de eixos moleculares possui duas estações, há a possibilidade de formação de moléculas de 

[2]rotaxano (série 28a-f) e de moléculas de [3]rotaxano (série 29a-f). A purificação destes 

compostos foi realizada através de coluna cromatográfica e recristalização e/ou placa 

preparativa, variando para cada reação realizada. O rendimento foi calculado em relação a 

quantidade de produto isolado, sendo assim, para os produtos que foram purificados por placa 

preparativa, foi realizada uma estimativa de rendimento considerando a purificação de todo o 

produto. Foi observado através de RMN de 1H a possível formação dos  compostos 28e e 29e, 

entretanto não foi possível realizar a purificação dos mesmos (veja Apêndice A).  Mais 

detalhes sobre a síntese podem ser obtidos na seção de Métodos e Técnicas desta Tese.  
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Esquema 6 – Esquema reacional para a obtenção dos rotaxanos 28a-f e 29a-f.  

 

 

Tabela 22 – Rendimentos obtidos para as reações de síntese dos compostos 28a-f e 29a-f. 

Comp. Rend.a Comp. Rend.a R1 R2 R1’ R2’ 

28a -b 29a -b CHPh2 H CHPh2 H 

28b 33,1 % 29b -b CH2Ph CH2Ph CH2Ph CH2Ph 

28c 5,9 % 29c -b CH2CHMe2 CH2CHMe2 CH2CHMe2 CH2CHMe2 

28d 13,7 % 29d 5,5 % CH2Ph CH2Ph CHPh2 H 

28e -c 29e -c CH2CHMe2 CH2CHMe2 CHPh2 H 

28f 3,7 % 29f -b CHPh2 H CH2Ph CH2Ph 
a Rendimento do produto isolado. b Não foi observada a formação do produto. C Não foi possível purificar o 

produto. 

 

Não foi observada a formação de rotaxano na reação realizada com o eixo molecular 

25a, o que pode ser explicado pela grande autoassociação entre os eixos moleculares através 

de ligações de hidrogênio, o que dificultou a formação da molécula de rotaxano. Para a síntese 

com os eixos moleculares 25b, 25c e 25f foi observado apenas a formação da molécula de 

[2]rotaxano, mostrando que a utilização de amidas terciárias como substituintes na segunda 

porção do eixo molecular dificulta formação da molécula de [3]rotaxano. Já para os eixos 

moleculares 25d e 25e foi observada a formação tanto do [2]rotaxano como do [3]rotaxano, o 

que pode estar ligado a utilização de uma amida terciária na segunda porção do eixo 

molecular. O hidrogênio (NH) passível de realizar ligação de hidrogênio nessa segunda 



123 

 

porção, pode ter facilitado a formação de um segundo macrociclo na molécula de eixo 

molecular. Outro fator que pode estar atrelado a formação do [3]rotaxano é que a amida 

secundária possui um menor impedimento estérico, o que poderia facilitar a formação do 

segundo macrociclo na molécula de eixo molecular. 

Os compostos 28b-d, 28f e 29d foram identificados por espectroscopia de RMN de 1H 

e 13C, espectrometria de massas de alta resolução, espectroscopia de infravermelho e 

temperaturas de fusão. Os dados estão detalhados nas Tabela 23 e 24. Os espectros de RMN 

de 1H, 13C, de massas e de infravermelho encontram-se nos Apêndices A, B, C desta Tese.  

 

Tabela 23 – Dados de RMN de 1H e 13C dos compostos 28b-d, 28f e 29d. 

(continua) 

Comp. RMN de 1H  RMN de 13C 

28b 

1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 8,41 (s, 

2H), 8,22 (dd, J = 7,6, 1,5 Hz, 4H), 7,58 (t, 

J = 7,8 Hz, 2H), 7,51 (s, 1H) 7,49 (t, J = 

5,6 Hz, 1H), 7,33-7,28 (m, 6H), 7,24-7,18 

(m, 6H), 7,12-7,08 (m, 4H), 7,01 (d, J = 

7,2 Hz, 2H), 6,94 (s, 8H), 6,78 (d, J = 7,6 

Hz, 2H), 6,71-6,67 (m, 1H), 4,57 (t, J = 6,1 

Hz, 2H), 4,51 (s, 2H), 4,45 (s, 2H), 4,42-

4,35 (m, 10H), 4,25 (d, J = 5,5 Hz, 2H), 

4,20 (s, 2H), 2,95 (t, J = 6,1 Hz, 2H), 1,28-

1,16 m, 4H). 

150 MHz, CDCl3, δ 173,23, 173,17, 

169,95, 165,94, 143,16, 138,02, 136,63, 

136,53, 135,55, 135,05, 133,70, 131,88, 

129,30, 129,13, 129,10, 129,02, 128,90, 

128,85, 128,70, 128,27, 128,14, 128,06, 

127,93, 127,68, 126,23, 125,74, 123,62, 

123,18, 51,48, 51,12, 50,04, 48,82, 

46,11, 43,54, 34,94, 33,25, 29,77, 29,71, 

27,84. 

28c 

600 MHz, CDCl3, δ 8,58 (s, 2H), 8,26 (dd, 

J = 7,8, 1,6 Hz, 4H), 7,67 (t, J = 5,5 Hz, 

4H), 7,62-7,60 (m, 3H), 7,12 (s, 8H), 6,82-

6,80 (m, 1H), 4,62-4,58 (m, 6H), 4,45 (d, J 

= 5,2 Hz, 2H), 4,42 (d, J = 5,2 Hz, 2H), 

4,35 (d, J = 5,5 Hz, 2H), 3,11 (d, J = 7,6 

Hz, 1H), 3,00 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 2,93-

2,91 (m, 4H), 2,58 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 

1,91-1,80 (m, 2H), 1,78-1,73 (m, 1H), 

1,56-1,51 (m, 1H), 0,82 (d, J = 6,7 Hz, 

6H), 0,77 (d, J = 6,7 Hz, 6H), 0,75 (d, J = 

6,7 Hz, 6H), 0,44 (d, J = 6,6 Hz, 6H). 

150 MHz, CDCl3, δ 173,66, 172,93, 

169,44, 165,93, 142,98, 138,17, 133,69, 

132,00, 129,36, 129,20, 123,76, 123,17, 

56,41, 55,23, 55,16, 53,29, 46,29, 43,60, 

34,99, 33,52, 30,28, 27,74, 27,66, 27,44, 

27,28, 26,45, 20,45, 20,09, 19,98, 19,96, 

19,65. 

28d 

600 MHz, CDCl3, δ 8,36 (s, 2H), 8,12 (d, J 

= 7,7 Hz, 4H), 7,99 (t, J = 5,6 Hz, 1H), 

7,53-7,51 (m, 6H), 7,33-7,15 (m, 16H), 

7,10 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 6,69 (s, 8H),  6,78 

(d, J = 7,6 Hz, 2H), 6,57 (d, J = 5,9 Hz, 

1H), 4,45 (s, 2H), 4,39-4,28 (m, 10H), 4,19 

(s, 2H), 4,16-4,12 (m, 3H), 3,77-3,75 (m, 

2H), 2,42 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 1,25-1,19 (m, 

4H). 

150 MHz, CDCl3, δ 173,44, 173,39, 

168,96, 166,10, 143,69, 141,75, 137,79, 

136,65, 135,20, 133,63, 131,76, 129,26, 

129,15, 129,02, 128,85, 128,78, 128,71, 

128,69, 127,98, 126,82, 125,77, 123,32, 

123,06, 51,51, 51,15, 50,43, 45,96, 

43,92, 43,61, 35,59, 34,53, 29,63, 27,78. 
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Tabela 23 – Dados de RMN de 1H e 13C dos compostos 29b-d, 29f e 29d. 

(conclusão) 

Comp. RMN de 1H  RMN de 13C 

29d 

1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 8,40 (s, 

2H), 8,15 (d, J = 7,8 Hz, 4H), 7,93 (d, J = 

7,8 Hz, 4H), 7,90 (s, 2H), 7,64 (s, 4H), 

7,54-7,50 (m, 6H), 7,44 (t, J = 7,8 Hz, 

2H),7,35-7,28 (m, 6H), 7,23 (d, J = 7,2 

Hz, 2H), 7,21-7,18 (m, 4H), 7,15 (d, J = 

7,6 Hz, 4H), 7,10-7,07 (m, 4H) , 6,94 (s, 

8H), 6,92 (s, 8H), 6,77 (s, 1H), 6,74 (d, J 

= 7,6 Hz, 2H), 4,48 (d, J = 5,9 Hz, 2H), 

4,47-4,46 (m, 4H), 4,40-4,30 (m, 12H), 

4,15 (s, 2H), 4,07 (t, J = 7,9 Hz, 1H), 

3,99 (d, J = 4,9 Hz, 2H), 3,48 (t, J = 6,5 

Hz, 2H), 3,23-3,20 (m, 2H), 1,35-1,32 

(m, 2H), 1,19-1,13 (m, 4H). 

150 MHz, CDCl3, δ 173,32, 173,21, 

167,01, 166,03, 142,54, 142,03, 

137,91, 137,82, 136,67, 135,08, 

134,26, 133,74, 131,72, 130,77, 

129,26, 129,15, 129,04, 129,00, 

128,89, 128,88, 128,82, 128,79, 

128,31, 127,99, 127,02, 125,64, 

124,90, 123,33, 51,40, 51,08, 49,99, 

44,89, 44,61, 44,01, 43,50, 34,87, 

34,41, 29,71, 27,74. 

28f 

600 MHz, DMSO-d6, δ 8,40 (t, J = 5,4 

Hz, 4H), 8,34 (s, 2H), 8,13 (t, J = 5,5 Hz, 

1H), 8,03 (d, J = 7,7 Hz, 4H), 7,84 (t, J = 

5,7 Hz, 1H), 7,68 (s, 1H), 7,63 (t, J = 7,7 

Hz, 2H), 7,28 (t, J = 7,2 Hz, 4H), 7,24 (t, 

J = 7,2 Hz, 6H), 7,16 (t, J = 6,8 Hz, 4H), 

7,12 (d, J = 7,8 Hz, 4H), 7,09 (d, J = 7,5 

Hz, 2H), 6,94 (s, 8H), 4,53 (t, J = 6,7 Hz, 

2H), 4,44 (d, J = 11,4 Hz, 4H), 4,38 (d, J 

= 5,4 Hz, 2H), 4,36 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 

4,27 (d, J = 4,7 Hz, 2H), 4,24 (d, J = 4,7 

Hz, 2H), 4,05 (d, J = 5,2 Hz, 2H), 3,91 (t, 

J = 7,7 Hz, 1H), 3,49 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 

2,98 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 1,10 (s, 4H). 

150 MHz, DMSO-d6, δ 172,36, 

172,21, 169,88, 165,91, 143,63, 

142,79, 137,35, 137,13, 136,76, 

134,45, 130,72, 128,86, 128,78, 

128,68, 128,42, 128,40, 127,76, 

127,66, 127,29, 127,09, 126,48, 

126,37, 124,84, 123,38, 50,08, 49,75, 

48,10, 45,65, 43,20, 33,85, 32,75, 

28,92. 
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Tabela 24 – Dados de espectrometria de massas (HRMS-ESI) e infravermelho para os 

compostos 29b-d, 29f e 29d. 

Comp. 

Fórmula 

molecular (M)/ 

M/Z calculado 

para M + H+ 

M/Z obtido 

para M + H+ 

IV 

Número de Ondas (cm-1) 

Temp. de 

fusão (°C) 

28b 
C70H68N10O7 / 

1161,5345 
1161,5396 

3306 (N-H), 3062 (C-H sp2), 3029 

(C-H sp2), 2955 (C-H sp3), 2924 (C-

H sp3), 2854 (C-H sp3), 2362, 2336, 

1734, 1646 (C=O), 1530, 1495,1474, 

1449, 1420, 1360, 1302, 1271, 1207. 

170 

28c 
C58H76N10O7 / 

1025,5971 
1025,6006 

3300 (N-H), 3075 (C-H sp2), 2958 

(C-H sp3), 2928(C-H sp3), 2871 (C-

H sp3), 2362, 2336, 1636 (C=O), 

1532, 1465, 1422, 1387, 1363, 1302, 

1271, 1217, 1148. 

104 

28e 
C70H68N10O7 / 

1161,5345 
1161,5396 

3318 (N-H), 3137 (C-H sp2), 3086 

(C-H sp2), 3028 (C-H sp2), 2924 (C-

H sp3), 2880 (C-H sp3), 2362, 2335, 

1733, 1665 (C=O), 1627 (C=O), 

1532, 1492, 1481, 1453, 1422, 1362, 

1325, 1247, 1209. 

214 

29e 
C102H96N14O11 / 

1694,7489 
1694,7450 

3301 (N-H), 3059 (C-H sp2), 3030 

(C-H sp2), 2918 (C-H sp3), 2850 (C-

H sp3), 2362, 2335, 1734, 1665 

(C=O), 1699 (C=O), 1630 (C=O), 

1609, 1528, 1465, 1436, 1420, 1362, 

1292, 1271, 1232, 1210. 

Não 

apresentou 

fusão 

28g 
C70H68N10O7 / 

1161,5345 
1161,5325 

3255 (N-H), 3064 (C-H sp2), 3028 

(C-H sp2), 2932 (C-H sp3), 2362, 

2337, 1662 (C=O), 1649 (C=O), 

1622 (C=O), 1597, 1539, 1495, 

1466, 1451, 1421, 1364, 1323, 1296, 

1279, 1207. 

244 

 

A formação do rotaxano pode ser comprovada e observada quando comparamos os 

espectros de RMN de 1H do eixo molecular e do rotaxano. Na Figura 50 é mostrada a 

comparação do eixo molecular 25c com o [2]rotaxano 28c. Os sinais característicos da 

formação do macrociclo em torno do eixo molecular são os hidrogênios F, com deslocamento 

químico em torno de 7 ppm e com integral de 8, além dos hidrogênios C, B e D. Os sinais dos 

hidrogênios E do macrociclo aparecem em torno de 4,5 ppm e podem ser um único sinal ou 

dois sinais distintos, dependendo do movimento do macrociclo. Os sinais dos hidrogênios b e 

c do eixo molecular, apresentam uma blindagem no espectro quando a molécula de rotaxano é 

formada, indicando que o macrociclo está alocado na estação succínica. Isso porque o 
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macrociclo exerce o efeito diamagnético de cone de blindagem dos anéis aromáticos sobre 

esses hidrogênios b e c. Um dos sinais dos hidrogênios l e n também apresentam uma 

blindagem significativa, indicando estarem próximos ao macrociclo, sendo influenciados pelo 

efeito de cone de blindagem dos anéis aromáticos do macrociclo. O hidrogênio e apresenta 

uma blindagem no espectro, o que corresponde a formação de ligação de hidrogênio. 

 

Figura 50 – Comparação do espectro de RMN de 1H do eixo molecular 25c com o [2]rotaxano 

28c. 

 

 
Fonte: autor. 

 

Na Figura 51 é mostrada a comparação do eixo molecular 25d com o [2]rotaxano 28d 

e [3]rotaxano 29d. Na formação do [2]rotaxano os sinais característicos discutidos para o 

composto 28c também estão presentes. Para o [3]rotaxano é possível observar a duplicação 

dos sinais do macrociclo, indicando a presença de dois macrociclo na molécula. Além disso, 

outros sinais do eixo molecular apresentam deslocamento químicos que condizem com a 

formação do [3]rotaxano. Para o [2]rotaxano foi possível observar que o macrociclo se 

encontra na estação succínica, já que os sinais dos hidrogênios b e c apresentaram uma 

blindagem significativa. O segundo macrociclo a ser inserido na molécula para a formação do 

[3]rotaxano, se acomoda na segunda estação, o que faz com que os sinais dos hidrogênios i e j 

apresentem uma blindagem significativa. O hidrogênio l apresenta uma desblindagem 
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significativa na formação do [2]rotaxano, indicando a formação de ligação de hidrogênio. 

Esse mesmo hidrogênio sofre um segundo deslocamento significativo quando a molécula de 

[3]rotaxano é formada, ocorrendo uma desblindagem do sinal, mais uma vez indicando a 

formação de ligação de hidrogênio. O hidrogênio e desblinda na formação do [2]rotaxano 

indicando a formação de ligação de hidrogênio, entretanto, quando ocorre a formação do 

[3]rotaxano esse hidrogênio blinda, o que pode ser um indicativo de rompimento de ligação 

de hidrogênio ou a sobreposição do efeito de cone de blindagem dos anéis aromáticos do 

macrociclo. 

 

 

Figura 51 – Comparação do espectro de RMN de 1H do eixo molecular 25d com o 

[2]rotaxano 28d e [3]rotaxano 29d. 

 

 
Fonte: autor. 

 

Para os rotaxanos 28b, 28c, 28d e 29d foi possível obter cristais adequados para a 

difração de raios X de monocristal (Figura 52). Para o rotaxano 28g, até o momento, todas as 

tentativas de cristalização resultaram na formação de fibras, as quais não podem ser medidas 

por esta técnica. Todos os compostos difratados cristalizaram no grupo espacial triclínico P-1 

e todos formaram solvatos. O composto 28b apresentou duas moléculas de rotaxano e oito 

moléculas de água na unidade assimétrica. Os compostos 28c, 28d e 29d apresentaram uma 

molécula de rotaxano e quatro, uma e três moléculas de água na unidade assimétrica, 
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respectivamente. Mais detalhes sobre a cristalização e dados estruturais podem ser 

encontrados na seção de Métodos e Técnicas e Apêndice D desta Tese. 

 

 

Figura 52 – Elipsoides de deslocamento térmico das estruturas dos compostos 28b, 28c, 28d e 

29d. As elipsoides são mostradas com 50% do nível de probabilidade e os átomos 

de hidrogênio das moléculas de rotaxano foram omitidas para maior clareza. 

 

  

28b 28c 

 

 

28d 28d 

Fonte: autor. 

 

O que pode ser destacado é que no estado sólido cristalino, as moléculas de 

[2]rotaxano (compostos da série 28) possuem o macrociclo preferencialmente na estação 

succinamida. Já o [3]rotaxano (29d), por possuir dois macrociclos, tem as duas estações 

ocupadas. 
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3.3.3. Interações intercomponentes no estado sólido cristalino e em solução 

 

Para avaliar as interações no estado sólido cristalino, foram obtidos dados de área de 

contato e energia de estabilização entre os componentes que formam o rotaxano (Tabela 25). 

Para o composto 28b, que cristalizou com duas moléculas de rotaxano na unidade assimétrica, 

foram obtidos os dados de área de contato e energia de estabilização de ambas moléculas e 

feita uma média dos valores. Comparando as moléculas de [2]rotaxanos, percebe-se que os 

compostos 28b e 28c possuem energias de estabilização semelhantes, em torno de -40 kcal 

mol-1, diferenciando do composto 28d, com energia de estabilização de -57 kcal mol-1. A 

explicação desta diferença de energia de estabilização está na conformação dessas moléculas 

no estado sólido, em que o composto 28d apresenta uma conformação do “tipo escorpião”, 

favorecida pela formação de mais interações entre o eixo molecular e o macrociclo. 

 

Tabela 25 – Dados de área de contato e energia de estabilização intercomponente para os 

compostos 28b-d e 29d. 

Composto C (Å2) G (kcal mol-1) 

28ba 178,94 -41,86 

28c 190,27 -40,35 

28d 244,66 -57,00 

29d Thr∙∙∙Mcy 1 170,87 -53,47 

29d Thr∙∙∙Mcy 2 203,59 -34,84 

29d Mcy 1∙∙∙Mcy 2 45,98 -15,07 

29d total 420,44 -103,39 
aValores obtidos a partir da média do valor de cada molécula da unidade assimétrica. 

 

Para o composto 29d foi possível obter a energia de estabilização existente entre cada 

par de componentes. O macrociclo que está sobre a estação succinamida (Mcy 1) possui uma 

energia de estabilização de -53 kcal mol-1 entre o macrociclo e o eixo molecular. O segundo 

macrociclo (Mcy 2) possui uma energia de estabilização de -34 kcal mol-1 com o eixo 

molecular. Essa diferença significativa de energia de estabilização do macrociclo com as duas 

estações reflete a preferência do macrociclo pela estação succínica. Assim, quando o rotaxano 

possui apenas um macrociclo, como no caso do composto 28d, mais de 95% do macrociclo se 

encontra na estação succínica, já que a diferença energética é maior que 2 kcal mol-1 

(ALTIERI, Andrea et al., 2003). Adicionalmente, a interação entre os dois macrociclos possui 

energia de -15 kcal mol-1. A energia de estabilização entre todos os componentes do 

[3]rotaxano é de -103 kcal mol-1, uma energia alta quando comparada com as moléculas de 

[2]rotaxano. 
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Comparando a energia de estabilização entre eixo molecular e macrociclo dos 

compostos 28d e 29d (utilizando o macrociclo da estação succínica), observa-se uma 

diminuição da energia de estabilização quando o segundo macrociclo é inserido na molécula 

(de -57 para -53 kcal mol-1). Entretanto, essa energia é compensada pelas novas interações 

intercomponentes realizadas pelo segundo macrociclo. Desta forma, com a inserção do 

segundo macrociclo se observa um aumento de quase 80% na energia de estabilização da 

molécula.  

