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Triazenos são importantes membros da família de compostos nitrogenados de cadeia aberta, 

caracterizados por conter o grupo funcional [N═N─N] e apresentam diferentes propriedades de 

coordenação a metais de transição. São compostos fracamente ácidos e quando desprotonados atuam 

como ótimos ligantes na química de coordenação apresentando grande importância sintética e 

biológica. Nessa tese, foi inicialmente desenvolvida a síntese de uma série inédita de compostos 

triazenos monocatenados [3-(4-fenildiazenil)-1-(2-fluorofenil)triazeno (2b); 1-(2-clorofenil)-3-(4-

fenildiazenil)triazeno (2c); 1-(2-bromofenil)-3-(4-fenildiazenil)triazeno (2d); 3-(4-fenildiazenil)-1-(2-

iodofenil)triazeno (2e); 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato)triazeno (2g)] e de compostos triazenos 

biscatenados derivados do 1,4-bis(feniltriazenido)butano, C6H5N(H)N=N-(CH2)4-N=N-N(H)C6H5, 

[1,4-bis(etil-4-benzoatotriazenil) butano (5a); 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano (5b); 1,4-bis(2-

clorofeniltriazenido)butano (5c); 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano (5d); 1,4-bis(2-

iodofeniltriazenido)butano (5e); 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano (5f)]. A inserção de 

grupamentos substituintes nos anéis fenila na cadeia triazenídica tornam o ambiente de coordenação 

significativamente mais interessante, propiciando o aumento da ocorrência de interações 

intermoleculares não covalentes e impondo a auto-organização de unidades moleculares primárias no 

estado sólido. Os metais escolhidos para complexação foram sais de Ni
2+

, Cu
2+

 e Pd
2+

 em virtude de 

atraírem atenção como objeto de estudos relacionados com medicina, propriedades magnéticas e 

catálise obtendo-se como resultados deste trabalho nove complexos metálicos inéditos [trans-

[Pd
II
(C6H5NNC6H4NNNC6H4Cl)2(C5H5N)2] (3c); [(Pd

II
(R1R2C6H3NNNC6H3R1R2)(PPh3)2Cl)·DMSO] 

[R1 = 4-C(O)OCH3, R2 = 3-OCH3]  (3g); [Cu
II
(RC6H5NNN(CH2)4NNNC6H5R)]2 [R = C2H5C(O)O 

(6a); R = F (6b); R = NH2C(O) (6f)] ; [Ni
II
(RC6H5NNN(CH2)4NNNC6H5R)]2 [R = F (7b); R = Cl (7c); 

R = Br  (7d); R = NH2C(O)  (7f)]. A síntese, e a caracterização desses novos compostos estão 

relacionadas à exploração da reatividade, ao comportamento coordenativo e a compreensão das 

interações entre os diferentes centros metálicos e os ligantes. Efetuou-se um estudo estrutural no 

estado sólido para a caracterização das interações presentes nas estruturas cristalinas dos compostos 

sintetizados e a ferramenta utilizada foi à difração de raios X em monocristal. Dessa forma 

aprofundou-se a compreensão da relação entre a estrutura cristalina e sua organização supramolecular. 

Além do método de difração de raios X de monocristal os compostos foram caracterizados por 

espectroscopia de infravermelho, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, 
1
H e 

13
C, 

espectroscopia ultravioleta e visível, espectrometria de massas e análise elementar CHN. As 

propriedades físico-químicas foram investigadas através de análise termogravimétrica e 

susceptibilidade magnética. 

 

 

Palavras-chaves: Monotriazenos. Bistriazenos. Complexos binucleares de cobre e níquel. Paládio. 

Difração de raios X. Química supramolecular.  
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Triazenes are a class of compounds characterized by the presence of a diazoamino functional group 

(N=N–N) showing remarkable ability to support the stereochemical requisites of a wide variety of 

metal transition complexes. They act as versatile ligands in coordination chemistry when deprotonated 

and have relevant biological and synthetic porperties. This work presents the synthesis and 

investigation of molecular and crystal structure of a new series of monotriazenes [3-(4-

phenyldiazenyl)-1-(2-fluorophenyl)triazene (2b); 1-(2-chlorophenyl)-3-(4-phenyldiazenyl)triazeno 

(2c), 1-(2-bromophenyl)-3-(4-phenyldiazenyl)triazene (2d); 3-(4-phenyldiazenyl)-1-(2-iodophenyl) 

triazene (2e); 1,3-bis-(3-methoxy-4-methylbenzoate)triazene (2g)] and substituted 1,4-bis 

(phenyltriazenyl)butanes, C6H5N(H)=N-N(CH2)4-N=NN(H)C6H5, [1,4-bis(4-ethyl-benzoato triazenyl) 

butane (5a), 1,4-bis(2-fluorophenyltriazenyl)butane (5b), 1,4-bis(2-clorophenyltriazenyl)butane (5c), 

1,4-bis(2-bromophenyltriazenyl)butane (5d), 1,4-bis(2-iodophenyltriazenyl)butane (5e), 1,4-bis(4-

amidophenyltriazenyll)butane (5f)]. The insertion of groups on phenyl rings attached to the triazene 

chains makes the environment significantly more interesting coordination providing the 

supramolecular array through noncovalent intermolecular interactions and self-organizatinal units of 

primary molecule. The metal ions used for complexation are salts of Ni
2+

, Cu
2+

 and Pd
2+

 and they were 

chosen due to the attracting biological relevance, magnetic properties, catalytic yielding. Nine metal 

complexes unpublished were synthesized [trans-[Pd
II
(C6H5NNC6H4NNNC6H4Cl)2(C5H5N)2] (3c) [(Pd