Para avaliar as interações intercomponentes presentes no composto 28d, foram 

coletados dados relativos aos caminhos de interação através da QTAIM e a energia de cada 

interação foi obtida com a análise GAI (Figura 53). Entre os 25 caminhos de interação entre 

eixo molecular e macrociclo, as interações mais energéticas são ligações de hidrogênio do 

tipo NH···O e CH···O. A estação succínica realiza uma ligação de hidrogênio trifurcada (duas 

N-H···O e uma C-H···O) que soma -12,65 kcal mol-1 de energia de estabilização e uma 

bifurcada (uma N-H···O e uma C-H···O) que soma -10,84 kcal mol-1. A interação NH···O da 

ligação bifurcada é altamente energética que possui energia de -7,7 kcal mol-1. Essas duas 

interações são somam 41 % da energia de estabilização intercomponente. Outra interação que 

merece destaque é a interação NH···O que ocorre entre o NH da segunda estação e uma 

carbonila do macrociclo com 4,1 kcal mol-1. Esta interação juntamente com outras três 

interações, são as responsáveis pela estabilização extra quando comparado com os rotaxanos 

28b e 28c. 

 

Figura 53 – Caminhos de interação intercomponentes do composto 28d. 

 

 

Fonte: autor. 



131 

 

  Avaliando a energia de estabilização das interações intercomponentes (Figura 

54) é possível observar que as interações que mais contribuem são as NH···O e CH···π. 

Entretanto, as interações NH···O contribuem com 35% da energia de estabilização 

intercomponente apenas com quatro caminhos de interação, enquanto que as interações 

CH···π contribuem com os mesmos 35%, mas com treze caminhos de interação. As 

interações CH···O contribuem com 19% da energia de estabilização intercomponente com 

quatro caminhos de interação. As outras interações somam cerca de 10 % da energia de 

estabilização com quatro caminhos de interação distribuídos em interações do tipo O···π e 

N···π. 

 

 

Figura 54 – Contribuição das interações intercomponente no composto 28d. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Para avaliar as interações intercomponentes presentes em solução, experimentos RMN 

de 1H com variação de temperatura foram realizados. Os experimentos foram realizados em 

CDCl3 em temperatura entre -45 e 50 °C. 

Para o composto 28b é possível observar variações de deslocamentos químicos 

característicos de algumas interações (Figura 55). O hidrogênio e blinda com o aumento da 

temperatura, indicando o rompimento de uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de 

hidrogênio ocorre provavelmente entre a carbonila do eixo molecular e grupamentos doadores 

de ligação de hidrogênio do macrociclo (NH e CH). O fenomeno observado nessa interação é 
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o enfraquecimento da ligação NH da amida quando a ligação de hidrogênio é formada.  Com 

o aumento da temperatura um componente se movimenta em relação ao outro, rompendo as 

interações intercomponentes. O sinal dos hidrogênios D do macrociclo também blindam com 

o aumento da temperatura, indicando o rompimento de uma ligação de hidrogênio. Outros 

sinais também sofrem variação do deslocamento químico em função da temperatura. 

Entretanto, devido à complexidade das possíveis interações intercomponentes que podem 

ocorrer, não é possível afirmar com certeza quais interações intercomponentes estão 

presentes.  

 

 

Figura 55 – RMN de 1H com variação para o composto 28b com expansão na região entre 6,4 

– 8.55 ppm. 

 

Fonte: autor. 

 

 Ao observarmos os hidrogênios E (Figura 56), percebe-se que estão divididos em dois 

sinais, mesmo nas temperaturas mais altas, o que indica que não está ocorrendo o movimento 
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rápido de rotação do macrociclo. O mesmo comportamento é observado para os demais 

rotaxanos sintetizados nesse capítulo.  

 

 

Figura 56 – RMN de 1H com variação para o composto 28b com expansão na região entre 

4,05 – 4,70 ppm. 

 

 

Fonte: autor. 

  

Outra variação que se observa é a blindagem dos hidrogênios i e j e desblindagem dos 

hidrogênios b e c com o aumento da temperatura (Figura 56 e Figura 57). Essas pequenas 

variações no deslocamento químico desses hidrogênios podem indicar uma possível troca de 

estação do macrociclo, saindo da estação succínica para a estação da carbonila com o triazol. 

Entretanto, essa variação é muito pequena, o que pode indicar um movimento muito lento de 

translação ou até mesmo podem ocorrer devido a outros movimentos moleculares que 

acontecem com o aumento da temperatura.  
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Figura 57 – RMN de 1H com variação para o composto 28b com expansão na região entre 

0,95 – 3,25 ppm. 

 

 

Fonte: autor. 

 

  

 O composto 28c apresenta as mesmas tendências de variação dos deslocamentos 

químicos discutidos para o composto 28b, desta forma, apresentando semelhanças nas 

interações intercomponentes. Para observar as variações nos deslocamentos químicos do 

composto 28c veja os espectros no Apêndice A. 

 Os experimentos de variação de temperatura mostraram que para o composto 28d 

existe uma segunda ligação de hidrogênio que se rompe com o aumento da temperatura 

(Figura 58). Essa segunda ligação de hidrogênio ocorre entre o hidrogênio l (NH) e uma das 

carbonilas do macrociclo. Essa interação observada por dados de raios X de monocristal está 

presente ainda em solução. O que ocorre é uma torção no eixo molecular de forma a permitir 

a existência dessa interação. A interação observada nesse composto não foi observada nos 
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compostos 28b e 28c pois não possuem no grupo volumoso terminal uma amida secundária, 

mas sim uma amida terciária. 

 

 

Figura 58 – RMN de 1H com variação para o composto 28d com expansão na região entre 5,6 

– 8,6 ppm. 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

 Para o composto 28d o sinal do hidrogênio i sofre uma desblindagem com o aumento 

da temperatura e o sinal do hidrogênio j praticamente não varia seu deslocamento químico. 

Embora os hidrogênios b e c apresentam uma desblindagem com o aumento da temperatura, 

não se pode supor que está ocorrendo movimento de translação, já que os hidrogênios i e j não 

tem um comportamento para suportar essa hipótese (veja Figura 138 e Figura 139). 
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 O composto 29d apresenta uma menor variação de deslocamento químico (Figura 59) 

quando comparado com o composto 28d para o hidrogênio e. Isso pode ser explicado pela 

menor liberdade de movimento dessa molécula, já que possui dois macrociclos, dificultando a 

mobilidade entre os componentes. Devido à grande sobreposição de sinais na região doa 

aromáticos, não foi possível de distinguir o sinal do hidrogênio l. Além disso, diferente dos 

outros compostos, foi observada uma blindagem significativa no deslocamento químico dos 

hidrogênios D com o aumento da temperatura, indicando o rompimento de ligação de 

hidrogênio. Para o composto 28f não foi possível realizar os experimentos de RMN de 1H 

com variação de temperatura devido a sua baixa solubilidade em CDCl3. 

 

 

Figura 59 – RMN de 1H com variação para o composto 29d com expansão na região entre 

6,75 – 8,6 ppm. 

 

 

Fonte: autor. 
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 A Figura 60 mostra a variação do deslocamento químico em função da temperatura 

para os hidrogênios que participam de ligações de hidrogênio. Vale ressaltar que a falta de 

alguns pontos nas curvas é devido a grande sobreposição de sinais, o que impossibilitou a 

coleta do deslocamento químico exato em certas temperaturas. O que se pode observar é que 

o hidrogênio e do rotaxano 28d apresenta a maior variação de deslocamento químico (y = 

0,0201x + 0,3299; R2 = 0,9953, seguido pelo hidrogênio l deste mesmo composto (y = 

0,0117x + 0,2465; R2 = 0,9966). Os hidrogênios e dos compostos 28b (y = 0,0129x + 0,08; R2 

= 0,9982) e 28c ( y = 0,0112x +  0,2113; R2 = 0,9986) apresentaram variações de 

deslocamento químico semelhantes ao hidrogênio l do composto 28d. Já o composto 29d 

apresentou a menor variação do deslocamento químico (y = 0,005x – 0,1875; R2 = 0,857) para 

o hidrogênio e. 

 

 

Figura 60 – Variação do deslocamento químico (Δδ) em função da temperatura (°C) para os 

hidrogênios e e l dos compostos 28b-d e 29d. 

 

 

Fonte: autor. 
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3.3.4. Interações intermoleculares e mecanismos de cristalização 

 

Para cada um dos rotaxanos foi realizada a demarcação do cluster supramolecular e 

dados de área de contato e energia de estabilização coletados (veja Apêndice G). A Tabela 26 

apresenta o número de coordenação molecular e quantidade de moléculas de rotaxano e 

solvente no cluster supramolecular de cada rotaxano. Todos os clusters supramoleculares 

apresentaram moléculas de água, de forma que será necessário investigar a participação do 

solvente na estabilização da rede cristalina. Para o composto 28b, que apresentou duas 

moléculas de rotaxano independentes na unidade assimétrica, o cluster supramolecular de 

cada uma dessas moléculas foi muito semelhante, diferindo em uma molécula de água 

interagindo com a M1. 

 

Tabela 26 – Número de coordenação molecular (N) e quantidade de moléculas e rotaxano e de 

água presentes no cluster supramolecular dos compostos 28b-d e 29d. 

Composto N Moléculas de rotaxano Moléculas de água 

28ba 33/32 16/16 17/16 

28c 36 15 21 

28d 23 18 5 

29d 25 14 11 
aValores obtidos para cada molécula da unidade assimétrica (M1A e M1B). 

 

A área de contato e energia de estabilização total que a molécula central tem com 

todas as outras que constituem o cluster supramolecular podem ser observados na Tabela 27. 

É observado que o composto 28c é que apresenta menor área de contato e menor energia de 

estabilização. Já o composto 29d é o que apresenta maior área de contato e maior energia de 

estabilização. Isso é esperado uma vez que a molécula de [3]rotaxano possui um volume 

maior por possuir um componente a mais em relação aos outros rotaxanos. Quando 

comparamos o composto 28d com o composto 29d, percebe-se que a presença de uma 

macrociclo a mais na molécula proporcionou um aumento de -66,9 kcal mol-1 na energia de 

estabilização do cluster supramolecular.  

Calculando a distribuição da energia de estabilização por área de contato através de 

uma razão entre Gcluster e Ccluster é observado que esse aumento de energia do composto 29d em 

relação ao composto 28d também influenciou na distribuição das interações, o que mostra que 

interações mais energéticas estão sendo realizadas no composto 29d. O composto 28b 

também mostrou possuir interações mais energéticas comparado com os compostos 28c e 

28d. 
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Tabela 27 – Dados de área de contato e energia de estabilização total do cluster 

supramolecular para os compostos 28b-d e 29d. 

Composto Ccluster (Å2) Gcluster (kcal mol-1) 

Distribuição de energia de 

estabilização por área de 

contato (kcal mol-1 Å-2) 

28ba 1113,83 -217,81 -0,20 

28c 1043,24 -175,37 -0,17 

28d 1120,42 -192,71 -0,17 

29d 1313,04 -259,60 -0,20 
aValores obtidos a partir da média do valor de cada molécula da unidade assimétrica. 

 

A contribuição de componente e a eficiência de empacotamento também foram 

avaliadas para esses compostos (Tabela 28). A contribuição de componente mostrou que para 

os [2]rotaxanos estudados neste capítulo, o eixo molecular é o que possui maior influência na 

área de contato com o cluster supramolecular. Já o [3]rotaxano, por possuir dois macrociclos, 

fez com que os macrociclos tivessem maior contribuição da área de contato com as moléculas 

do cluster supramolecular. Além disso, avaliando a eficiência de empacotamento dessas 

moléculas foi possível observar que o composto 28c é o que possui a menor eficiência de 

empacotamento. Já o composto 29d é o que possui a maior eficiência de empacotamento, e 

quando comparado ao composto 28d demonstra que a presença do segundo macrociclo 

facilitou consideravelmente o empacotamento mais eficiente. 

 

Tabela 28 – Contribuição de componente (CC) e eficiência de empacotamento para os 

compostos 28b-d e 29d. 

Composto CC Eficiência de Empacotamento 

28ba 1,40 0,78 

28c 1,20 0,68 

28d 1,49 0,76 

29d  0,57b 0,83 
aValores obtidos a partir da média do valor de cada molécula da unidade assimétrica. bConsiderando: Thr vs Mcy 

1 + Mcy 2. 

 

Com os dados de energia de estabilização e área de contato entre as moléculas de cada 

dímero, dados normalizados a partir do número de coordenação molecular foram obtidos 

(Figura 61). Para o composto 28b, a distribuição dos dados nomalizados foi muito semelhante 

para os dois clusters supramoleculares das moléculas da unidade assimetrica, assim é 

apresentado apenas um gráfico para representação. A partir destes dados foi possível propor 

mecanismos de cristalização para cada composto. 
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Figura 61 – Dados de área de contato e energia de estabilização normalizados para os dímeros 

do cluster supramolecular dos compostos 28b-d e 29d.  

 

  

28b (M1A) 28c 

  

28d 29d 

Fonte: autor. 

 

 Para o composto 28b, os dados do cluster supramolecular a partir da M1A e M1B 

apresentaram a mesma proposta de mecanismo de cristalização, de forma que aqui são 

utilizados dados da molécula M1A para apresentar esse mecanismo. É proposto um 

mecanismo de cristalização com dois estágios (Figura 62), onde no primeiro estágio ocorre a 

formação de núcleos diméricos. Este estágio possui o parâmetro energético como dominante, 

com NG/NC = 1,93, indicando interações direcionais de alta energia. Apenas este núcleo é 

responsável por 16% dos parâmetros energéticos e de área de contato da cristalização.  

No segundo estágio do mecanismo de cristalização proposto ocorre a aproximação 

destes dímeros em diferentes direções, formando assim a rede cristalina final (Figura 62). O 
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segundo estágio possui NG/NC = 0,88. É neste último estágio que ocorre o aprisionamento 

das moléculas de água, pois quando as “grandes paredes” de núcleos unidimensionais de 

moléculas de rotaxano se aproximam acabam por prender as moléculas de água entre elas. 

Neste caso, consequentemente por estar em grande número, a água contribui com 13% da 

energia de estabilização total do cluster supramolecular. 

 

 

Figura 62 – Proposta de mecanismo de cristalização para o composto 28b. O sombreado 

representa o estágio prévio da cristalização. 

 
Fonte: autor. 

 

O mecanismo de cristalização proposto para o composto 28c possui três estágios 

(Figura 63). No primeiro estágio é formado um dímero entre moléculas de rotaxanos, 

apresentando NG/NC = 2,13, mostrando uma grande dominância do parâmetro energético 

neste estágio. Números altos de NG/NC são característicos de ligações de hidrogênio 

direcionais de alta energia de estabilização (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018). Este 

primeiro estágio é responsável por 21 % dos parâmetros energéticos e de área de contato da 

cristalização. No segundo estágio do mecanismo de cristalização proposto, ocorre a 

aproximação dos dímeros formados no estágio anterior para assim formar um núcleo 
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unidimensional. Neste segundo estágio o NG/NC = 1,01, mostrando um equilíbrio entre os 

parâmetros de área de contato e energético. No terceiro e último estágio ocorre a aproximação 

destes núcleos unidimensionais para formar a rede cristalina. É também neste último estágio 

que ocorre o aprisionamento das moléculas de água, que por estarem em grande número, 

contribuem com 16% da energia de estabilização total do cluster supramolecular. 

 

 

Figura 63 – Proposta de mecanismo de cristalização para o composto 28c. O sombreado 

representa o estágio prévio da cristalização. 

 

 

Fonte: autor. 

 

 Para o composto 28d são propostos dois estágios para a cristalização (Figura 64). No 

primeiro estágio ocorre a formação de um núcleo unidimensional com a participação de dois 

dímeros principais, sendo o M1∙∙∙M13 e M1∙∙∙M6. Ambos dímeros possuem energias de 

estabilização muito próximas, por isso, supõe-se que essas interações participam do mesmo 

estágio. Apesar da energia muito próxima, se os dímeros forem avaliados separadamente é 

observada a dominância da energia de estabilização no dímero M1∙∙∙M13 e distribuição 

igualitária de área de contato e energia para o dímero M1∙∙∙M6 (Figura 61). Sendo assim, este 

primeiro núcleo de cristalização apresenta NG/NC = 1,32 e NCG% = 43. No segundo estágio 

corre a interação desses núcleos unidimensionais para formar a rede cristalina final. Para este 

composto, a água também fica presa no estágio final de cristalização, mas contribuindo com 

apenas 7% da energia de estabilização total do cluster supramolecular. 
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Figura 64 – Proposta de mecanismo de cristalização para o composto 28d. O sombreado 

representa o estágio prévio da cristalização. 

 

Fonte: autor. 

 

 

 Para o composto 29d o mecanismo de cristalização proposto possui dois estágios 

(Figura 65). No primeiro estágio do mecanismo de cristalização ocorre a formação de um 

núcleo unidimensional, onde os dímeros M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M8 são os mais energéticos e 

conduzem este estágio. Os monômeros M4 e M11 fazem parte deste estágio, não por 

apresentarem alta energia de estabilização com a molécula M1, mas por apresentarem as 

mesmas interações que estão presentem entre M1∙∙∙M6 e M1∙∙∙M8 com as moléculas vizinhas. 

Assim, este núcleo unidimensional pode ser considerado infinito, com as mesmas interações 

se repetindo em uma direção. Este primeiro núcleo de cristalização apresenta NG/NC = 1,28 e 

NCG% = 37. No último estágio do mecanismo de cristalização proposto ocorre a interação 

entre os núcleos unidimensionais formados no estágio anterior. Para este composto, também é 

no último estágio que as moléculas de água ficam presas na estrutura cristalina, participando 

com apenas 6 % da energia de estabilização total do cluster supramolecular.  
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Figura 65 – Proposta de mecanismo de cristalização para o composto 29d. O sombreado 

representa o estágio prévio da cristalização. 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

 Pode ser observado que para os rotaxanos desta série, o dímero mais energético possui 

uma contribuição maior da energia de estabilização do que a área de contato, mostrando que 

possivelmente ligações de hidrogênio direcionais estão ocorrendo entre as moléculas deste 

dímero. Quando analisamos esses dímeros (Figura 66) percebe-se que essas interações mais 

energéticas são semelhantes para todos os rotaxanos aqui estudados, sendo que possivelmente 

essas interações ocorrem entre os macrociclos desses compostos. Desta forma, mesmo que o 

eixo molecular possua maior contribuição para o cluster supramolecular (maior CC) nos 

rotaxanos 28b-d, é o macrociclo que direciona a cristalização.  
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Figura 66 – Dímeros mais do cluster supramolecular dos compostos 28b-d e 29d.  

 

  

28b M1A (M1∙∙∙M14) 28c (M1∙∙∙M29) 

 

 

28d (M1∙∙∙M13) 29d (M1∙∙∙M6) 

Fonte: autor. 

 

 Um resumo dos mecanismos de cristalização pode ser observado na Figura 67, onde o 

composto 28b foi o que mais diferiu em relação ao mecanismo de cristalização, apresentando 

dois estágios, onde o primeiro foi a formação de núcleos diméricos e o segundo a formação da 

rede cristalina final. O composto 28c apresentou três estágios, sendo o primeiro a formação de 

um dímero e o segundo a formação de um núcleo tridimensional. Para os compostos 28c, 28d 

e 29d, foi observado a formação de núcleos unidimensionais e a partir destes núcleos é que 

ocorre a formação da rede cristalina final.  

Além disso, para todas as estruturas, as moléculas de água ficaram presas no último 

estágio de cristalização, o que foi também foi constatado no capítulo I desta tese como sendo 

comum em solvatos cristalinos de moléculas de rotaxano com macrociclo do tipo Leigh. Isso 

porque as grandes paredes de interações formadas entre rotaxanos dificilmente permitem a 
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formação de interações direcionais, como uma ligação de hidrogênio envolvendo uma 

molécula de água.  

Neste capítulo, alguns exemplos mostram a água participando com menos de 7% de 

contribuição, nestes casos é razoável afirmar que foram perfeitos acidentes de percurso. Por 

outro lado, para contribuições acima de 10%, pode-se começar a considerar importante para a 

estabilização total, apesar de terem ficado presas e não direcionarem um núcleo. 

 

 

Figura 67 – Resumo esquemático dos mecanismos de cristalização para os compostos do 

capítulo 3 desta Tese. 

 

 

Fonte: autor. 
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3.4. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA TESE 

 

Em relação as interações intercomponentes observa-se que os polimorfos do composto 

15 possuem duas ligações de hidrogênio trifurcadas simétricas que somam entre 41 e 60% da 

energia de estabilização. Já o composto 28d apresenta uma ligação de hidrogênio trifurcada e 

uma bifurcada, que somam 41% da energia de estabilização intercomponente. Esse dado 

ressalta a importância dessa interação na estabilização entre os componentes, pois mesmo no 

caso do composto 28d que possui um eixo molecular maior e uma das ligações é bifurcada, a 

contribuição energética ainda é alta. 

Tendo em vista as interações intermoleculares, a Figura 68 apresenta a contribuição de 

componente de todos os rotaxanos estudados nesta tese. Observa-se que o composto 29d é o 

que possui a maior contribuição do macrociclo, isso é esperado pois contém dois macrociclos 

na estrutura do [3]rotaxano. Seguindo aparece o composto 15I, já que a forma I por apresentar 

distorção significativa dos componentes, acarreta maior contribuição do macrociclo quando 

comparado com as outras formas polimórficas. Os [2]rotaxanos da série 28 apresentam maior 

contribuição do eixo molecular por conter eixos moleculares com maior volume quando 

comparado com o macrociclo. Além destes, dois exemplos em que a contribuição do eixo 

molecular é quase 3 vezes maior que a do macrociclo foram estudados. Uma grande faixa de 

CC foi contemplada com os rotaxanos estudados nesta tese, indicando que este parâmetro 

pode ser uma ferramenta importante para auxiliar no entendimento da cristalização de 

moléculas de rotaxano.   

 

 

Figura 68 – Contribuição do componente (CC) de todos os rotaxanos apresentados nesta tese. 

 
Fonte: autor. 
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 Levando em consideração as propostas de mecanismo de cristalização, foi possível 

rastrear através do processo de retrocristalização três rotas gerais de cristalização que 

compartilham apenas dois tipos de núcleos distintos (Figura 69). A grande parte dos rotaxanos 

cristalizou em dois estágios principais, sendo o primeiro a formação de núcleos 

unidimensionais e o segundo a formação da rede cristalina tridimensional. Apenas três 

compostos diferiram deste comportamento mencionado anteriormente e formaram dímeros 

como primeiro estágio de cristalização. Para um desses casos (28c) os núcleos diméricos 

uniram-se para a formação da rede cristalina final, já para os outros dois casos (9 e 28b), 

ocorre a interação dos núcleos diméricos formando núcleos unidimensionais e então a 

formação da rede cristalina final. 

 

 

Figura 69 – Rotas de mecanismos de cristalização propostos para os compostos desta tese. 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

A tendência encontrada para os rotaxanos do capítulo III, em que a interação entre 

macrociclos é a direcionadora dos primeiros núcleos de cristalização, faz surgir uma nova 

proposta. Além do parâmetro CC, a partir dos mecanismos de cristalização propostos, pode-se 

propor uma subclassificação nos mecanismos que envolvem rotaxanos, indicando o 

componente direcionador do estágio (CDE). A classificação indica se determinado núcleo é 

direcionado por interação predominante do eixo molecular, ou guiado pelo macrociclo ou 

núcleos em que os dois componentes participam de forma equivalente no direcionamento do 
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crescimento. Por exemplo, na primeira etapa dos mecanismos dos compostos 28b e 28c, o 

CDE é o macrociclo, já para o composto 9, ambos os componentes participam dos núcleos 

diméricos iniciais. 

Em relação aos solvatos de rotaxanos, especialmente os hidratos, a questão 

relacionada a quando a estabilização fornecida pelo solvente é essencial e quando é apenas 

um aprisionamento durante as etapas de cristalização foi levantada. Neste trabalho, apenas no 

rotaxano 7 foi observado o aprisionamento de moléculas de água entre os rotaxanos que 

formam o núcleo unidimensional no primeiro estágio de cristalização. Os demais modelos 

tiveram o aprisionamento do solvente na última etapa de cristalização como uma 

consequência topológica da formação da rede cristalina.  

Além disso, baseado em dados quantitativos, o papel dos solventes na contribuição da 

estabilização do cristal pode ser avaliado (Tabela 27). Os valores variaram de 6,3 a 18,2 % 

para a água, 7,3 e 22,9 % para clorofórmio e 14,4 % para acetonitrila. Já se tem determinado 

de que todos os solventes foram aprisionados pelas moléculas de rotaxano e não atuaram 

auxiliando no direcionamento da cristalização. A partir dos modelos estudados, é plausível 

afirmar que mesmo com até 20 % de contribuição na estabilização energética do cristal, um 

hidrato de rotaxano provavelmente será resultado de um ‘acidente de complementariedade’ 

durante as etapas de cristalização.  

 

Tabela 29 – Contribuição do solvente na energia de estabilização do cristal para as estruturas 

de solvatos estudadas. 

Composto Solvente Contribuição (%) 

3 CHCl3 22,9 

5 H2O 14,6 

6 H2O 17,5 

7 H2O 18,2 

12 H2O 17,3 

13 CHCl3 7,3 

14 CH3CN 14,4 

28b H2O 13,0 

28c H2O 15,8 

28d H2O 7,5 

29d H2O 6,3 

 

Os mecanismos de cristalização propostos nesta tese estão inseridos entre os 

reportados anteriormente pelo grupo NUQUINHE (MARTINS, Marcos A. P. et al., 2018; P. 

COPETTI et al., 2020; PAGLIARI et al., 2018; ZIMMER et al., 2018). Para uma visão geral, 
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a Figura 70 demonstra as possíveis rotas de mecanismos de cristalização para compostos 

orgânicos. O ponto de partida pode ser como um monômero (molécula M1), ou algum outro 

conjunto de moléculas consideradas como moléculas de referência (M1) - quando esta é a 

estrutura representativa da rede cristalina. Por exemplo, é possível considerar um dímero 

como a molécula M1 quando o núcleo formado ainda em solução é muito estável, de forma 

que se sabe inquestionavelmente que esse é o primeiro núcleo a ser formado. Exemplos que 

podem conter esse caminho de mecanismo são cocristais, líquidos iônicos e sais.  

 

 

Figura 70 – Rotas de mecanismos de cristalização já reportadas através do processo de 

retrocristalização. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Em relação aos estágios iniciais envolvidos no crescimento de cristais de moléculas 

orgânicas, é possível observar a formação de dímeros fechados, tetrâmeros, núcleos 

unidimensionais, núcleos bidimensionais e outras estruturas. Diferentes rumos podem ser 

observados apartir do estagio inicial, por exemplo, um mecanismo que comece com núcleos 

unidimensionais pode seguir direto para a formação da estrutura tridimensional. O 

crescimento progressivo, com a rastreabilidade de um núcleo unidimensional, seguido de um 

aumento da complexidade levando a um núcleo bidimensional e para então chegar à estrutura 

tridimensional, também pode ser observado. Haverá casos em que o processo de 

retrocristalização só será capaz de avaliar a formação de núcleos bidimensionais como ponto 

de partida devido a energias de estabilização de dímero semelhantes em mais de uma direção. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Modelos inéditos na engenharia de cristais foram estudados nesta Tese. O ambiente 

cristalino supramolecular de diversos rotaxanos portadores do macrociclo do tipo Leigh foi 

avaliado em termos de área de contato e energia de estabilização com a proposta de 

mecanismos de cristalização. Os rotaxanos estudados apresentaram características distintas 

apesar de apresentarem estágios gerais de cristalização semelhantes, em que no primeiro 

estágio são dominados pela formação de núcleos unidimensionais e, em menos casos, por 

dímeros. Em relação as interações intercomponentes, observou-se que as ligações de 

hidrogênio trifurcadas ou bifurcadas mostraram grande importância na estabilização entre os 

componentes. 

Novos parâmetros, com informações moleculares ou supramoleculares, que podem 

fornecer dados supramoleculares de rotaxanos de maneira rápida para triagem, identificação e 

avaliação do efeito da topologia molecular no ambiente supramolecular foram propostos. 

Espera-se que o parâmetro CC possa contribuir em futuros trabalhos na determinação 

antecipada das características desejadas, uma vez que auxilia na interpretação de qual 

componente molecular terá a maior contribuição na rede cristalina. Além disso, foi possível 

propor também uma subclassificação nos estágios propostos, informando o componente 

direcionador do estágio (CDE) de cristalização. 

Nos primeiros estágios do processo de nucleação foi observado uma grande 

complementaridade molecular, com alta área de contato e grande número de caminhos de 

interação. Consequentemente, dificulta a ocorrência de interações específicas capazes de 

direcionar a formação de cristais, o que é diferente do observado em outras classes de 

moléculas orgânicas pequenas. Este comportamento pode ser explicado pela topologia 

molecular intrínseca das moléculas de rotaxano. Para que as formações diméricas ocorram no 

primeiro estágio de cristalização foi necessário um design molecular não simétrico, 

favorecendo assim que um lado da molécula prevaleça nas interações intermoleculares. 

A partir das propostas de mecanismos, foi possível rastrear e identificar o papel do 

solvente no processo de cristalização, mostrando que o solvente pode ser facilmente preso 

entre os núcleos unidimensionais e diméricos durante as últimas etapas de cristalização. Além 

disso, baseadas em dados quantitativos, foram fornecidas percepções iniciais da contribuição 

da água na estabilização de todo cristal. Casos em que as contribuições na estabilização do 

cluster supramolecular são menores que 20% podem indicar que a presença da água é 

resultado de ‘acidentes de complementariedade’ nas etapas de cristalização. Adicionalmente, 
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um exemplo único de cristalização foi observado para um rotaxano 7, em que foi observado 

que sua topologia favoreceu o aprisionamento de moléculas de água entre os rotaxanos que 

formam o núcleo unidimensional no primeiro estágio de cristalização, e não por consequência 

da aproximação desses núcleos.  

Para o rotaxano 15, novas formas polimórficas, juntamente com as condições de 

solvente e temperatura para chegar em cada fase polimórfica foram reportadas. Foi possível 

identificar que a chave para entender a existência dos dois polimorfos à temperatura ambiente, 

está no primeiro núcleo de cristalização a ser formado. As energias semelhantes no primeiro 

estágio permitiram que ambos os polimorfos existissem. Apesar dos polimorfos apresentarem 

diferenças moleculares, supramoleculares e de energia de estabilização (até -21 kcal mol-1) 

relevantes, os tipos e contribuição das interações intermoleculares não foram afetadas 

significativamente. O que pode gerar modelos aplicáveis em materiais, já que as interações 

intermoleculares não sofreram mudanças significativas e algumas de suas propriedades 

podem continuar iguais.  

O modelo de eixo molecular sintetizado no capítulo III permitiu a obtenção de 

moléculas inéditas de [2]- e de [3]rotaxanos em função de uma pequena modificação no grupo 

volumoso terminal. As energias de estabilização intercomponentes para os [2] e [3]rotaxanos 

mostraram a preferência do macrociclo pela estação succínica em relação a segunda estação. 

Como a diferença de energia entre as estações é maior do que 2 kcal mol-1, a ocupação da 

estação succícica pelo macrociclo é maior que 95%. As interações intercomponentes, 

avaliadas em solução e no estado sólido cristalino, modificam significativamente com a 

mudança dos grupos volumosos terminais, mostrando a grande influência desta porção da 

molécula. A presença de um grupamento volumoso terminal com amida secundária permitiu 

tanto a formação do [3]rotaxano, como a topologia singular “tipo escorpião” observada no 

estado cristalino para a molécula de [2]rotaxano. 

Neste contexto, esta tese contribui fornecendo informações para a compreensão de 

como a cristalização pode ocorrer em diferentes moléculas de rotaxano portadoras do 

macrociclo do tipo Leigh. Forneceu novos parâmetros e abordagens, no nível 

intercomponente e intermolecular, para guiar a interpretação da autoassociação e da formação 

de solvatos e polimorfos de moléculas de rotaxanos em geral. 
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5. PERSPECTIVAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO 

 

A partir dos resultados apresentados nesta tese, algumas sugestões de continuidade do 

trabalho são apresentadas: 

(i) Aumentar o escopo de estudo relativo ao processo de cristalização em cristais de 

moléculas de rotaxano, buscando por modelos com diferentes macrociclos e 

correlacionar com os dados de CC e estágios de cristalização obtidos neste 

trabalho. 

(ii) Utilizar o rotaxano em que foi obtido polimorfos como base para realizar 

modificações estruturais e buscar por novos modelos que podem apresentar o 

mesmo fenômeno de polimorfismo. 

(iii) Aumentar o escopo de estudo de estruturas de solvato de rotaxano para determinar 

uma faixa quantitativa de contribuição do solvente na formação de solvatos, a fim 

de ser possível concluir a partir desses valores se o solvente direcionou núcleos ou 

se ficou preso como consequência. 

(iv) A partir do conhecimento obtido para esses modelos de rotaxanos, realizar 

modificações estruturais para modular as interações e gerar novos modelos de 

rotaxanos com movimentos controlados. 

  



154 

 

6. MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

6.1. TÉCNICAS DE SÍNTESE 

 

Os reagentes e os solventes utilizados para a síntese dos compostos desta tese foram de 

qualidade P.A., HPLC ou purificados segundo procedimentos usuais de laboratório 

(ARMAREGO; PERRIN, 1997). 

 

6.1.1. Síntese dos compostos 18a-c 

 

Foi adicionada lentamente uma solução da amina secundária 16a-c (10mmol) em THF 

anidro (10 mL) a uma solução contendo anidrido succinico 17 (10 mmol) em THF anidro (10 

mL) que estava sob agitação a 25 °C. A reação foi deixada agitando por 16 horas. Após o 

tempo reacional THF foi evaporado sob pressão reduzida com auxílio de um evaporador 

rotatório, resultando no produto (18b-c). Para os produtos 18b-c não realizado processo de 

purificação adicional. Para o composto 18a foi realizada uma etapa adicional de 

recristalização em CH2Cl2, resultando no produto puro.  

 

6.1.2. Síntese dos compostos 20a-c 

 

Para a síntese do composto 20a foi utilizada uma solução do ácido 18a (4 mmol) em 

diclorometano (DCM, 15 mL) sob atmosfera de N2 e resfriada a 5 °C, após dissolução do 

reagente foram adicionados hidroxibenzotriazol (HOBt, 4,8 mmol), 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC, 4,8 mmol) e N,N-diisopropiletilamina (DIPEA, 4,8 

mmol), nesta ordem. Deixou-se agitar por 30 min e então adicionou-se lentamente uma 

solução de propargilamina 19 (4,8 mmol) em DCM (5 mL). Após a adição, deixou-se em 

agitação a 25 °C por 16 horas. Após o tempo reacional, a fase orgânica foi extraída com 

solução HCl 1 M (1  15 mL), solução saturada de NaOH (1  15 mL) e solução saturada de 

NaCl (1  15 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro e evaporado o solvente com o 

auxílio de um evaporador rotatório. O produto bruto foi purificado em coluna cromatográfica 

utilizando sílica gel 60 e como eluente uma mistura de CHCl3 e MeOH (40:1). 

Para a síntese dos compostos 6b-c, em um balão flambado e com tubo secante foi 

adicionado 10 mmol do ácido (18b-c) em DCM anidro (10 mL) e deixado em agitação até a 

total solubilização. Após, foi adicionado N,N′-Diciclo-hexilcarbodiimida (DCC, 11 mmol) e 
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deixado em agitação por 10 min. Após este tempo, propargilamina 19 (11 mmol) solubilizada 

em DCM anidro (10 mL) foi adicionada lentamente a solução que continha o ácido e o DCC. 

A reação foi deixada em agitação por 16 horas. Após o tempo reacional, adicionou-se acetato 

de etila (50 mL) para precipitar a diciclohexilureia (DHU), que foi filtrada e coletada por 

filtração em funil de buncher. O acetato de etila e DCM foram evaporados sob pressão 

reduzida com auxílio de um evaporador rotatório. Adicionou-se DCM (30 mL) e extraiu-se a 

reação com solução HCl 1 M (1  20 mL), solução saturada de NaHCO3 (1  20 mL) e 

solução saturada de NaCl (1  20 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro e 

evaporado o solvente com o auxílio de um evaporador rotatório. O produto bruto foi 

purificado em coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 e como eluente uma mistura de 

hexano e acetato de etila (7:3). 

 

6.1.3. Síntese dos compostos 22a-c 

 

Uma mistura da respectiva amina secundária 16a-c (7,5 mmol) e trietilamina (2,5 

mmol) dissolvidas em THF anidro (8 mL) foi adicionada lentamente a um balão contendo o 

cloreto de 3-bromopropionila 21 (5 mmol) dissolvido em THF anidro sobre banho de gelo. 

Após o término da adição, retirou-se o banho de gelo e a mistura foi agitada à temperatura de 

25°C por 2 horas. Depois de completo o tempo reacional, foi adicionado 8 mL de água e a 

mistura resultante foi extraída com DCM (2  10 ml). Após, a fase orgânica foi lavada com 

água destilada (1  10 mL), solução de HCl 1M (1  10 mL), solução saturada de NaHCO3 (1 

x 10 mL) e solução saturada de NaCl (1  10 mL). Em seguida, a fase orgânica foi seca com 

Na2SO4 anidro, filtrada e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida com auxílio de um 

evaporador rotatório. 

 

6.1.4. Síntese dos compostos 24a-c 

 

Uma solução do composto 22a-c (4 mmol), juntamente com azida de sódio 23 (4,8 

mmol) em DMF (8 mmol) foi deixada em refluxo a 70 °C por 2 horas. Após o tempo 

reacional, a mistura foi diluída com acetato de etila (8 mL) e lavada com água destilada (1  

10 mL) e solução saturada de NaCl (1  10 mL). Em seguida, a fase orgânica foi seca com 

Na2SO4 anidro, filtrada e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida com auxílio de um 
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evaporador rotatório. O produto bruto foi purificado em coluna cromatográfica utilizando 

sílica gel 60 e como eluente uma mistura de hexano e acetato de etila (7:3). 

 

6.1.5. Síntese dos eixos moleculares 25a-f 

 

Em uma solução do respectivo reagente 24a-c (3 mmol) dissolvido em DCM (3 mL) 

foi adicionado o respectivo composto 20a-c (3,3 mmol) e uma solução de ascorbato de sódio 

(3 mol%) e sulfato de cobre pentahidratado (6 mol%) dissolvidos em água (3 mL). A reação 

bifásica foi deixada em agitação em temperatura de 25 °C por 12 horas. Ao final do tempo 

reacional, a reação foi lavada com solução saturada de NaCl (1  10 mL) e água destilada (2  

10 mL). Em seguida, a fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrada e o solvente foi 

evaporado sob pressão reduzida com auxílio de um evaporador rotatório. O produto bruto foi 

purificado de diferentes formas, dependendo do composto formado. Para o composto 25a a 

etapa de lavagem não foi realizada, de forma que ao final do tempo reacional o produto 

precipitou em DCM, assim, filtrou-se o precipitado resultando no produto puro. Para os 

compostos 25b-f, foi utilizada a purificação por coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 

e como eluente uma mistura de CHCl3 e MeOH (20:1) para 25b, 25e e 25f, (40:1) para 25c e 

(9:1) para 25d. 

 

6.1.6. Síntese dos rotaxanos 28a-f e 29a-f 

 

Uma mistura do respectivo eixo molecular 25a-f (1 mmol), Et3N (16 mmol) e CHCl3 

(300 mL) foi adicionada a um balão de três bocas sob atmosfera de N2. Posteriormente foram 

preparadas duas soluções: 1) cloreto de isoftaloíla 26 (8 mmol) em CHCl3 (20 mL); 2) 4-

Xilenodiamina 27 (8 mmol) em CHCl3 (20 mL), sendo que cada solução foi adicionada em 

uma seringa de 20 mL. Realizou-se a adição das soluções simultaneamente, utilizando um 

aparelho de adição automático em um tempo de 4 h. Após a adição, a mistura foi agitada à 

temperatura de 25°C durante 16 h. Completado o tempo reacional, o produto bruto foi filtrado 

em celite e o volume da solução foi diminuído pela metade sob pressão reduzida com auxílio 

de um evaporador rotatório. Após, a mistura resultante foi lavada com água destilada (2  

150mL), com solução saturada de NaHCO3 (2  150mL) e com solução saturada de NaCl (2  

150mL). Em seguida, a fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrada e o solvente foi 
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evaporado sob pressão reduzida, com auxílio de um evaporador rotatório. A purificação de 

cada produto se deu por de maneira distinta as quais são detalhadas para cada composto.  

Para a reação com o eixo molecular 25a não foi observada a formação de rotaxano.  

O eixo molecular 25b formou apenas o [2]rotaxano 28b, o qual foi purificado 

inicialmente por coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 e como eluente uma mistura de 

CHCl3 e MeOH na proporção 20:1 o que resultou em uma mistura de eixo molecular e 

rotaxano (0,473 g). O [2]rotaxano 28b foi separado do eixo molecular 25b utilizando placas 

preparativas com 10 mg da mistura e empregando como eluente uma mistura de CHCl3 e 

DMF na proporção 20:1, o que resultou em 7 mg do composto 28b puro por placa. 

O eixo molecular 25c formou apenas o [2]rotaxano 28c, o qual foi purificado 

inicialmente por coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 e como eluente uma mistura de 

CHCl3 e MeOH na proporção 30:1 o que resultou em uma mistura de eixo molecular e 

rotaxano (0,262 g). Após foi realizada uma recristalização a baixa temperatura utilizando 

CHCl3:Hex 1:1, resultando ainda em uma mistura de eixo molecular e rotaxano, mas com o 

eixo molecular em menor proporção (90 mg). O [2]rotaxano 28c foi separado do eixo 

molecular 25c utilizando placas preparativas com 10 mg da mistura e empregando como 

eluente uma mistura de CHCl3 e MeOH na proporção 30:1, o que resultou em 6,7 mg do 

composto 28c puro por placa. 

O eixo molecular 25d formou [2]rotaxano 28d e o [3]rotaxano 29d, os quais foram 

purificados inicialmente por coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 e como eluente 

uma mistura de CHCl3 e MeOH na proporção 20:1 o que resultou em uma mistura de eixo 

molecular, [2]- e [3]rotaxanos (0,348 g). O [2]rotaxano 28d e o [3]rotaxano 29d foram 

separados do eixo molecular 25d utilizando placas preparativas com 10 mg da mistura e 

empregando como eluente uma mistura de CHCl3 e MeOH na proporção 20:1, o que resultou 

em 4,4 mg do composto 28d e 2,7 mg do composto 29d por placa. 

A reação de formação de rotaxano com eixo molecular 25e foi realizada para 0,5 

mmol de eixo molecular utilizando quantidades proporcionais dos outros reagentes. A partir 

do eixo molecular 25e obteve-se a provável formação dos [2]rotaxano 28e e o [3]rotaxano 

29e, os quais foram purificados inicialmente por coluna cromatográfica utilizando sílica gel 

60 e como eluente uma mistura de CHCl3 e MeOH na proporção 20:1 o que resultou em uma 

mistura de eixo molecular, [2]- e [3]rotaxano (0,259 g). Outras tentativas de purificação não 

foram eficazes para realizar a separação do eixo molecular e rotaxanos. 

A reação de formação de rotaxano com eixo molecular 25f foi realizada para 0,5 mmol 

de eixo molecular utilizando quantidades proporcionais dos outros reagentes. A reação com o 
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eixo molecular 25f formou apenas o [2]rotaxano 28f, o qual foi purificado inicialmente por 

coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 e como eluente uma mistura de CHCl3 e MeOH 

na proporção 10:1 o que resultou em uma mistura de eixo molecular e rotaxano (0,252 g). Foi 

realizada uma segunda coluna cromatográfica utilizando sílica gel 60 e como eluente uma 

mistura de CHCl3 e acetona na proporção 1:1 o que ainda resultou em uma mistura de eixo 

molecular e rotaxano (73 mg). Após foi realizada uma recristalização a 25 °C utilizando 

CHCl3, o que resultou em 16 mg do composto 28f puro. 

 

6.2. ANÁLISES REALIZADAS 

 

6.2.1. Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C 

 

Os espectros de RMN de 1H, 13C, 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC e 1H-13C HMBC foram 

registrados no Espectrômetro BRUKER AVANCE III 600 (600,13 MHz para 1H e 150,92 

MHz para 13C), localizado no departamento de química da Universidade Federal de Santa 

Maria. Os dados foram obtidos em tubos 5 mm, temperaturas entre 228-323K, concentração 

de 0,05 mol L-1 em clorofórmio deuterado (CDCl3) ou dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) 

como solvente, utilizando tretrametilsilano (TMS) como referência interna. Largura de pulso 

11,70 μs para 1H e 11,20 μs para 13C; número de varreduras de 8 a 32 para 1H e 32 a 4096 

para 13C. 

 

6.2.2. Cromatografia Líquida com Ionização por Electrospray (ESI) 

 

Os espectros de massa por ionização por electrospray (ESI-MS) para os compostos 

18a-c, 20a-c, 22a-c e 24a-c foram realizadas em um equipamento Agilent Technologies 6460 

Triplo quadrupolo 6460 (LC/MS-MS) (Agilent Technologies, USA). A amostra foi analisada 

no modo inserção direta. Íons moleculares foram detectados usando o modo positivo no 

método SCAN. O equipamento está localizado no departamento de química da Universidade 

Federal de Santa Maria. 

 

6.2.3. Espectrometria de Massas de Alta Resolução – HRMS-ESI 

 

Os espectros dos compostos 24a-f, 28b-d, 28f e 29d foram adquiridos em um 

espectrômetro de massa com analisador por tempo de voo (Xevo G2 q-ToF, Waters, EUA), 
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com ionização por electrospray operando no modo positivo (ESI+), localizado no 

departamento de química da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

6.2.4. Infravermelho 

 

As análises de infravermelho foram realizadas em um espectrômetro Bruker Vertex 70 

(Bruker Optik GmbH, Ettingen, Alemanha) equipado com detector DLaTGS e interferômetro 

ROCKSOLID localizado no departamento de química da Universidade Federal de Santa 

Maria. A amostragem foi feita com acessório Platinum ATR equipado com cristal de 

diamante. A coleta foi feita em modo de refletância total atenuada e os espectros convertidos 

para transmitância para visualização. A janela espectral utilizada foi de 400-4000 cm-1 sendo 

realizada um total de 16 varreduras por análise.  

 

6.2.1. Estruturas cristalinas  

 

Para a escolha das estruturas trabalhadas no capítulo I, a pesquisa foi realizada usando 

o software Conquest [51] v. 1.23 (atualizações CSD versão 5.39, agosto de 2018) 

selecionando apenas o macrociclo do tipo Leigh e definindo os seguintes parâmetros de filtro: 

sem restrições de refcode, nenhuma estrutura sem coordenada 3D determinada, nenhuma 

molécula polimérica, nem erros e íons, apenas estruturas monocristalinas e apenas moléculas 

orgânicas. As 14 estruturas finais selecionadas, usando os critérios discutidos no capítulo I, 

foram obtidas no banco de dados CCDC e apresentaram os seguintes números de 

identificação: 1 (1557939)(ORLANDO et al., 2018), 2 (1557941)(ORLANDO et al., 2018), 3 

(872249)(BERNÁ; ALAJARÍN; MARTÍNEZ-ESPÍN; et al., 2012), 4 (140048)(GATTI et al., 

2001), 5 (752437)(BERNÁ; ALAJARÍN; ORENES, 2010), 6 (752438)(BERNÁ; 

ALAJARÍN; ORENES, 2010), 7 (745914)(MORETTO et al., 2009), 8 (188836)(KIDD et al., 

2003), 9 (622268)(COOKE et al., 2006), 10 (1051909)(MARTINEZ-CUEZVA; PASTOR; et 

al., 2015), 11 (989271)(MARTINEZ-CUEZVA et al., 2014), 12 (141369) (ASAKAWA et 

al., 2002), 13 (736493)(FU et al., 2009) e 14 (127612)(HANNAM et al., 2004). 

 

6.2.2. Difração de raios X de monocristal 

 

Os monocristais dos compostos difratados nesta Tese foram obtidos por evaporação 

lenta de solvente utilizando uma mistura de solventes de CHCl3:DMF (1:1) para a forma 15II, 



160 

 

CHCl3:EtOH para a forma 15III, CHCl3:THF (1:1) para o composto 28b, CHCl3:Hexano 

(1:1) para o composto 28c e CHCl3:MeOH (1:1) para os compostos 28d e 29d. Todas as 

cristalizações foram realizadas a temperatura de 25 °C. A medição da difração foi realizada 

utilizando um difratômetro Bruker D8 QUEST utilizando radiação Cu Kα (λ = 1,54080 Å) 

para a forma 15II e em um difratômetro Bruker D8 VENTURE utilizando radiação Mo Kα (λ 

= 0,71073 Å) para a forma 15III e os compostos 28b, 28c, 28d e 29d. Ambos os 

difratômetros equipados com um goniômetro de quatro círculos KAPPA equipado com um 

detector Photon 100 CMOS, localizados no departamento de química da Universidade Federal 

de Santa Maria. Correções de absorção foram realizadas usando o método multi-scan 

(KRAUSE et al., 2015). Os frames foram integrados com o pacote de software Bruker 

SAINT. A solução das estruturas foi realizada com SHELXT 2018/2 (SHELDRICK, 2015) e 

o refinamento utilizando SHELXL 2018/3 (LÜBBEN et al., 2019) com o auxílio do software 

Olex2 (DOLOMANOV et al., 2009). Parâmetros de deslocamento anisotrópico foram 

aplicados para átomos não hidrogenoides. As projeções das elipsoides de deslocamento 

térmico foram obtidos com o software Mercury (MACRAE et al., 2008). A coleta de dados de 

raios-X e os parâmetros de refinamento das estruturas estão resumidos no Apêndice D desta 

Tese. Os arquivos de informação cristalográfica (CIFs) para os compostos 15II, 15III, 28b, 

28c, 28d e 29d foram depositadas no Centro de dados de cristalografia de Cambridge 

(CCDC) sob os números de identificação 1870736, 2096035, 2096036, 2096037, 2096038 e 

2096039, respectivamente. 

 

6.2.3. Análises Térmicas 

 

A temperatura de fusão e a entalpia de fusão associadas ao composto 15 formas II e 

III foram determinadas utilizando Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) com um 

equipamento MDSC Q2000 (tecnologia T-zero TM DSC, TA Instruments Inc., EUA). O gás 

de nitrogênio seco de alta pureza (99,999%) foi usado como gás de purga (50 mL min-1). As 

amostras foram prensadas em panelas de alumínio com tampas herméticas. A taxa de 

aquecimento utilizada para todas as amostras foi de 5 °C min-1. As amostras foram 

submetidas a três ciclos de aquecimento-resfriamento, com faixa de temperatura de -80 até em 

torno de 320 °C. Todas os experimentos foram realizados em triplicata. A temperatura 

máxima utilizada na análise de DSC foi determinada pelo início da temperatura de 

decomposição observada pela análise termogravimétrica (TGA). As análises de TGA foram 

realizadas em um equipamento TGA Q5000 (TA Instruments Inc., EUA). A taxa de 
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aquecimento utilizada foi de 10 °C min-1 com atmosfera inerte de N2 (50 ml min-1). As massas 

das amostras foram pesadas em uma balança Sartorius (M500P) com uma precisão de ± 0,001 

mg. Os dados foram tratados com o software TA Universal Analysis 2000, versão 4.5 (TA 

Instruments Inc., EUA). As temperaturas de fusão para os compostos do Capítulo III foram 

obtidas em um equipamento Ponto de Fusão BUCHI modelo M-560 a uma taxa de 

aquecimento de 5 °C min-1. Todos os equipamentos estão localizados no departamento de 

química da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

6.2.4. Espectroscopia de Raman 

 

Os cristais do composto 15 forma II e III foram espalhados em uma placa de vidro 

espelhado e analisados com um espectrômetro micro-Raman Bruker Senterra, localizado no 

departamento de química da Universidade Federal de Santa Maria. Os melhores espectros 

foram coletados usando a linha de comprimento de onda de 532 nm com 20 mW de potência 

de iluminação. O tempo de exposição foi de 2,0 segundos e duas coadições foram tomadas. O 

feixe espalhado foi coletado por um objetiva Olympus 20.  

 

6.2.5. Análise da Área de Contato e Volume 

 

O Poliedro de Voronoi-Dirichlet (VDP) foi utilizado no software ToposPro para a 

construção do cluster supramolecular (BLATOV; SHEVCHENKO; PROSERPIO, 2014). 

Para a face do VDP molecular foi considerada um conjunto de faces VDP atômicas 

correspondentes aos contatos adjacentes entre os átomos de duas moléculas. A partir disso, se 

estabeleceu que a área da face de um VDP que está compartilhada por duas moléculas 

corresponde à interação entre elas. O parâmetro considerado concedido pelo software foi a 

área (em Å2) de contato entre as moléculas. Também foram obtidos dados de volume em Å3 

utilizando o VDP. O programa CrystalExplorer (SPACKMAN et al., 2021) foi utilizado para 

obter os vazios da cela unitária e assim calcular a eficiência de empacotamento através da 

fórmula: Eficiência de empacotamento = (Volume da cela – Volume do vazio)/Volume da 

cela. 
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6.2.6. Cálculos de Energia de estabilização e QTAIM 

 

As energias de estabilização das interações intercomponentes e intramoleculares dos 

compostos dos capítulos I e II foram determinadas por cálculos de mecânica quântica single-

point realizados a partir das geometrias obtidas por difração de raios X. Para obter as energias 

de estabilização das interações, os cálculos de DFT foram realizados usando o pacote de 

software Gaussian 09 (FRISCH, M. J. et al., 2010) com um nível de teoria ωB97x-D/cc-

pVDZ. O método de Boys e Bernardi foi empregado para minimizar o erro de sobreposição 

do conjunto de bases (BSSE) (BOYS; BERNARDI, 1970). Para o valor de energia foi 

utilizada a energia eletrônica fornecida pelo Gaussian. Para a energia de estabilização dos 

dímeros dos compostos 28b-d e 29d foram realizados cálculos single-point com o auxílio do 

programa MOPAC (STEWART, 2016) e utilizando o método PM6-D3H4X. Para o valor de 

energia foi utilizada calor de formação final, obtido em kcal mol-1. A energia de estabilização 

intercomponente (GMcy⋯Thr) foi determinada pelo valore de energia do rotaxano considerado 

(GRot) menos a soma das energias do macrociclo (GMcy) e do eixo molecular (GThr), ou seja, 

GMcy⋯Thr = GRot - (GMcy + GThr). As energias dos dímeros (GM1⋯MN) foram determinadas pelo 

valor de energia da energia do dímero (GM1+MN) menos a soma das energias da molécula M1 

(GM1) e molécula MN (GMN), ou seja, GM1⋯MN = GM1+MN - (GM1 + GMN). Todas as análises 

QTAIM foram realizadas com o auxílio do pacote do programa AIMALL (KEITH, 2014). As 

funções de onda usadas na análise QTAIM foram geradas no nível de teoria ωB97x-D/cc-

pVDZ. 
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APÊNDICE A – ESPECTROS DE RMN DE 1H E 13C 
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Figura 71 – Espectro de RMN de 1H do composto 18a em CDCl3. 

 

 

Figura 72 – Espectro de RMN de 13C do composto 18a em CDCl3. 
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Figura 73 – Espectro de RMN de 1H do composto 18b em CDCl3. 

 

 

Figura 74 – Espectro de RMN de 13C do composto 18b em CDCl3. 
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Figura 75 – Espectro de RMN de 1H do composto 18c em CDCl3. 

 

 

Figura 76 – Espectro de RMN de 13C do composto 18c em CDCl3. 
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Figura 77 – Espectro de RMN de 1H do composto 20a em CDCl3. 

 

 

Figura 78 – Espectro de RMN de 13C do composto 20a em CDCl3. 
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Figura 79 – Espectro de RMN de 1H do composto 20b em CDCl3. 

 

 

Figura 80 – Espectro de RMN de 13C do composto 20b em CDCl3. 
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Figura 81 – Espectro de RMN de 1H do composto 20c em CDCl3. 

 

 

Figura 82 – Espectro de RMN de 13C do composto 20c em CDCl3. 
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Figura 83 – Espectro de RMN de 1H do composto 22a em CDCl3. 

 

 

Figura 84 – Espectro de RMN de 13C do composto 22a em CDCl3. 
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Figura 85 – Espectro de RMN de 1H do composto 22b em CDCl3. 

 

 

Figura 86 – Espectro de RMN de 13C do composto 22b em CDCl3. 
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Figura 87 – Espectro de RMN de 1H do composto 22c em CDCl3. 

 

 

Figura 88 – Espectro de RMN de 13C do composto 22c em CDCl3. 
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Figura 89 – Espectro de RMN de 1H do composto 24a em CDCl3. 

 

 

Figura 90 – Espectro de RMN de 13C do composto 24a em CDCl3. 
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Figura 91 – Espectro de RMN de 1H do composto 24b em CDCl3. 

 

 

Figura 92 – Espectro de RMN de 13C do composto 24b em CDCl3. 
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Figura 93 – Espectro de RMN de 1H do composto 24c em CDCl3. 

 

 

Figura 94 – Espectro de RMN de 13C do composto 24c em CDCl3. 
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Figura 95 – Espectro de RMN de 1H do composto 25a em DMSO. 

 

 

Figura 96 – Espectro de RMN de 13C do composto 25a em DMSO. 
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Figura 97 – Espectro de RMN de 1H do composto 25b em CDCl3. 

 

 

Figura 98 – Espectro de RMN de 13C do composto 25b em CDCl3. 
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Figura 99 – Espectro de RMN de 1H do composto 25c em CDCl3. 

 

 

Figura 100 – Espectro de RMN de 13C do composto 25c em CDCl3. 
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Figura 101 – Espectro de RMN de 1H do composto 25d em CDCl3. 

 

 

Figura 102 – Espectro de RMN de 13C do composto 25d em CDCl3.  
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Figura 103 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HSQC do composto 25d em CDCl3. 

 

 

Figura 104 – Espectro de RMN de 1H do composto 25e em CDCl3. 
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Figura 105 – Espectro de RMN de 13C do composto 25e em CDCl3. 

 

 

Figura 106 – Espectro de RMN de 1H do composto 25f em CDCl3. 
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Figura 107 – Espectro de RMN de 13C do composto 25f em CDCl3. 

 

 

Figura 108 – Espectro de RMN de 1H do composto 28b em CDCl3. 
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Figura 109 – Espectro de RMN de 13C do composto 28b em CDCl3. 

 

 

Figura 110 – Espectro de RMN bidimensional 1H-1H cosy do composto 28b em CDCl3. 
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Figura 111 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HSQC do composto 28b em CDCl3. 

 

 

Figura 112 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HMBC do composto 28b em CDCl3. 
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Figura 113 – Espectro de RMN de 1H do composto 28c em CDCl3. 

 

 

Figura 114 – Espectro de RMN de 13C do composto 28c em CDCl3. 
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Figura 115 – Espectro de RMN bidimensional 1H-1H cosy do composto 28c em CDCl3. 

 

 

Figura 116 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HSQC do composto 28c em CDCl3. 
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Figura 117 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HMBC do composto 28c em CDCl3. 

 

 

Figura 118 – Espectro de RMN de 1H do composto 28d em CDCl3. 
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Figura 119 – Espectro de RMN de 13C do composto 28d em CDCl3. 

 

 

Figura 120 – Espectro de RMN bidimensional 1H-1H cosy do composto 28d em CDCl3.  
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Figura 121 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HSQC do composto 28d em CDCl3. 

 

 

Figura 122 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HMBC do composto 28d em CDCl3. 
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Figura 123 – Espectro de RMN de 1H do composto 29d em CDCl3. 

 

 

 

Figura 124 – Espectro de RMN de 13C do composto 29d em CDCl3. 
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Figura 125 – Espectro de RMN bidimensional 1H-1H cosy do composto 29d em CDCl3. 

 

 

Figura 126 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HSQC do composto 29d em CDCl3. 

 

 



204 

 

Figura 127 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HMBC do composto 29d em CDCl3. 

 

 

Figura 128 – Espectro de RMN de 1H do composto 28f em DMSO-d6. 

 

 



205 

 

Figura 129 – Espectro de RMN de 13C do composto 28f em DMSO-d6. 

 

 

Figura 130 – Espectro de RMN bidimensional 1H-1H cosy do composto 28f em DMSO-d6. 
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Figura 131 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HSQC do composto 28f em DMSO-d6. 

 

 

Figura 132 – Espectro de RMN bidimensional 1H-13C HMBC do composto 28f em DMSO-

d6. 
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Figura 133 – Espectro de RMN de 1H da mistura dos composto 25e, 28e e 29e em CDCl3. 

 

 

Figura 134 – RMN de 1H com variação para o composto 28c com expansão na região entre 

6,15 – 8,8 ppm. 
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Figura 135 – RMN de 1H com variação para o composto 28c com expansão na região entre 

4,15 – 4,85 ppm. 

 

 

Figura 136 – RMN de 1H com variação para o composto 28c com expansão na região entre 

2,4 – 3,25 ppm. 
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Figura 137 – RMN de 1H com variação para o composto 28c com expansão na região entre 

0,3 – 2,05 ppm. 

 

 

Figura 138 – RMN de 1H com variação para o composto 28d com expansão na região entre 

3,7 – 4,6 ppm. 
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Figura 139 – RMN de 1H com variação para o composto 28d com expansão na região entre 

0,8 – 2,5 ppm. 

 

 

Figura 140 – RMN de 1H com variação para o composto 29d com expansão na região entre 

0,8 – 2,5 ppm. 
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Figura 141 – RMN de 1H com variação para o composto 29d com expansão na região entre 

0,8 – 2,5 ppm. 
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APÊNDICE B – ESPECTROS DE MASSAS 
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Figura 142 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 18a. 

 

 

 

Figura 143 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 18b. 

 

 

 

Figura 144 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 18c. 
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Figura 145 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 20a. 

 

 

 

 

Figura 146 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 20b. 

 

 

 

 

Figura 147 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 20c. 
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Figura 148 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 22a. 

 

 

 

 

Figura 149 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 22b. 

 

 

 

Figura 150 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 22c. 
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Figura 151 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 24a. 

 

 

 

 

Figura 152 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 24b. 

 

 

 

 

Figura 153 – Espectro de massas (LC-MS) do composto 24c. 
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Figura 154 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 25a. 

 

 

Figura 155 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 25b. 
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Figura 156 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 25c. 

 

 

Figura 157 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 25d. 
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Figura 158 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 25e. 

 

 

Figura 159 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 25f. 
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Figura 160 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 28b. 

 

 

 

Figura 161 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 28c. 
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Figura 162 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 28d. 

 

Figura 163 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 28f. 
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Figura 164 – Espectro de massas de alta resolução (HRMS-ESI) do composto 29d. 
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APÊNDICE C – ESPECTROS DE INFRAVERMELHO 

 

  



224 

 

Figura 165 – Espectro na região do infravermelho para do composto 25a. 

 

 

 

Figura 166 – Espectro na região do infravermelho para do composto 25b. 
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Figura 167 – Espectro na região do infravermelho para do composto 25c. 

 

 

 

Figura 168 – Espectro na região do infravermelho para do composto 25d. 
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Figura 169 – Espectro na região do infravermelho para do composto 25e. 

 

 

 

Figura 170 – Espectro na região do infravermelho para do composto 25f. 
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Figura 171 – Espectro na região do infravermelho para do composto 28b. 

 

 

 

Figura 172 – Espectro na região do infravermelho para do composto 28c. 
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Figura 173 – Espectro na região do infravermelho para do composto 28d. 

 

 

 

Figura 174 – Espectro na região do infravermelho para do composto 29d. 
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Figura 175 – Espectro na região do infravermelho para do composto 28f. 
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APÊNDICE D – DADOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 
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Tabela 30 – Dados cristalográficos e detalhes de refinamento das estruturas cristalinas dos 

polimorfos II e III do composto 15. 

Polimorfo Forma II Forma III 

Número do CCDC 1870736 2096035 

Fórmula química C54 H60 N6 O8 

Peso molecular 921,08 

Temperatura (K) 296(2) 296(2) 

Comprimento de onda (Å) 1,54178 0,71073 

Sistema cristalino Monoclínico Triclínico 

Grupo espacial P21/c P1̅ 

Parâmetros de cela 

a (Å) 

b (Å) 

c (Å) 

α (°) 

β (°) 

γ (°) 

V (Å3) 

 

13,0642(5) 

16,0213(6) 

12,3998(5) 

90 

107,775(2) 

90 

2471,45(17) 

 

10,4958(7) 

11,4848(8) 

11,5161(9) 

89,012(2) 

79,760(2) 

63,619(2) 

1220,80(15) 

Z 2 1 

Dens. calculada (g cm-3) 1,238 1,253 

Coef. de absorção (mm-1) 0,677 0,085 

F (000) 980 490 

Tamanho do cristal (mm) 0,23 x 0,21 x 0,11 0,252 x 0,105 x 0,050 

Intervalo θ para coleta de dados (°) 4,50 até 68,24 2,209 até 27,170 

Reflexões coletadas/únicas 
25877 / 4345 [R(int) = 

0,0257] 
40303 / 5408 [R(int) = 0,0950] 

Completesa do theta (%) 96,2 99,9 

Método da correção da absorção Multi-scan 

Transmissão max. e min. 0,9293 e 0,8599 0,7455 e 0,7240 

Método de refinamento Método de mínimos quadrados de matriz completa em F2 

Dados/Restrições/Parâmetros 4345 / 1 / 308 5408 / 0 / 307 

S 1,041 1,015 

Indices finais de concordância  
R1 = 0,0745, wR2 = 

0,2146 
R1 = 0,0773, wR2 = 0,1765 

Indices de concordância de todos os 

dados 

R1 = 0,0958, wR2 = 

0,2359 
R1 = 0,1899, wR2 = 0,2240 

Coeficiente de extinção nenhum nenhum 

∆ ρmáx. e ∆ ρmin (e.A-3) 0,416 e -0,300 0,426 e -0,227 
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Tabela 31 – Dados cristalográficos e detalhes de refinamento das estruturas cristalinas dos 

compostos 28b ,28c, 28d e 29d. 

Composto 28b 28c 28d 29d 

Número do CCDC 2096036 2096037 2096038 2096039 

Fórmula química 
2C70H68N10O7.

8H2O 

C58H84N10O11.4

H2O 

C70H68N10O7. 

H2O 

C102H96N14O11.

3H2O 

Temperatura (K) 297,13 296,47 299,64 295,57 

Sistema cristalino triclínico triclinic triclínico triclínico 

Grupo espacial P1̅ P-1 P1̅ P1̅ 

a (Å) 11,039(2) 11,079(6) 12,731(3) 11,067(5) 

b (Å) 20,565(2) 16,088(10) 14,087(3) 21,356(10) 

c (Å) 29,446(7) 20,158(11) 20,817(4) 21,471(9) 

α (°) 90,003(10) 99,97(2) 80,385(6) 108,026(17) 

β (°) 90,005(8) 96,787(17) 88,979(6) 91,917(13) 

γ (°) 94,831(6) 99,98(2) 71,787(6) 101,848(18) 

Volume (Å3) 6661(2) 3444(3) 3494,1(13) 4697(4) 

Z 4 2 2 2 

ρcalc (g/cm3) 1,230 1,058 1,121 1,236 

μ (mm-1) 0,084 0,074 0,075 0,084 

F (000) 2616,0 1180,0 1248,0 1848,9 

Tamanho do cristal (mm3) 
0,224 × 0,125 × 

0,09 

0,561 × 0,274 × 

0,175 

0,518 × 0,168 × 

0,12 

0,328 × 0,267 × 

0,129 

Intervalo 2θ para coleta de 

dados (°) 
3,952 a 54,382 4,022 a 55,132 3,848 a 54,456 3,78 a 54,36 

Reflexões coletadas 276691 98085 94301 208926 

Reflexões únicas 

29508 [Rint = 

0,2383, Rsigma = 

0,2258] 

15371 [Rint = 

0,2322, Rsigma = 

0,2387] 

15313 [Rint = 

0,1251, Rsigma = 

0,2018] 

20797 [Rint = 

0,1376, Rsigma = 

0,0744] 

Dados/Restrições/Parâmetro

s 
29508/0/1664 15371/0/733 15313/13/796 20797/0/1181 

Qualidade de ajuste on F2 1,186 1,152 1,096 1,078 

Indices finais de 

concordância  

[I>=2σ (I)] 

R1 = 0,1492, 

wR2 = 0,3654 

R1 = 0,1462, 

wR2 = 0,3615 

R1 = 0,1193, 

wR2 = 0,3186 

R1 = 0,0808, 

wR2 = 0,2110 

Indices de concordância de 

todos os dados 

R1 = 0,3312, 

wR2 = 0,4402 

R1 = 0,3252, 

wR2 = 0,4298 

R1 = 0,2920, 

wR2 = 0,3894 

R1 = 0,1675, 

wR2 = 0,2627 

∆ ρmáx. e ∆ ρmin (e.A-3) 1,57/-0,38 1,55/-0,34 0,95/-0,37 0,64/-0,64 
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Figura 176 – Numeração dos átomos na estrutura de raios X do composto 28b. Foi utilizado o 

formato capped stick para uma melhor visualização. 

 

 

Figura 177 – Numeração dos átomos na estrutura de raios X do composto 28c. Foi utilizado o 

formato capped stick para uma melhor visualização. 
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Figura 178 – Numeração dos átomos na estrutura de raios X do composto 28d. Foi utilizado o 

formato capped stick para uma melhor visualização. 

 

 

Figura 179 – Numeração dos átomos na estrutura de raios X do composto 29d. Foi utilizado o 

formato capped stick para uma melhor visualização. 
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APÊNDICE E – DADOS TÉRMICOS TGA E DSC 
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Figura 180 – Curva de DSC de três ciclos de uma medida do composto 15 Forma II. 

 

 

 

Figura 181 – Curvas DSC do primeiro ciclo de aquecimento-resfriamento de três medidas 

diferentes para o composto 15 forma II. 
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Figura 182 – Curva de DSC de três ciclos de uma medida do composto 15 Forma III. 

 

 

 

Figura 183 – Curvas DSC do primeiro ciclo de aquecimento-resfriamento de três medidas 

diferentes para o composto 15 forma III. 
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Figura 184 – Curva de TGA do composto 25a. 

 

 

 

Figura 185 – Curva de TGA do composto 25b. 
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Figura 186 – Curva de TGA do composto 25c. 

 

 

 

Figura 187 – Curva de TGA do composto 25d. 
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Figura 188 – Curva de TGA do composto 25e. 

 

 

 

Figura 189 – Curva de TGA do composto 25f. 
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APÊNDICE F – DADOS MOLECULARES 
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Tabela 32 – Área de contato (C; in Å2) e volume (V; in Å3) do eixo molecular (Thr), 

macrociclo (Mcy) e rotaxano (Rot) para as 36 estruturas pré-selecionadas. 

Número 

do CIF 
Refcode CThr CMcy CMcy···Thr CRot VThr VMcy VRot 

1557941 CIDRIT 1485,07 1858,14 179,80 3343,21 529,65 637,60 1167,26 

846513 EZADIT 1754,01 1932,80 192,73 3686,82 607,65 684,05 1291,70 

1557939 CIDRAL 1724,49 1909,00 180,70 3279,41 619,85 666,15 1140,76 

157383 IHIFOU 1821,84 1956,04 118,36 3777,88 622,47 681,76 1304,23 

846512 EZADEP 1695,73 1925,76 212,97 3621,49 623,47 687,17 1310,64 

752437 EMIROI 1806,42 1894,95 146,30 3701,37 628,37 657,20 1285,57 

140046 IBOFEK 1823,35 1890,89 116,31 3714,24 629,74 659,20 1288,94 

281565 ECIWAP 1807,04 1867,40 155,89 3674,44 629,76 641,84 1271,60 

281567 ECIWIX 1765,44 1935,58 209,56 3701,01 632,36 681,17 1313,53 

161350 UJUPIY 1856,09 1978,19 133,07 3834,28 633,93 697,23 1331,16 

685182 MOSCEC 1841,81 1884,74 204,07 3726,55 639,08 650,57 1289,65 

752438 EMIRUO 1862,25 1848,97 115,39 3711,22 648,62 636,06 1284,68 

281568 ECIWOD 1894,60 1870,98 166,36 3765,58 664,48 645,68 1310,16 

846509 EZACOY 1899,19 1896,73 173,60 3795,93 671,38 662,74 1334,13 

199285 IHIGAH 1966,75 1841,37 171,95 3808,12 674,70 631,74 1306,44 

989271 JOJPAB 1982,74 1867,17 169,36 3849,91 677,94 645,67 1323,61 

1051909 GUJROU 2000,45 1864,54 175,49 3864,99 681,59 643,34 1324,94 

160649 UJUTUO 1940,33 1912,70 172,47 3853,03 690,88 667,61 1358,49 

140047 IBOFIO 1922,99 1912,66 155,51 3835,65 699,39 662,04 1361,43 

160507 UJUTOI 1994,31 1923,32 182,28 3917,63 714,91 674,36 1389,27 

141367 AGAVEJ 1987,10 1917,44 159,15 3904,54 719,27 674,01 1393,28 

161353 UJUTIC 2020,23 1939,72 183,21 3959,95 727,95 684,43 1412,37 

736495 XUQYOY 2115,72 1911,84 192,9 4027,56 734,59 664,16 1398,75 

141369 XIJPUB 2163,93 1862,13 179,44 4026,06 763,14 641,33 1404,47 

872249 RAYCUR 2155,96 1843,67 206,41 3999,64 778,55 633,53 1412,08 

1045024 ECIVEU 2210,09 1907,40 181,55 4117,49 813,92 657,96 1471,88 

141368 XIJPOV 2291,67 1927,20 172,85 4218,87 831,97 679,94 1511,91 

685182 LIZRIW 2450,56 1989,53 146,98 4440,08 881,98 693,64 1575,62 

188837 OJUZOI 2523,17 1894,25 229,96 4417,42 906,19 661,84 1568,03 

736493 XUQYEO 2652,79 1880,8 109,62 4533,59 928,63 649,93 1578,57 

127612 UJUTEY 2757,34 1837,18 163,73 4594,52 996,40 626,05 1622,45 

140048 IBOFOU 2878,31 1940,77 177,81 4819,08 1120,52 682,73 1803,26 

745913 CUFSEC 3135,36 2005,40 245,90 5140,76 1137,28 698,71 1835,99 

622268 DENJIQ 3038,62 2101,21 208,84 5139,84 1185,06 787,96 1973,02 

188836 OJUZIC 4147,35 1861,70 232,83 6009,05 1482,13 639,83 2121,96 

745914 CUFSIG 4864,82 1816,82 268,69 6681,64 1748,02 616,35 2364,38 
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Tabela 33 – Dados de área de contato (Å2) dos componentes dos rotaxanos 1-14. 

Composto CMcy···Thr CThr···Cluster CMcy···Cluster CRot···Cluster CC 

1 180,7 377,33 451,35 828,68 0,84 

2 179,8 370,6 440,59 811,19 0,84 

3 206,41 457,63 413,17 870,81 1,11 

4 177,81 875,27 464,22 1339,49 1,89 

5 146,3 475,36 497,46 972,81 0,96 

6 115,39 522,01 520,02 1042,04 1,00 

7 268,69 1378,05 632,68 1473,34 3,05 

8 232,83 1128,67 382,34 1511,00 2,95 

9 208,84 822,64 529,13 1351,68 1,55 

10 175,49 491,83 459,04 950,87 1,07 

11 169,36 501,98 469,53 971,51 1,07 

12 179,44 530,53 458,95 989,48 1,16 

13 109,62 774,2 533,34 1307,54 1,45 

14 163,73 733,49 447,68 1181,17 1,64 

 

Tabela 34 – Dados de QTAIM das interações intercomponentes para o composto 28d. 

Átomos Interação ρ GAI 

07-H2N2 NH···O 0,0212 -7,71 

N20H20-O6 NH···O 0,013192 -4,80 

C27H27-O6 CH···O 0,011473 -4,17 

N52H52-O1 NH···O 0,011272 -4,10 

N29H29-O6 NH···O 0,010118 -3,68 

07-H9C9 CH···O 0,008623 -3,14 

C40H40B-C33 CH···π 0,007331 -2,67 

C40H40A-C14 CH···π 0,006739 -2,45 

O1-H50BC50 CH···O 0,006373 -2,32 

C70-H15C15 CH···π 0,005911 -2,15 

N47-H30AC30 CH···π 0,005019 -1,82 

N42-C18 N···π 0,004735 -1,72 

N48-H32C32 CH···π 0,004674 -1,70 

C58-H25C25 CH···π 0,00444 -1,61 

O6-C16 O···π 0,003915 -1,42 

C72H72-O2 CH···O 0,003845 -1,40 

C17-H43BC43 CH···π 0,003689 -1,34 

C56-O1 O···π 0,003551 -1,29 

C39H39A-C15 CH···π 0,003393 -1,23 

C22-H73C73 CH···π 0,003239 -1,18 

C35H35-C77 CH···π 0,003197 -1,16 

C1H1A-C78 CH···π 0,003188 -1,16 

N2-C80 N···π 0,003 -1,09 

C39H39B-C36 CH···π 0,002994 -1,09 

C19H19A-C72 CH···π 0,001814 -0,66 

Total  0,156925 -57,06 
a Energia de interação (GAI(X∙∙∙Y)) em kcal mol-1. 
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Figura 190 – Cluster supramolecular do composto 3. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

 

Tabela 35 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 3. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 
NGM1···MN

 

Mcy···Thr x,y,z 206,41 -61,56   
M1 x,y,z 870,81    

M1···M2 1+x,y,z 108,72 -25,55 3,00 3,67 
M1···M3 -1+x,y,z 108,72 -25,55 3,00 3,67 
M1···M4 -1+x,-1+y,1+z 16,31 -2,83 0,45 0,41 
M1···M5 x,y,1+z 23,3 -3,27 0,64 0,47 
M1···M6 -1+x,y,1+z 58,97 -7,58 1,63 1,09 
M1···M7 1+x,1+y,z 13,3 -3,93 0,37 0,56 
M1···M8 x,1+y,z 108,52 -21,31 2,99 3,06 
M1···M9 1+x,1+y,-1+z 16,31 -2,83 0,45 0,41 

M1···M10 1+x,y,-1+z 58,97 -7,58 1,63 1,09 
M1···M11 x,y,-1+z 23,3 -3,27 0,64 0,47 
M1···M12 x,-1+y,z 108,52 -21,31 2,99 3,06 
M1···M13 -1+x,-1+y,z 13,3 -3,93 0,37 0,56 
M1···M14a 1-x,1-y,1-z 30,82 -4,11 0,85 0,59 
M1···M15a -x,1-y,1-z 0,44 -0,57 0,01 0,08 
M1···M16a x,1+y,z 26,6 -3,94 0,73 0,57 
M1···M17a -1+x,1+y,z 9,8 -1,56 0,27 0,22 
M1···M18a 2-x,2-y,-z 9,39 -1,28 0,26 0,18 
M1···M19a 1-x,2-y,-z 29,25 -7,64 0,81 1,10 
M1···M20a 1+x,1+y,-1+z 0,44 -0,57 0,01 0,08 
M1···M21a x,1+y,-1+z 30,82 -4,11 0,85 0,59 
M1···M22a 2-x,1-y,-z 9,8 -1,56 0,27 0,22 
M1···M23a 1-x,1-y,-z 26,6 -3,94 0,73 0,57 
M1···M24a x,y,z 29,25 -7,64 0,81 1,10 
M1···M25a -1+x,y,z 9,39 -1,28 0,26 0,18 

Total  870,84 -167,15 24,00 24,00 
aMolecula de solvente = CHCl3. 
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Figura 191 – Cluster supramolecular do composto 4. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

 

Tabela 36 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 4. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

Mcy···Thr x,y,z 177,81 -54,53   

M1 x,y,z     

M1···M2 x,y,1+z 167,27 -30,55 2,25 2,99 

M1···M3 x,y,-1+z 167,27 -30,55 2,25 2,99 

M1···M4 1-y,1+x-y,z 28,29 -0,94 0,38 0,09 

M1···M5 1/3-x+y,2/3-x,2/3+z 16,77 -4,07 0,23 0,40 

M1···M6 1/3-x+y,2/3-x,-1/3+z 171,26 -25,03 2,30 2,45 

M1···M7 2/3-y,1/3+x-y,-2/3+z 34,92 -0,64 0,47 0,06 

M1···M8 y,-x+y,4-z 34,92 -0,64 0,47 0,06 

M1···M9 y,-x+y,3-z 171,26 -25,03 2,30 2,45 

M1···M10 y,-x+y,2-z 16,77 -4,07 0,23 0,40 

M1···M11 -x+y,-x,z 28,29 -0,94 0,38 0,09 

M1···M12  -y,x-y,z 28,29 -0,94 0,38 0,09 

M1···M13 x-y,x,4-z 34,92 -0,64 0,47 0,06 

M1···M14 x-y,x,3-z 171,26 -25,03 2,30 2,45 

M1···M15 x-y,x,2-z 16,77 -4,07 0,23 0,40 

M1···M16 1/3-y,2/3+x-y,2/3+z 16,77 -4,07 0,23 0,40 

M1···M17 1/3-y,2/3+x-y,-1/3+z 171,26 -25,03 2,30 2,45 

M1···M18 -1/3+y,1/3-x+y,1.33333-z 34,92 -0,64 0,47 0,06 

M1···M19 -x+y,1-x,z 28,29 -0,94 0,38 0,09 

Total  1339,5 -183,84 18,00 18,00 
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Figura 192 – Cluster supramolecular do composto 5. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

 

Tabela 37 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 5. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

Mcy···Thr x,y,z 146,3 -35,71   

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 105,97 -29,90 2,18 2,81 

M1···M3 -1+x,y,z 105,97 -29,90 2,18 2,81 

M1···M4 x,y,1+z 97,46 -13,98 2,00 1,31 

M1···M5 -1+x,y,1+z 47,23 -6,20 0,97 0,58 

M1···M6 x,1+y,z 62,88 -6,71 1,29 0,63 

M1···M7 -1+x,1+y,z 60,09 -20,04 1,24 1,88 

M1···M8 x,1+y,-1+z 49,13 -11,57 1,01 1,09 

M1···M9 -1+x,1+y,-1+z 15,43 -2,50 0,32 0,23 

M1···M10 1+x,y,-1+z 47,23 -6,20 0,97 0,58 

M1···M11 x,y,-1+z 97,46 -13,98 2,00 1,31 

M1···M12 1+x,-1+y,z 60,09 -20,04 1,24 1,88 

M1···M13 x,-1+y,z 62,88 -6,71 1,29 0,63 

M1···M14 1+x,-1+y,1+z 15,43 -2,50 0,32 0,23 

M1···M15 x,-1+y,1+z 49,13 -11,57 1,01 1,09 

M1···M16a x,1+y,z 11,11 -5,07 0,23 0,48 

M1···M17a 2-x,1-y,1-z 10 -4,91 0,21 0,46 

M1···M18a 1-x,1-y,1-z 27,1 -5,62 0,56 0,53 

M1···M19a 2-x,-y,1-z 11,11 -5,07 0,23 0,48 

M1···M20a 1+x,y,z 27,1 -5,62 0,56 0,53 

M1···M21a x,y,z 10 -4,91 0,21 0,46 

Total  972,80 -213,03 20,00 20,00 
aMolécula de Solvente = H2O. 
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Figura 193 – Cluster supramolecular do composto 6. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

 

Tabela 38 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 6. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

Mcy···Thr x,y,z 115,39 -35,05   

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 44,14 -11,26 0,85 0,98 

M1···M3 -1+x,y,z 44,14 -11,26 0,85 0,98 

M1···M4 1.5-x,1-y,1/2+z 77,6 -12,33 1,49 1,08 

M1···M5 1/2-x,1-y,1/2+z 77,6 -12,33 1,49 1,08 

M1···M6 1-x,1/2+y,1.5-z 39,81 -7,12 0,76 0,62 

M1···M7 1.5-x,1/2+y,z 96,53 -22,18 1,85 1,94 

M1···M8 1/2-x,1/2+y,z 96,53 -22,18 1,85 1,94 

M1···M9 x,1.5-y,-1/2+z 39,81 -7,12 0,76 0,62 

M1···M10 1.5-x,1-y,-1/2+z 77,6 -12,33 1,49 1,08 

M1···M11 1/2-x,1-y,-1/2+z 77,6 -12,33 1,49 1,08 

M1···M12 x,1/2-y,-1/2+z 39,81 -7,12 0,76 0,62 

M1···M13 1/2-x,-1/2+y,z 96,53 -22,18 1,85 1,94 

M1···M14 1/2-x,-1/2+y,z 96,53 -22,18 1,85 1,94 

M1···M15 x,1/2-y,1/2+z 39,81 -7,12 0,76 0,62 

M1···M16a x,y,z 27,45 -10,42 0,53 0,91 

M1···M17a 1/2+x,1.5-y,1-z 11,23 -4,40 0,22 0,38 

M1···M18a -1/2+x,1.5-y,1-z 10,32 -5,20 0,20 0,45 

M1···M19a 1-x,1-y,1-z 27,45 -10,42 0,53 0,91 

M1···M20a 1.5-x,-1/2+y,z 10,32 -5,20 0,20 0,45 

M1···M21a 1/2-x,-1/2+y,z 11,23 -4,40 0,22 0,38 

Total   1042,04 -229,09 20 20 
aMolécula de Solvente = H2O. 
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Figura 194 – Cluster supramolecular do composto 7. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

 

Tabela 39 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 7. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

Mcy···Thr x,y,z 268,69 -70,74   

M1 x,y,z     

M1···M2 x,1+y,z 151,37 -24,05 2,88 2,38 

M1···M3 x,-1+y,z 151,37 -24,05 2,88 2,38 

M1···M4 -1+x,y,1+z 78,06 -15,87 1,48 1,57 

M1···M5 -1+x,-1+y,1+z 72,65 -9,91 1,38 0,98 

M1···M6 -2+x,y,1+z 2,97 -0,35 0,06 0,03 

M1···M7 -1+x,1+y,z 61,83 -13,80 1,17 1,37 

M1···M8 -1+x,y,z 157,22 -31,63 2,99 3,13 

M1···M9 x,1+y,-1+z 101,71 -13,92 1,93 1,38 

M1···M10 x,y,-1+z 20,08 -6,15 0,38 0,61 

M1···M11 1+x,1+y,-1+z 72,65 -9,91 1,38 0,98 

M1···M12 1+x,y,-1+z 78,06 -15,87 1,48 1,57 

M1···M13 2+x,y,-1+z 2,97 -0,35 0,06 0,03 

M1···M14 1+x,y,z 157,22 -31,63 2,99 3,13 

M1···M15 1+x,-1+y,z 61,83 -13,80 1,17 1,37 

M1···M16 x,y,1+z 20,08 -6,15 0,38 0,61 

M1···M17 x,-1+y,1+z 101,71 -13,92 1,93 1,38 

M1···M18a x,y,z 26,6 -6,90 0,51 0,68 

M1···M19a x,y,z 21,3 -8,40 0,40 0,83 

M1···M20a -1+x,y,z 17,23 -4,34 0,33 0,43 

M1···M21a -1+x,y,z 18,35 -5,63 0,35 0,56 

M1···M22a 1+x,y,-1+z 5,58 -0,14 0,11 0,01 

M1···M23a 1+x,1+y,-1+z 1,55 -0,32 0,03 0,03 

M1···M24a x,y,z 24,08 -8,74 0,46 0,86 

M1···M25a x,y,z 27,69 -6,32 0,53 0,63 

M1···M26a 1+x,y,z 18,07 -5,87 0,34 0,58 

M1···M27a 1+x,y,z 15,96 -4,77 0,30 0,47 

M1···M28a -1+x,y,1+z 3,18 0,46 0,06 -0,05 

M1···M29a -1+x,-1+y,1+z 2,03 -0,54 0,04 0,05 

Total  1473,4 -282,87 28,00 28,00 
aMolécula de Solvente = H2O 
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Figura 195 – Cluster supramolecular do composto 8. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

 

Tabela 40 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 8. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

Mcy···Thr x,y,z 232,83 -69,43   

M1 x,y,z     

M1···M2 1-x,2-y,2-z 165,91 -32,57 1,54 1,57 

M1···M3 x,y,-1+z 165,91 -32,57 1,54 1,57 

M1···M4 1+x,1+y,z 76,46 -10,47 0,71 0,51 

M1···M5 1+x,1+y,-1+z 77,54 -11,94 0,72 0,58 

M1···M6 1+x,y,1+z 10,68 -2,37 0,10 0,11 

M1···M7 1+x,y,z 185,13 -42,70 1,72 2,06 

M1···M8 x,-1+y,1+z 156,12 -28,90 1,45 1,40 

M1···M9 x,-1+y,z 83,65 -15,86 0,78 0,77 

M1···M10 -1+x,-1+y,1+z 77,54 -11,94 0,72 0,58 

M1···M11 -1+x,-1+y,z 76,46 -10,47 0,71 0,51 

M1···M12  -1+x,y,z 185,13 -42,70 1,72 2,06 

M1···M13 -1+x,y,-1+z 10,68 -2,37 0,10 0,11 

M1···M14 x,1+y,z 83,65 -15,86 0,78 0,77 

M1···M15 x,1+y,-1+z 156,12 -28,90 1,45 1,40 

Total  1510,98 -289,63 14,00 14,00 
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Figura 196 – Cluster supramolecular do composto 9. Os átomos de hidrogênio foram omitidos 

para melhor visualização. 

 

Tabela 41 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 9. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

Mcy···Thr x,y,z 208,84 -40,57   

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 107,74 -13,75 1,43 1,20 

M1···M3 -1+x,y,z 107,75 -13,75 1,43 1,20 

M1···M4 1-x,-y,-1-z 131,74 -17,59 1,75 1,53 

M1···M5 -x,-y,-1-z 66,98 -3,25 0,89 0,28 

M1···M6 x,-1+y,-1+z 0,75 -0,23 0,01 0,02 

M1···M7 1+x,-1+y,z 0,25 -0,09 0,00 0,01 

M1···M8 2-x,-y,-z 241,65 -57,85 3,22 5,03 

M1···M9 1-x,-y,-z 177,04 -12,53 2,36 1,09 

M1···M10 x,y,1+z 8,42 -0,35 0,11 0,03 

M1···M11 -1+x,y,1+z 25,39 -0,99 0,34 0,09 

M1···M12 -x,1-y,1-z 29,18 -2,40 0,39 0,21 

M1···M13 x,1+y,1+z 0,75 -0,23 0,01 0,02 

M1···M14 1-x,1-y,-z 299,81 -69,76 3,99 6,07 

M1···M15 -x,1-y,-z 114,5 -12,60 1,52 1,10 

M1···M16 x,1+y,z 0,25 0,03 0,00 0,00 

M1···M17 1-x,1-y,-1-z 6,18 -0,15 0,08 0,01 

M1···M18 1+x,y,-1+z 25,39 -0,99 0,34 0,09 

M1···M19 x,y,-1+z 8,42 -0,35 0,11 0,03 

Total  1352,19 -206,83 18,00 18,00 
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Figura 197 – Cluster supramolecular do composto 10. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 

 

 

Tabela 42 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 10. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

Mcy···Thr x,y,z 175,49 -42,26   

M1 x,y,z     

M1···M2  -1+x,y,z 116,73 -38,41 1,72 2,59 

M1···M3 1+x,y,z 116,73 -38,41 1,72 2,59 

M1···M4 2-x,-y,1-z 142,38 -25,41 2,10 1,71 

M1···M5 3-x,-y,1-z 27,54 -2,36 0,41 0,16 

M1···M6 1-x,1-y,1-z 40,35 -9,37 0,59 0,63 

M1···M7 2-x,1-y,1-z 32,15 -5,66 0,47 0,38 

M1···M8 -1+x,1+y,z 61,67 -12,14 0,91 0,82 

M1···M9 x,1+y,z 60,34 -8,30 0,89 0,56 

M1···M10 -x,1-y,2-z 62,05 -12,57 0,91 0,85 

M1···M11 1-x,1-y,2-z 32,15 -8,95 0,47 0,60 

M1···M12 -x,-y,2-z 19,25 -5,74 0,28 0,39 

M1···M13 1-x,-y,2-z 117,53 -19,79 1,73 1,33 

M1···M14 x,-1+y,z 60,34 -8,30 0,89 0,56 

M1···M15 1+x,-1+y,z 61,67 -12,14 0,91 0,82 

Total  950,88 -207,55 14,00 14,00 
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Figura 198 – Cluster supramolecular do composto 11. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 

 

 

Tabela 43 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 11. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

Mcy···Thr x,y,z 169,36 -40,34   

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 117,63 -38,48 1,70 2,56 

M1···M3 -1+x,y,z 117,63 -38,48 1,70 2,56 

M1···M4 -x,-y,1-z 140,61 -25,53 2,03 1,70 

M1···M5 -1-x,-y,1-z 42,31 -3,62 0,61 0,24 

M1···M6 1-x,1-y,1-z 47,79 -9,53 0,69 0,64 

M1···M7 -x,1-y,1-z 29,63 -7,04 0,43 0,47 

M1···M8 1+x,1+y,z 64,56 -11,82 0,93 0,79 

M1···M9 x,1+y,z 57,64 -7,82 0,83 0,52 

M1···M10 1-x,1-y,-z 55,11 -11,48 0,79 0,76 

M1···M11 -x,1-y,-z 34,92 -9,56 0,50 0,64 

M1···M12 1-x,-y,-z 20,05 -6,12 0,29 0,41 

M1···M13 -x,-y,-z 121,41 -21,09 1,75 1,40 

M1···M14` x,-1+y,z 57,64 -7,82 0,83 0,52 

M1···M15 -1+x,-1+y,z 64,56 -11,82 0,93 0,79 

Total  971,49 -210,21 14,00 14,00 
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Figura 199 – Cluster supramolecular do composto 12. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 

 

Tabela 44 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 12. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

Mcy···Thr x,y,z 179,44 -47,61   

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 124,52 -23,54 2,64 2,16 

M1···M3 -1+x,y,z 124,52 -23,54 2,64 2,16 

M1···M4 x,y,1+z 65,26 -10,57 1,39 0,97 

M1···M5 -1+x,y,1+z 59,71 -9,06 1,27 0,83 

M1···M6 x,1+y,z 56,58 -20,40 1,20 1,87 

M1···M7 -1+x,1+y,z 89,64 -22,74 1,90 2,08 

M1···M8 x,1+y,-1+z 40,26 -6,72 0,85 0,62 

M1···M9 -1+x,1+y,-1+z 5,53 -1,68 0,12 0,15 

M1···M10 1+x,y,-1+z 59,71 -9,06 1,27 0,83 

M1···M11 x,y,-1+z 65,26 -10,57 1,39 0,97 

M1···M12 1+x,-1+y,z 89,64 -22,74 1,90 2,08 

M1···M13 x,-1+y,z 56,58 -20,40 1,20 1,87 

M1···M14 1+x,-1+y,1+z 5,53 -1,68 0,12 0,15 

M1···M15 x,-1+y,1+z 40,26 -6,72 0,85 0,62 

M1···M16a x,y,z 9,60 -5,46 0,20 0,50 

M1···M17a -1+x,y,z 10,36 -4,52 0,22 0,41 

M1···M18a x,1+y,z 30,26 -10,02 0,64 0,92 

M1···M19a x,y,-1+z 3,67 -0,38 0,08 0,03 

M1···M20a 1+x,y,z 12,05 -6,31 0,26 0,58 

M1···M21a x,y,z 11,98 -4,39 0,25 0,40 

M1···M22a x,-1+y,z 28,56 -8,65 0,61 0,79 

Total  989,48 -229,17 21,00 21,00 
aMolécula de solvente = H2O. 
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Figura 200 – Cluster supramolecular do composto 13. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 

 

Tabela 45 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 13. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

Mcy···Thr x,y,z 109,62 -40,56   

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 207,3 -35,08 3,96 3,41 

M1···M3 -1+x,y,z 207,3 -35,08 3,96 3,41 

M1···M4 3-x,-y,1-z 32,03 -5,62 0,61 0,55 

M1···M5 2-x,-y,1-z 97,85 -27,26 1,87 2,65 

M1···M6 1-x,-y,1-z 27,86 -7,01 0,53 0,68 

M1···M7 1+x,y,1+z 1,91 -1,30 0,04 0,13 

M1···M8 x,y,1+z 12,93 -3,63 0,25 0,35 

M1···M9 2-x,1-y,1-z 47,21 -8,66 0,90 0,84 

M1···M10 1-x,1-y,1-z 150,35 -22,68 2,87 2,21 

M1···M11 x,1+y,z 14,89 -5,26 0,28 0,51 

M1···M12 2-x,1-y,-z 29,12 -8,39 0,56 0,82 

M1···M13 1-x,1-y,-z 111,92 -30,54 2,14 2,97 

M1···M14 -x,1-y,-z 37,96 -5,03 0,73 0,49 

M1···M15 x,y,-1+z 12,93 -3,63 0,25 0,35 

M1···M16 -1+x,y,-1+z 1,91 -1,30 0,04 0,13 

M1···M17 2-x,-y,-z 139,63 -23,55 2,67 2,29 

M1···M18 1-x,-y,-z 42,05 -8,83 0,80 0,86 

M1···M19 x,-1+y,z 14,89 -5,26 0,28 0,51 

M1···M20a 1+x,y,z 19,1 -1,89 0,37 0,18 

M1···M21a x,y,z 32,48 -3,52 0,62 0,34 

M1···M22a 1-x,1-y,1-z 15,4 -2,47 0,29 0,24 

M1···M23a x,y,-1+z 18,13 -7,64 0,35 0,74 

M1···M24a -1+x,y,-1+z 10,79 -0,30 0,21 0,03 

M1···M25a 2-x,-y,1-z 13,46 -1,94 0,26 0,19 

M1···M26a 1-x,-y,1-z 8,13 -0,97 0,16 0,09 

Total  1307,53 -256,8 25,00 25,00 
aMolécula de Solvente = CHCl3 
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Figura 201 – Cluster supramolecular do composto 14. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 

 
 

Tabela 46 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 14. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) GM1···MN (kcal mol-1) NCM1···MN NGM1···MN 

Mcy···Thr x,y,z 163,73 -34,41   

M1 x,y,z     

M1···M2  -1+x,y,z 144,72 -24,36 3,43 3,11 

M1···M3 1+x,y,z 144,72 -24,36 3,43 3,11 

M1···M4 -1/2+x,1/2-y,-1/2+z 44,22 -6,11 1,05 0,78 

M1···M5 1/2+x,1/2-y,-1/2+z 41,17 -4,41 0,98 0,56 

M1···M6 -1/2+x,1/2-y,1/2+z 41,17 -4,41 0,98 0,56 

M1···M7 1/2+x,1/2-y,1/2+z 44,22 -6,11 1,05 0,78 

M1···M8 -1+x,y,1+z 44,74 -6,06 1,06 0,77 

M1···M9 x,y,1+z 127,72 -36,21 3,03 4,63 

M1···M10 1+x,y,1+z 26,32 -8,40 0,62 1,07 

M1···M11 x,-y,1/2+z 63,51 -7,87 1,51 1,00 

M1···M12 1+x,-y,1/2+z 0,63 -0,33 0,01 0,04 

M1···M13 -1+x,-y,-1/2+z 0,63 -0,33 0,01 0,04 

M1···M14 x,-y,-1/2+z 63,51 -7,87 1,51 1,00 

M1···M15 -1+x,y,-1+z 26,32 -8,40 0,62 1,07 

M1···M16 x,y,-1+z 127,72 -36,21 3,03 4,63 

M1···M17 1+x,y,-1+z 44,74 -6,06 1,06 0,77 

M1···M18a -1/2+x,1/2-y,-1/2+z 12,38 -1,22 0,29 0,16 

M1···M19a  -1+x,y,z 6,21 -0,47 0,15 0,06 

M1···M20a x,y,z 20,34 -2,88 0,48 0,37 

M1···M21a 1+x,y,z 7,83 0,16 0,19 -0,02 

M1···M22a x,y,1+z 21,8 -3,02 0,52 0,39 

M1···M23a 1+x,y,1+z 21,08 -5,75 0,50 0,73 

M1···M24a x,-y,1/2+z 16,35 -2,00 0,39 0,26 

M1···M25a 1+x,-y,1/2+z 10,14 -1,16 0,24 0,15 

M1···M26a x,y,z 20,93 -2,85 0,50 0,36 

M1···M27a 1+x,y,z 5,69 -1,14 0,13 0,15 

M1···M28a x,y,-1+z 24,76 -5,25 0,59 0,67 

M1···M29a 1+x,y,-1+z 27,58 -6,09 0,65 0,78 

Total  1181,15 -219,17 28,00 28,00 
aMolécula de Solvente = CH3CN. 
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Figura 202 – Intermolecular interactions between dimer M1···M8 for compound 3. 

 

 

Tabela 47 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M8 do 

composto 3. 

Atoms Interaction 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H24B-H35B CH···HC 0,002627 0,010806 0,952936 -0,96 

H2-H35B CH···HC 0,00206 0,00879 0,364912 -0,76 

H3-H36B CH···HC 0,002392 0,010354 0,148867 -0,88 

H2-H31 CH···HC 0,004428 0,017803 0,143756 -1,62 

C4-H8A CH···π 0,004794 0,015659 0,219235 -1,76 

C3-N1 N···π 0,005008 0,013868 1,909339 -1,84 

C7-C6 π···π 0,004888 0,015647 10,993976 -1,79 

C1-C1 π···π 0,005703 0,014685 1,809774 -2,09 

C6-C7 π···π 0,004888 0,015647 10,993972 -1,79 

N1-C3 N···π 0,005008 0,013868 1,909339 -1,84 

H8A-C4 CH···π 0,004794 0,015659 0,219235 -1,76 

H31-H2 CH···HC 0,004428 0,017803 0,143756 -1,62 

H36B-H3 CH···HC 0,002392 0,010354 0,148867 -0,88 

H35B-H2 CH···HC 0,00206 0,00879 0,364912 -0,76 

H35B-H24B CH···HC 0,002627 0,010806 0,952936 -0,96 

Total  0,058097   -21,31 
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Tabela 48 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M3 do 

composto 4. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H29A-C16 CH···π 0,007394 0,023825 0,91294 -3,03 

O3-O35 C=O···O=C 0,005575 0,022954 1,052672 -2,29 

H24B-O3 CH···O 0,010555 0,033605 0,030476 -4,33 

O26-H17A CH···O 0,00269 0,012814 0,735434 -1,10 

O35-H9A CH···O 0,007913 0,026026 0,03885 -3,25 

H9A-H18A CH···HC 0,003098 0,012005 0,840203 -1,27 

H18A-H9A CH···HC 0,003098 0,012005 0,840203 -1,27 

O35-H9A CH···O 0,007913 0,026026 0,03885 -3,25 

O26-H17A CH···O 0,00269 0,012814 0,735434 -1,10 

H24B-O3 CH···O 0,010555 0,033605 0,030476 -4,33 

O3-O35 C=O···O=C 0,005575 0,022954 1,052672 -2,29 

H29A-C16 CH···π 0,007394 0,023825 0,91294 -3,03 

Total  0,07445   -30,55 

 

 

 

Figura 203 – Caminhos de interação do dímero M1···M2 do composto 5. 
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Tabela 49 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M2 do 

composto 5. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H13-H5 CH···HC 0,001434 0,005658 2,372545 -0,814 

H34-C6 CH···π 0,005641 0,015569 0,506015 -3,203 

O4-H6 CH···O 0,003565 0,01646 0,754735 -2,024 

O4-H22A CH···O 0,007711 0,027449 0,044576 -4,378 

H43-C35 CH···π 0,001986 0,006494 0,282955 -1,127 

C37-H38A CH···C 0,005999 0,022372 0,041554 -3,406 

H38A-C37 CH···C 0,005999 0,022372 0,041554 -3,406 

H43-C35 CH···π 0,001986 0,006494 0,282955 -1,127 

O4-H22A CH···O 0,007711 0,027449 0,044576 -4,378 

H6-O4 CH···O 0,003565 0,01646 0,754735 -2,024 

C6-H34 CH···π 0,005641 0,015569 0,506015 -3,203 

H5-C13 CH···HC 0,001434 0,005658 2,372545 -0,814 

Total  0,052672   -29,90 

 

 

Figura 204 – Caminhos de interação do dímero M1···M7 do composto 5. 
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Tabela 50 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M7 do 

composto 5. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H16-H32 CH···HC 0,004851 0,019214 0,08614 -1,98 

H16-O3 CH···O 0,006761 0,023446 0,076903 -2,75 

H21-O3 CH···O 0,002858 0,012313 0,385807 -1,16 

H46-O3 CH···O 0,005628 0,01914 0,062672 -2,29 

H40B-C39 CH···C 0,004506 0,01752 0,985546 -1,84 

C39-H40B CH···C 0,004506 0,01752 0,985551 -1,84 

O4-H46 CH···O 0,005628 0,01914 0,062672 -2,29 

O3-H21 CH···O 0,002858 0,012313 0,385807 -1,16 

O3-H16 CH···O 0,006761 0,023446 0,076903 -2,75 

H32-H16 CH···HC 0,004851 0,019214 0,08614 -1,98 

Total  0,049208   -20,04 

 

 

 

Figura 205 – Caminhos de interação do dímero M1···M7 do composto 6. 
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Tabela 51 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M7 do 

composto 6. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H23-C34  CH···π 0,003156 0,010688 2,406847 -1,28 

H10A-H35 CH···HC 0,002592 0,010613 0,151107 -1,05 

O2-H36 CH···O 0,008215 0,033705 0,32479 -3,34 

O2-H16 CH···O 0,005495 0,021203 0,106264 -2,23 

O-H8A CH···O 0,008589 0,029816 0,211129 -3,49 

H10B-C6 CH···π 0,003667 0,010973 0,758262 -1,49 

N2-O1  N···O 0,00298 0,011593 0,457769 -1,21 

O1-H6  CH···O 0,00226 0,010343 2,034934 -0,92 

H10-C2 CH···π 0,007034 0,020151 1,522033 -2,86 

N3-H2 NH···CH 0,000987 0,004385 3,482758 -0,40 

H2-C33 CH···π 0,005422 0,017968 0,245909 -2,20 

H3-C32 CH···π 0,004182 0,014102 2,722899 -1,70 

Total  0,054579   -22,18 

 



262 

 

Tabela 52 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M2/M3 do 

composto 10. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H65-H3 CH···HC 0,002629 0,012186 0,633098 -0,90 

H72-H4 CH···HC 0,004454 0,018222 0,975096 -1,52 

H66-C3 CH···π 0,004865 0,015476 1,38691 -1,66 

H72-O2 CH···O 0,01047 0,034285 0,019899 -3,57 

O2-H02 NH···O 0,018064 0,06335 0,083293 -6,16 

H36-O2 CH···O 0,006166 0,025384 0,321339 -2,10 

H38A-C1 CH···π 0,005445 0,015658 0,409422 -1,86 

C35-H10B CH···π 0,006437 0,019553 0,94062 -2,19 

H6-O3 CH···O 0,009499 0,036537 0,118009 -3,24 

O3-H01 NH···O 0,01806 0,061739 0,083964 -6,15 

O3-H42 CH···O 0,01173 0,039907 0,071165 -4,00 

H32-C43 CH···π 0,005459 0,019677 1,30698 -1,86 

C82-H43 CH···π 0,002088 0,006577 1,170078 -0,71 

H92-H43 CH···HC 0,001671 0,006371 1,215493 -0,57 

H44-H93 CH···HC 0,003268 0,014537 0,332696 -1,11 

H93-O7 CH···O 0,002401 0,011106 0,338199 -0,82 

Total  0,112706   -38,41 

 

 

Tabela 53 – Dados de caminho de interação entre as moléculas do dímero M1∙∙∙M2/M3 do 

composto 11. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

O7-H93 CH···O 0,003856 0,015214 0,338178 -1,27 

H44-H93 CH···HC 0,005104 0,020911 0,075456 -1,68 

H43-H92 CH···HC 0,001798 0,008037 0,331574 -0,59 

H43-H86 CH···HC 0,001198 0,004071 0,061081 -0,39 

H43-H2 CH···HC 0,003203 0,0134 0,273536 -1,05 

H43-O1 CH···O 0,004686 0,021299 0,691911 -1,54 

C17A-C85 CH···HC 0,000575 0,002165 0,324341 -0,19 

H36-C3 CH···π 0,000785 0,002644 0,616972 -0,26 

H42-O1 CH···O 0,008469 0,031386 0,109597 -2,78 

H02-O1 CH···O 0,016889 0,057368 0,077182 -5,55 

H26-O1 CH···O 0,007699 0,029843 0,083388 -2,53 

H28B-C5 CH···π 0,00662 0,019061 1,007252 -2,18 

C21-H8A CH···π 0,007619 0,021626 0,509712 -2,50 

O4-H6 CH···O 0,007631 0,028133 0,043142 -2,51 
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O4-H03 CH···O 0,01956 0,067926 0,076603 -6,43 

C23-H16 CH···π 0,001301 0,004093 0,631112 -0,43 

O4-H76 CH···O 0,008082 0,026055 0,014692 -2,66 

C24-H62 CH···π 0,005336 0,018277 3,610791 -1,75 

H24-H76 CH···HC 0,003792 0,015166 0,688287 -1,25 

H23-H63 CH···HC 0,002835 0,01323 0,838538 -0,93 

Total  0,117038   -38,48 
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Tabela 54 – Dados de caminho de interação entre as moléculas da porção (M1···M8 e quatro 

moléculas de água) do composto 7. 

Átomos Interação 
ρint 

(a.u.) 
∇2ρ Ɛ 

GAI(X∙∙∙Y) 

(kcal mol-1) 

H2-H6 CH···HC 0,000271 0,000966 0,711122 -0,12 

H31-H7 CH···HC 0,001011 0,004080 0,148916 -0,44 

O20-H6 CH···O=C 0,004669 0,021570 0,461241 -2,05 

H37-H18 CH···HC 0,006219 0,026755 0,484539 -2,73 

O5-H16 CH···O=C 0,002901 0,012730 0,332976 -1,27 

O6-H16 CH···O=C 0,002032 0,009346 1,208897 -0,89 

H114 O19 CH···O=C 0,006432 0,025718 0,149074 -2,82 

C102-H22 CH···π 0,004002 0,012303 0,913434 -1,76 

H117-H23 CH···HC 0,002929 0,012036 0,128972 -1,29 

C98-H105 CH···π 0,008083 0,023190 0,638268 -3,55 

H92-C86 CH···π 0,007763 0,022760 0,691803 -3,41 

H70-H102 CH···HC 0,002440 0,010036 0,182641 -1,07 

H67-C82 CH···π 0,004430 0,013902 0,994058 -1,94 

O17-H100 CH···O=C 0,007732 0,029318 0,119102 -3,39 

C47-O18 π···O=C 0,001697 0,006796 0,453050 -0,74 

H64-O14 CH···O=C 0,002278 0,010122 0,576933 -1,00 

C55-H83 HC···HC 0,004380 0,019793 4,757596 -1,92 

H53-H95 CH···HC 0,001006 0,004091 0,236313 -0,44 

H53-H76 CH···HC 0,000989 0,004043 0,144627 -0,43 

C47-H48 CH···π 0,000811 0,002629 1,010932 -0,36 

H67-O24 CH···OH2 0,004824 0,022261 0,731621 -1,24 

O17-H125 HOH···O=C 0,017018 0,061997 0,071078 -4,36 

C48-O24 π···OH2 0,005123 0,016595 0,594309 -1,31 

H67-O23 CH···OH2 0,005504 0,023771 0,447540 -1,50 

H65-O23 NH···OH2 0,019532 0,060623 0,090660 -5,34 

H54-O23 CH···OH2 0,005698 0,021471 0,167655 -1,56 

O5-H120 HOH···O=C 0,021339 0,083146 0,013381 -4,34 

O20-H122 HOH···O=C 0,018283 0,060415 0,027796 -3,47 

H118-O22 CH···OH2 0,004787 0,018112 0,142904 -0,91 

H114-O22 CH···OH2 0,006621 0,031118 2,450953 -1,26 
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Figura 206 – Cluster supramolecular com numeração para o composto 15 forma II. Os 

átomos de hidrogênio foram omitidos para melhor visualização. 

 

 

Tabela 55 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular para o composto 15 forma II. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) GM1···MN (kcal mol-1) NCM1···MN NGM1···MN 

M1···M2 -1+x,y,z 92,63 -12,68 1,62 1.17 

M1···M3 1+x,y,z 92,63 -12,68 1,62 1.17 

M1···M4 x,y,1+z 42,48 -11,32 0,74 1.04 

M1···M5 1+x,y,1+z 47,37 -4,93 0,83 0.45 

M1···M6 x,1/2-y,1/2+z 89,13 -19,77 1,55 1.82 

M1···M7 1+x,1/2-y,1/2+z 20,93 -3,62 0,37 0.33 

M1···M8 -x,-1/2+y,1/2-z 20,93 -3,70 0,37 0.34 

M1···M9 1-x,-1/2+y,1/2-z 89,13 -19,85 1,55 1.83 

M1···M10 -x,1-y,-z 47,37 -5,07 0,83 0.47 

M1···M11 1-x,1-y,-z 42,48 -11,48 0,74 1.06 

M1···M12 -x,1/2+y,1/2-z 18,42 -3,70 0,32 0.34 

M1···M13 1-x,1/2+y,1/2-z 89,13 -19,84 1,55 1.83 

M1···M14 x,1.5-y,1/2+z 89,13 -19,77 1,55 1.82 

M1···M15 1+x,1.5-y,1/2+z 20,93 -3,62 0,37 0.33 

Total 802,69 -152,04 14 14 
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Figura 207 – Cluster supramolecular com numeração para o composto 15 forma III. Os 

átomos de hidrogênio foram omitidos para melhor visualização. 

 

 

Tabela 56 – Dados topológicos e energéticos de cada dímero do cluster supramolecular para o 

composto 15 forma III. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

 (kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

M1···M2 1+x,y,z ; 2-x,1-y,1-z 89,89 -21,08 1,60 1.95 

M1···M3 -1+x,y,z ; -x,1-y,1-z 89,89 -21,08 1,60 1.95 

M1···M4 1-x,1-y,2-z ; x,y,1+z 86,35 -13,28 1,53 1.23 

M1···M5 -x,1-y,2-z ; -1+x,y,1+z 64,55 -7,20 1,15 0.67 

M1···M6 -1+x,1+y,1+z ; -x,2-y,2-z 21,32 -6,15 0,38 0.57 

M1···M7 x,1+y,z ; 1-x,2-y,1-z 43,62 -9,26 0,78 0.86 

M1···M8 -1+x,1+y,z ; -x,2-y,1-z 83,51 -17,01 1,48 1.57 

M1···M9 x,1+y,-1+z ; 1-x,2-y,-z 4,54 -1,78 0,08 0.16 

M1···M10 1+x,y,-1+z ; 2-x,1-y,-z 64,55 -7,20 1,15 0.67 

M1···M11 x,y,-1+z ; 1-x,1-y,-z 86,35 -13,28 1,53 1.23 

M1···M12 1+x,-1+y,-1+z ; 2-x,-y,-z 21,32 -5,83 0,38 0.54 

M1···M13 1+x,-1+y,z ; 2-x,-y,1-z 83,51 -17,29 1,48 1.60 

M1···M14 x,-1+y,z ; 1-x,-y,1-z 43,62 -9,26 0,78 0.86 

M1···M15 x,-1+y,1+z ; 1-x,-y,2-z 4,54 -1,78 0,08 0.16 

Total 787,56 -173,34 -151,46 14,00 
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Tabela 57 – Dados de QTAIM das interações intermoleculares para o composto 15 forma II. 

Dímero Átomos Interação ρ GAI
 a 

M1···M2 

C26H26 - O3 CH···O 0,011551 -3,78 

C31H31b - C26 CH···π 0,003434 -1,12 

C31H31b - H18C18 CH···HC 0,001922 -0,63 

C31H31b - H29bC29 CH···HC 0,001083 -0,35 

C31H31b - H31cC31 CH···HC 0,001376 -0,45 

C31H31b - H31cC31 CH···HC 0,001377 -0,45 

C31H31b - H29bC29 CH···HC 0,001083 -0,35 

C31H31b - H18C18 CH···HC 0,001922 -0,63 

C31H31b - C26 CH···π 0,003434 -1,12 

C26H26 - O3 CH···O 0,011551 -3,78 

Total   0,038733 -12,68 

M1···M3 

C26H26 - O3 CH···O 0,011551 -3,78 

C31H31b - C26 CH···π 0,003434 -1,12 

C31H31b - H18C18 CH···HC 0,001922 -0,63 

C31H31b - H29bC29 CH···HC 0,001083 -0,35 

C31H31b - H31cC31 CH···HC 0,001376 -0,45 

C31H31b - H31cC31 CH···HC 0,001377 -0,45 

C31H31b - H29bC29 CH···HC 0,001083 -0,35 

C31H31b - H18C18 CH···HC 0,001922 -0,63 

C31H31b - C26 CH···π 0,003434 -1,12 

C26H26 - O3 CH···O 0,011551 -3,78 

Total   0,038733 -12,68 

M1···M4 

C25H25 - O10 CH···O 0,006391 -2,43 

C12H12a - O10 CH···O 0,005675 -2,16 

C12H12b - N11 CH···N 0,002795 -1,06 

C12H12b - N11 CH···N 0,002794 -1,06 

C12H12a - O10 CH···O 0,005675 -2,16 

C25H25 - O10 CH···O 0,006390 -2,43 

Total   0,029720 -11,32 

M1···M5 

C7H7 - H31aC31 CH···HC 0,003571 -1,22 

C6H6 - H30bC30 CH···HC 0,001988 -0,68 

C6 - C6 π···π 0,003340 -1,14 

C6H6 - H30bC30 CH···HC 0,001988 -0,68 

C7H7 - H31aC31 CH···HC 0,003570 -1,22 

Total   0,014457 -4,93 

M1···M6 

C22H22a - C25 CH···π 0,002689 -1,40 

C28H28b - C26 CH···π 0,005921 -3,09 

C15H15 - C23 CH···π 0,002468 -1,29 

C22H22a - O10 CH···O 0,004892 -2,55 

C14H14 - C22H22b CH···HC 0,006119 -3,19 

C1H1a - C7 CH···π 0,004763 -2,49 

C17 - C4 π···π 0,00401 -2,09 

C18 - N2 π···π 0,003833 -2,00 

C12H12b - H1bC1 CH···HC 0,003194 -1,67 

Total   0,037889 -19,77 

M1···M7 C30H30a - O3 CH···O 0,001146 -1,61 
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C5H5 - O27 CH···O 0,001431 -2,01 

Total   0,002577 -3,62 

M1···M8 
C30H30a - O3 CH···O 0,001145 -1,64 

C5H5 - O27 CH···O 0,001431 -2,06 

Total   0,002576 -3,70 

M1···M9 

C28H28b - C26 CH···π 0,005921 -3,10 

C22H22a - C25 CH···π 0,002689 -1,41 

C22H22a - O10 CH···O 0,004892 -2,56 

C15H15 - C24 CH···π 0,002468 -1,29 

C22H22b - H14C14 CH···HC 0,006119 -3,21 

N2 - C18 N···π 0,003833 -2,01 

C1H1b - H12bC12 CH···HC 0,003194 -1,67 

C4 - C17 π···π 0,004010 -2,10 

C1H1a - C5 CH···π 0,004764 -2,50 

Total   0,037890 -19,85 

M1···M10 

C6H6 - H30AC30 CH···HC 0,001988 -0,70 

C7H7 - H31C31 CH···HC 0,003571 -1,25 

C6 - C6 π···π 0,003338 -1,17 

C7H7 - H31C31 CH···HC 0,003571 -1,25 

C6H6 - H30AC30 CH···HC 0,001988 -0,70 

Total   0,014456 -5,07 

M1···M11 

C25H25 - O10 CH···O 0,006390 -2,47 

C12H12a - O11 CH···O 0,005673 -2,19 

C12H12b - N11 CH···N 0,002794 -1,08 

C12H12b - N11 CH···N 0,002794 -1,08 

C12H12a - O11 CH···O 0,005673 -2,19 

C25H25 - O10 CH···O 0,006390 -2,47 

Total   0,029714 -11,48 

M1···M12 
C30H30a - O3 CH···O 0,001145 -1,64 

C5H5 - O27 CH···O 0,001431 -2,06 

Total   0,002576 -3,70 

M1···M13 

C28H28b - C26 CH···π 0,005921 -3,10 

C22H22a - C25 CH···π 0,002689 -1,41 

C22H22a - O10 CH···O 0,004892 -2,56 

C15H15 - C24 CH···π 0,002468 -1,29 

C22H22b - H14C14 CH···HC 0,006119 -3,21 

N2 - C18 N···π 0,003833 -2,01 

C1H1b - H12bC12 CH···HC 0,003194 -1,67 

C4 - C17 π···π 0,004010 -2,10 

C1H1a - C5 CH···π 0,004764 -2,50 

Total   0,037890 -19,85 

M1···M14 

C28H28b - C26 CH···π 0,005921 -3,10 

C22H22a - C25 CH···π 0,002689 -1,41 

C22H22a - O10 CH···O 0,004892 -2,56 

C15H15 - C24 CH···π 0,002468 -1,29 

C22H22b - H14C14 CH···HC 0,006119 -3,21 

N2 - C18 N···π 0,003833 -2,01 

C1H1b - H12bC12 CH···HC 0,003194 -1,67 

C4 - C17 π···π 0,004010 -2,10 
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C1H1a - C5 CH···π 0,004764 -2,50 

Total   0,037890 -19,85 

M1···M15 
C30H30a - O3 CH···O 0,001146 -1,61 

C5H5 - O27 CH···O 0,001431 -2,01 

Total   0,002577 -3,62 
a Energia de interação (GAI(X∙∙∙Y)) em kcal mol-1. 

 

Tabela 58 – Dados de QTAIM das interações intermoleculares para o composto 15 forma III. 

Dímero Átomos Interação ρ GAI
 a 

M1···M2 

H22A-O3 CH···O 0,007896 -3,19 

O3-H22A CH···O 0,007896 -3,19 

O3-H18 CH···O 0,006589 -2,66 

03-H18 CH···O 0,006589 -2,66 

H17-H28B CH···HC 0,003425 -1,38 

H28-H17 CH···HC 0,003425 -1,38 

O3-H28B CH···O 0,002218 -0,90 

03-H28B CH···O 0,002218 -0,90 

H1B-H28B CH···HC 0,001743 -0,70 

H28B-H1B CH···HC 0,001743 -0,70 

H5-H12B CH···HC 0,001707 -0,69 

H12B-H5 CH···HC 0,001707 -0,69 

C17-H30B CH···π 0,001473 -0,60 

H30B-C17 CH···π 0,001473 -0,60 

H17-H17 CH···HC 0,00104 -0,42 

H1B-H28B CH···HC 0,000518 -0,21 

H24-H1B CH···HC 0,000518 -0,21 

Total   0,052178 -21,08 

M1···M3 

H22A-O3 CH···O 0,007896 -3,19 

O3-H22A CH···O 0,007896 -3,19 

O3-H18 CH···O 0,006589 -2,66 

03-H18 CH···O 0,006589 -2,66 

H17-H28B CH···HC 0,003425 -1,38 

H28-H17 CH···HC 0,003425 -1,38 

O3-H28B CH···O 0,002218 -0,90 

03-H28B CH···O 0,002218 -0,90 

H1B-H28B CH···HC 0,001743 -0,70 

H28B-H1B CH···HC 0,001743 -0,70 

H5-H12B CH···HC 0,001707 -0,69 

H12B-H5 CH···HC 0,001707 -0,69 

C17-H30B CH···π 0,001473 -0,60 

H30B-C17 CH···π 0,001473 -0,60 

H17-H17 CH···HC 0,00104 -0,42 

H1B-H28B CH···HC 0,000518 -0,21 

H24-H1B CH···HC 0,000518 -0,21 

Total   0,052178 -21,08 

M1···M4 

C14-H26C26 CH···π 0,004866 -2,09 

C26H26-C14 CH···π 0,004866 -2,09 

O10-H26C26 CH···O 0,004481 -1,92 
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C26H26-O10 CH···O 0,004481 -1,92 

H12A-H26 CH···HC 0,003516 -1,51 

H26-H12A CH···HC 0,003516 -1,51 

C31H31C-C16 CH···π 0,002599 -1,12 

C16-H31CC31 CH···π 0,002599 -1,12 

Total   0,030924 -13,28 

M1···M5 

C24H24-H31AC31 CH···HC 0,00483 -1,85 

C31H31A-H24C24 CH···HC 0,00483 -1,85 

C6H6-H25C25 CH···HC 0,002458 -0,94 

C25H25-H6C6 CH···HC 0,002458 -0,94 

C31H31C-H30BC30 CH···HC 0,002087 -0,80 

H30BC30-C31H31C CH···HC 0,002087 -0,80 

Total   0,01875 -7,2 

M1···M6 

O10-H7C7 CH···O 0,004609 -2,50 

C7H7-O10 CH···O 0,004609 -2,50 

C7H7-H7C7 CH···HC 0,002124 -1,15 

Total   0,011342 -6,15 

M1···M7 

C24H24-O10 CH···O 0,006314 -2,72 

O10-H24C24 CH···O 0,006314 -2,72 

C12H12A-C24 CH···π 0,004426 -1,91 

C24-H12AC12 CH···π 0,004426 -1,91 

Total   0,02148 -9,26 

M1···M8 

O27-H6C6 CH···O 0,006574 -2,91 

C6H6-O27 CH···O 0,006574 -2,91 

C7-H1AC1 CH···π 0,004991 -2,21 

C1H1A-C7 CH···π 0,004991 -2,21 

C9-N11 N···C 0,003502 -1,55 

N11-C9 N···C 0,003502 -1,55 

C8-C8 π···π 0,003311 -1,47 

C26H26-H6C6 CH···HC 0,001508 -0,67 

C6H6-H26C26 CH···HC 0,001508 -0,67 

O20-C5 O···π 0,00099 -0,44 

C5-O20 O···π 0,00099 -0,44 

Total   0,038441 -17,01 

M1···M9 C25-C25  π···π 0,002938 -1,78 

Total   0,002938 -1,78 

M1···M10 

C24H24-H31AC31 CH···HC 0,00483 -1,85 

C31H31A-H24C24 CH···HC 0,00483 -1,85 

C6H6-H25C25 CH···HC 0,002458 -0,94 

C25H25-H6C6 CH···HC 0,002458 -0,94 

C31H31C-H30BC30 CH···HC 0,002087 -0,80 

 H30BC30-C31H31C CH···HC 0,002087 -0,80 

Total   0,01875 -7,2 

M1···M11 

C14-H26C26 CH···π 0,004866 -2,09 

C26H26-C14 CH···π 0,004866 -2,09 

O10-H26C26 CH···O 0,004481 -1,92 

C26H26-O10 CH···O 0,004481 -1,92 

H12A-H26 CH···HC 0,003516 -1,51 

H26-H12A CH···HC 0,003516 -1,51 
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C31H31C-C16 CH···π 0,002599 -1,12 

C16-H31CC31 CH···π 0,002599 -1,12 

Total   0,030924 -13,28 

M1···M12 

O10-H7C7 CH···O 0,00461 -2,37 

C7H7-O10 CH···O 0,00461 -2,37 

C7H7-H7C7 CH···HC 0,00213 -1,09 

Total O10-H7C7 CH···O 0,011345 -5,83 

M1···M13 

O20-C5 O···π 0,00099 -0,45 

C5-O20 O···π 0,00099 -0,45 

C5H5-H22BC22 CH···CH 0,001508 -0,68 

C22H22B-H5C5 CH···CH 0,001508 -0,68 

C4-C4 π···π 0,003312 -1,49 

N2-C9 N···C 0,003504 -1,58 

C9-N2 N···C 0,003504 -1,58 

C1H1A-C7 CH···π 0,004991 -2,24 

C7-H1AC1 CH···π 0,004991 -2,24 

O27-H6C6 CH···O 0,006575 -2,96 

C6H6-O27 CH···O 0,006575 -2,96 

Total   0,038448 -17,29 

M1···M14 

C24H24-O10 CH···O 0,006314 -2,72 

O10-H24C24 CH···O 0,006314 -2,72 

C12H12A-C24 CH···π 0,004426 -1,91 

C24-H12AC12 CH···π 0,004426 -1,91 

Total   0,02148 -9,26 

M1···M15 C25-C25  π···π 0,002938 -1,78 

Total   0,002938 -1,78 
a Energia de interação (GAI(X∙∙∙Y)) em kcal mol-1. 
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Figura 208 – Moléculas da unidade assimétrica do composto 28d e nomenclatura de cada uma 

com ângulos de referência. 

 

 

Figura 209 – Cluster supramolecular do composto 28b a partir da M1A. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para melhor visualização. 
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Tabela 59 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 28b a partir da M1A. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 66,35 -15,84 1,97 2,38 

M1···M3 -1+x,y,z 66,35 -15,84 1,97 2,38 

M1···M4 x,y,z 112,24 -16,68 3,33 2,51 

M1···M5 -1+x,y,z 25,09 -3,64 0,74 0,55 

M1···M6a 1+x,y,z 6,91 -1,20 0,20 0,18 

M1···M7a x,y,z 21,33 -1,01 0,63 0,15 

M1···M8a 1+x,y,z 10,87 -1,36 0,32 0,20 

M1···M9a 1+x,y,z 3,81 0,65 0,11 -0,10 

M1···M10a x,y,z 0,47 -0,12 0,01 0,02 

M1···M11 2-x,1-y,1-z 7,97 -1,59 0,24 0,24 

M1···M12 1-x,1-y,1-z 12,44 -1,59 0,37 0,24 

M1···M13 3-x,1-y,-z 23,02 -5,74 0,68 0,86 

M1···M14 2-x,1-y,-z 124,63 -47,45 3,69 7,14 

M1···M15a 2-x,1-y,-z 12,24 -1,08 0,36 0,16 

M1···M16a 1-x,1-y,-z 11,41 -1,15 0,34 0,17 

M1···M17a 1-x,1-y,-z 17,75 -2,47 0,53 0,37 

M1···M18 1-x,1-y,-z 14,24 -1,31 0,42 0,20 

M1···M19 x,y,-1+z 109,63 -16,61 3,25 2,50 

M1···M20 -1+x,y,-1+z 26,01 -3,64 0,77 0,55 

M1···M21a 2-x,-y,-z 13,05 -0,88 0,39 0,13 

M1···M22a 2-x,-y,-z 5,41 -0,31 0,16 0,05 

M1···M23a 2-x,-y,-z 10,44 -0,85 0,31 0,13 

M1···M24 2-x,-y,-z 12,72 -1,31 0,38 0,20 

M1···M25a 2-x,-y,-z 13,71 -5,13 0,41 0,77 

M1···M26a 1-x,-y,-z 9,02 -3,86 0,27 0,58 

M1···M27 2-x,-y,-z 150,49 -30,20 4,46 4,55 

M1···M28 1-x,-y,-z 162,64 -25,37 4,82 3,82 

M1···M29a 1+x,y,z 5,38 -1,54 0,16 0,23 

M1···M30a x,y,z 21,24 -6,41 0,63 0,97 

M1···M31 2-x,-y,1-z 11,41 -1,56 0,34 0,24 

M1···M32 1-x,-y,1-z 8,16 -2,39 0,24 0,36 

M1···M33a x,y,z 8,17 -0,86 0,24 0,13 

M1···M34a -1+x,y,z 9,11 -0,93 0,27 0,14 

Total  1113,71 -219,28 33,00 33,00 
aMolecula de solvente = H2O. 
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Figura 210 – Cluster supramolecular do composto 28b a partir da M1B. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para melhor visualização. 

 

Tabela 60 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 28b a partir da M1B. 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 66,55 -15,86 1,91 2,35 

M1···M3 -1+x,y,z 66,55 -15,86 1,91 2,35 

M1···M4 1+x,y,1+z 26,01 -3,64 0,75 0,54 

M1···M5 x,y,1+z 109,63 -16,61 3,15 2,46 

M1···M6a 2-x,1-y,1-z 7,60 -0,71 0,22 0,11 

M1···M7a 1-x,1-y,1-z 8,08 -0,12 0,23 0,02 

M1···M8a 1-x,1-y,1-z 0,02 0,10 0,00 -0,02 

M1···M9 2-x,1-y,1-z 7,97 -2,41 0,23 0,36 

M1···M10 1-x,1-y,1-z 12,44 -1,59 0,36 0,24 

M1···M11 2-x,1-y,1-z 164,87 -25,43 4,74 3,76 

M1···M12 1-x,1-y,1-z 152,32 -29,87 4,38 4,42 

M1···M13a 2-x,1-y,1-z 21,56 -6,31 0,62 0,93 

M1···M14a 1-x,1-y,1-z 5,35 -1,64 0,15 0,24 

M1···M15a x,y,z 9,29 -4,12 0,27 0,61 

M1···M16a -1+x,y,z 12,98 -5,25 0,37 0,78 

M1···M17 1-x,1-y,-z 14,24 -1,31 0,41 0,19 

M1···M18a x,y,z 6,25 -0,58 0,18 0,09 

M1···M19a x,y,z 18,47 -1,04 0,53 0,15 
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M1···M20 1+x,y,z 25,09 -3,64 0,72 0,54 

M1···M21 x,y,z 112,24 -16,68 3,22 2,47 

M1···M22 2-x,-y,-z 12,72 -1,31 0,37 0,19 

M1···M23a x,y,z 14,49 -0,52 0,42 0,08 

M1···M24a -1+x,y,z 11,01 -1,38 0,32 0,20 

M1···M25a -1+x,y,z 12,11 0,01 0,35 0,00 

M1···M26 1-x,-y,1-z 129,34 -46,90 3,72 6,94 

M1···M27 -x,-y,1-z 26,12 -5,68 0,75 0,84 

M1···M28a 2-x,-y,1-z 3,57 -0,41 0,10 0,06 

M1···M29a 1-x,-y,1-z 12,89 -1,09 0,37 0,16 

M1···M30a 2-x,-y,1-z 20,10 -1,02 0,58 0,15 

M1···M31a 1-x,-y,1-z 4,52 -1,50 0,13 0,22 

M1···M32 2-x,-y,1-z 11,41 -1,56 0,33 0,23 

M1···M33 1-x,-y,1-z 8,16 -2,39 0,23 0,35 

Total  1113,95 -216,34 32,00 32,00 
aMolecula de solvente = H2O. 

 

Figura 211 – Cluster supramolecular do composto 28c. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 
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Tabela 61 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 28c. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 

GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

M1 x,y,z     

M1···M2 -1+x,y,z 72,18 -12,22 2,49 2,51 

M1···M3 1+x,y,z 72,23 -12,22 2,49 2,51 

M1···M4 -1-x,-y,-z 21,24 -3,31 0,73 0,68 

M1···M5 -x,-y,-z 108,42 -13,23 3,74 2,72 

M1···M6a -1+x,-1+y,-1+z 8,91 -0,41 0,31 0,08 

M1···M7a x,-1+y,-1+z 1,96 -0,75 0,07 0,15 

M1···M8a -1+x,-1+y,-1+z 2,85 -0,07 0,10 0,01 

M1···M9a x,-1+y,-1+z 9,79 -0,13 0,34 0,03 

M1···M10 -1+x,-1+y,-1+z 3,69 -0,38 0,13 0,08 

M1···M11 -x,1-y,-z 128,19 -16,30 4,42 3,35 

M1···M12 1-x,1-y,-z 171,08 -29,14 5,90 5,98 

M1···M13a -x,1-y,-z 21,86 -5,66 0,75 1,16 

M1···M14a 1-x,1-y,-z 5,50 -1,50 0,19 0,31 

M1···M15a x,y,z 9,38 -4,77 0,32 0,98 

M1···M16a 1+x,y,z 10,93 -4,60 0,38 0,94 

M1···M17a x,y,-1+z 1,08 -0,02 0,04 0,00 

M1···M18 x,1+y,z 0,49 -0,37 0,02 0,08 

M1···M19 1+x,1+y,z 23,81 -3,02 0,82 0,62 

M1···M20a 1-x,2-y,1-z 4,21 -0,57 0,15 0,12 

M1···M21a 1-x,2-y,1-z 18,49 0,22 0,64 -0,05 

M1···M22a 1-x,2-y,1-z 9,56 -1,41 0,33 0,29 

M1···M23a 1-x,2-y,1-z 20,59 0,22 0,71 -0,05 

M1···M24 2-x,2-y,1-z 30,38 -0,67 1,05 0,14 

M1···M25 1+x,1+y,1+z 3,69 -1,28 0,13 0,26 

M1···M26a 1+x,y,z 20,81 -0,44 0,72 0,09 

M1···M27a x,y,z 26,43 1,65 0,91 -0,34 

M1···M28a 1+x,y,z 0,86 -0,35 0,03 0,07 

M1···M29 1-x,1-y,1-z 138,59 -49,63 4,78 10,19 

M1···M30 2-x,1-y,1-z 26,44 -6,25 0,91 1,28 

M1···M31a 1-x,1-y,1-z 13,11 -3,29 0,45 0,68 

M1···M32a -x,1-y,1-z 1,33 -0,67 0,05 0,14 

M1···M33a -x,1-y,1-z 11,85 -1,26 0,41 0,26 

M1···M34a 1-x,1-y,1-z 11,93 0,33 0,41 -0,07 

M1···M35 -1+x,-1+y,z 23,81 -3,02 0,82 0,62 

M1···M36 x,-1+y,z 0,49 -0,37 0,02 0,08 

M1···M37a 1+x,y,z 7,08 -0,49 0,24 0,10 

Total  1043,24 -175,37 36,00 36,00 
aMolecula de solvente = H2O. 
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Figura 212 – Cluster supramolecular do composto 28d. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. Cluster construído a partir da função auto 

centre. 

 

Tabela 62 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 28d. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

M1 x,y,z     
M1···M2 1+x,y,z 45,94 -11,28 0,94 1,32 
M1···M3 -1+x,y,z 45,94 -11,28 0,94 1,32 
M1···M4 1+x,y,1+z 8,81 0,08 0,18 -0,01 
M1···M5 2-x,1-y,1-z 0,26 -1,48 0,01 0,17 
M1···M6 1-x,1-y,1-z 261,36 -47,32 5,37 5,53 
M1···M7 -x,1-y,1-z 21,01 -2,32 0,43 0,27 
M1···M8 x,1+y,z 31,47 -1,57 0,65 0,18 
M1···M9 -1+x,1+y,z 0,85 -0,64 0,02 0,07 

M1···M10a 1-x,1-y,1-z 0,24 -0,49 0,00 0,06 
M1···M11a -x,1-y,1-z 11,66 -0,31 0,24 0,04 
M1···M12 -1+x,1+y,-1+z 19,56 -1,34 0,40 0,16 
M1···M13 1-x,1-y,-z 151,03 -49,41 3,10 5,77 
M1···M14 -x,1-y,-z 78,40 -6,42 1,61 0,75 
M1···M15 -1+x,y,-1+z 8,81 0,08 0,18 -0,01 
M1···M16 1-x,-y,-z 25,74 -1,50 0,53 0,18 
M1···M17 1+x,-1+y,z 0,86 -0,64 0,02 0,07 
M1···M18 x,-1+y,z 31,47 -1,57 0,65 0,18 
M1···M19a 1-x,-y,1-z 29,07 -5,33 0,60 0,62 
M1···M20a 1+x,y,z 14,92 -4,43 0,31 0,52 
M1···M21a x,y,z 14,47 -0,86 0,30 0,10 
M1···M22 2-x,-y,1-z 128,55 -21,56 2,64 2,52 
M1···M23 1+x,-1+y,z 170,44 -27,33 3,50 3,19 
M1···M24 1+x,-1+y,1+z 19,56 0,08 0,40 -0,01 

Total  1120,42 -196,84 23,00 23,00 
aMolecula de solvente = H2O. 
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Tabela 63 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 28d. Calculado usando DFT. 

Dímero Código de simetria 
CM1···MN 

(Å) 

GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN

 NGM1···MN
 

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 45,94 -11,28 0,94 1,32 

M1···M3 -1+x,y,z 45,94 -11,28 0,94 1,32 

M1···M4 1+x,y,1+z 8,81 0,08 0,18 -0,01 

M1···M5 2-x,1-y,1-z 0,26 -1,48 0,01 0,17 

M1···M6 1-x,1-y,1-z 261,36 -47,32 5,37 5,53 

M1···M7 -x,1-y,1-z 21,01 -2,32 0,43 0,27 

M1···M8 x,1+y,z 31,47 -1,57 0,65 0,18 

M1···M9 -1+x,1+y,z 0,85 -0,64 0,02 0,07 

M1···M10a 1-x,1-y,1-z 0,24 -0,49 0,00 0,06 

M1···M11a -x,1-y,1-z 11,66 -0,31 0,24 0,04 

M1···M12 -1+x,1+y,-1+z 19,56 -1,34 0,40 0,16 

M1···M13 1-x,1-y,-z 151,03 -49,41 3,10 5,77 

M1···M14 -x,1-y,-z 78,40 -6,42 1,61 0,75 

M1···M15 -1+x,y,-1+z 8,81 0,08 0,18 -0,01 

M1···M16 1-x,-y,-z 25,74 -1,50 0,53 0,18 

M1···M17 1+x,-1+y,z 0,86 -0,64 0,02 0,07 

M1···M18 x,-1+y,z 31,47 -1,57 0,65 0,18 

M1···M19a 1-x,-y,1-z 29,07 -5,33 0,60 0,62 

M1···M20a 1+x,y,z 14,92 -4,43 0,31 0,52 

M1···M21a x,y,z 14,47 -0,86 0,30 0,10 

M1···M22 2-x,-y,1-z 128,55 -21,56 2,64 2,52 

M1···M23 1+x,-1+y,z 170,44 -27,33 3,50 3,19 

M1···M24 1+x,-1+y,1+z 19,56 0,08 0,40 -0,01 

Total  1120,42 -196,84 23,00 23,00 
aMolecula de solvente = H2O. 

 

Figura 213 – Cluster supramolecular do composto 29d. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização. 
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Tabela 64 – Dados de área de contato e energia de estabilização entre as moléculas de cada 

dímero do cluster supramolecular do composto 29d. 

 

Dímero Código de simetria CM1···MN (Å) 
GM1···MN 

(kcal mol-1) 
NCM1···MN NGM1···MN 

M1 x,y,z     

M1···M2 1+x,y,z 143,62 -27,25 2,73 2,62 

M1···M3 -1+x,y,z 143,62 -27,25 2,73 2,62 

M1···M4 x,y,1+z 66,01 -9,73 1,26 0,94 

M1···M5 -1+x,y,1+z 6,55 -0,64 0,12 0,06 

M1···M6 2-x,1-y,2-z 124,89 -46,41 2,38 4,47 

M1···M7 1-x,1-y,2-z 68,14 -9,98 1,30 0,96 

M1···M8 2-x,1-y,1-z 169,9 -42,23 3,23 4,07 

M1···M9 1-x,1-y,1-z 94,69 -20,56 1,80 1,98 

M1···M10 1+x,y,-1+z 6,55 -0,64 0,12 0,06 

M1···M11 x,y,-1+z 66,01 -9,73 1,26 0,94 

M1···M12a x,y,z 10,08 -1,78 0,19 0,17 

M1···M13a x,y,z 16,18 -2,98 0,31 0,29 

M1···M14a -1+x,y,z 11,31 -1,23 0,22 0,12 

M1···M15 2-x,-y,1-z 26,58 -4,85 0,51 0,47 

M1···M16 1-x,-y,1-z 122,99 -28,84 2,34 2,78 

M1···M17a x,y,z 9,84 -1,58 0,19 0,15 

M1···M18a 1-x,-y,1-z 15,22 0,07 0,29 -0,01 

M1···M19a -x,-y,1-z 11,83 -4,56 0,23 0,44 

M1···M20a 2-x,-y,1-z 3,62 -0,63 0,07 0,06 

M1···M21a 1-x,-y,1-z 11,97 -0,59 0,23 0,06 

M1···M22a 2-x,-y,1-z 7,63 -3,95 0,15 0,38 

M1···M23a 1-x,-y,1-z 12,13 1,80 0,23 -0,17 

M1···M24 2-x,-y,2-z 54,57 -4,88 1,04 0,47 

M1···M25 1-x,-y,2-z 105,36 -10,20 2,01 0,98 

M1···M26a x,y,1+z 3,75 -1,01 0,07 0,10 

Total  1313,04 -259,60 25,00 25,00 
aMolecula de solvente = H2O. 

 

 

 