II
 

(R1R2C6H3NNNC6H3R1R2)(PPh3)2Cl)•DMSO] [R
1
 = 4-C(O)OCH3, R

2
 = 3-OCH3] (3g) [Cu

II 

(RC6H5NNN(CH2)4NNNC6H5R)]2 [R = C2H5C(O)O (6a), R = F (6b), R = NH2C(O) (6f)], [Ni
II
 

(RC6H5NNN(CH2)4NNNC6H5R)]2 [R = F (7b) R = Cl (7c) R = Br (7d) R = NH2C(O) (7f)]. The 

synthesis and characterization of these compounds is justified by the exploration of the reactivity, the 

coordinative behavior and by the understanding of the interactions between different ligands and metal 

centers. The structural analysis of the synthesized compounds by X-ray diffraction on single crystal in 

the solid state were performed for characterization of interactions in the crystal. Thus, a thorough 

understanding of the relationship between the crystal structure and supramolecular organization is 

analyzed. Besides the structural analysis of compounds, elemental analysis CHN, infrared, nuclear 

magnetic resonance and ultraviolet-visible spectroscopies and mass spectrometry were also carried out 

for characterization. The physical chemical properties were investigated through thermogravimetric 

analysis and magnetic susceptibility. 

 

 

Keywords: Monotriazene.  Bistriazene. Binuclear copper(II) and nickel(II) complexes. Paladium. X-

ray diffraction. Supramolecular chemistry.  
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1. Introdução e Objetivos 

 

 

CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1. Introdução 

A química supramolecular, definida como a "química além da molécula", está 

relacionada a entidades organizadas de alta complexidade, resultantes da associação de duas 

ou mais espécies químicas, moléculas e/ou íons, unidas por ligações metal-ligante e/ou 

interações intermoleculares não-covalentes, tais como interações eletrostáticas, ligações de 

hidrogênio, forças de Van der Waals, entre outras.
1
  Inserida no contexto da química de 

coordenação a química supramolecular representa um grande desafio para a química 

inorgânica moderna. Em vista de sua ampla versatilidade ela permite a possibilidade de se 

planejar moléculas a partir de princípios básicos de química de coordenação, aproveitando as 

características eletrônicas, estruturais e redox associadas aos íons metálicos e aos ligantes.
 2

 

Uma das vertentes da química supramolecular está voltada a síntese de complexos de 

metais de transição envolvendo ligantes nitrogenados e ao estudo de sua reatividade e 

propriedades químicas. Dentre os compostos nitrogenados que podem atuar como ligantes na 

química de coordenação pode-se citar a classe dos triazenos, assunto central deste trabalho.  

Triazenos são importantes membros da família de compostos nitrogenados de cadeia 

aberta, caracterizados por conter o grupo funcional [N═N─N], referido como uma unidade 

triazeno.
3
 De acordo com a definição de Moore e Robinson

4
, esses compostos configuram-se 

como sistemas contendo cadeias alifáticas com três átomos de nitrogênio, ligados em 

sequência. Segundo o sistema de nomenclatura IUPAC, os átomos de nitrogênio no triazeno 

são numerados consecutivamente de uma extremidade para a outra, designando os menores 

números para a ligação dupla. Sua estrutura genérica pode ser observada na figura 1.1. 

 

                                                           
1
 LEHN, J.-M.; Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives, VCH:Weinheim, 1995. 

2
 STEED, J. W.; ATWOOD, J. L. Supramolecular Chemistry, 2

nd
, England, John Wiley & Sons Ltda, 

2009. 
3
 VAUGHAN, K.;  STEVENS, M.F.G. Chem. Soc. Rev. 7, 377, 1978. 

4
 MOORE, D. S. & ROBINSON, S. D. Adv. Inorg. Chem. Radiochem., 30, 1, 1986. 



1. Introdução e Objetivos                                                                                                          42 
 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 

Figura 1.1 - Representação genérica de triazenos monocatenados. 

 

 

Essa cadeia de nitrogênio apresenta alta densidade eletrônica, podendo ser estabilizada 

pela derivação destas espécies com substituintes orgânicos, levando a formação de sucessivos 

análogos substituídos.  Ao adicionarmos estrategicamente grupamentos orgânicos aptos a 

deslocalizar à densidade eletrônica por toda a cadeia através de efeitos indutivos e 

mesoméricos, teremos uma maior estabilidade da cadeia [N=N-N(H)]. No caso dos triazenos 

arilderivados, as propriedades são fortemente influenciadas pelos substituintes nas diversas 

posições do anel benzênico, devido aos efeitos eletrônicos e estéricos dos mesmos. 

Existem ainda, espécies multicatenadas, constituídas por mais de uma cadeia 

diazoamínica ligadas a grupamentos orgânicos alifáticos ou aromáticos (Figura 1.2). Estes 

bistriazenos apresentam uma exploração bastante limitada quando comparada as inúmeras 

referências bibliográficas envolvendo a síntese e determinação de estruturas 

cristalinas/moleculares por difração de raios X de triazenidos monocatenados. Entretanto, 

moléculas deste tipo têm se destacado na química de coordenação por se comportarem como 

ligantes multidentados versáteis e por formarem preferencialmente complexos binucleares 

mantendo as propriedades de supramolecularidade de monotriazenos, incluindo as interações 

intermetálicas M···M, modos de coordenação secundários (como, por exemplo, metal-etinil-π, 

metal-areno-π e interações do tipo C−H···M ou anagósticas), e com seletividade para íons 

metálicos. Tendem a apresentar flexibilidade muito maior, e maiores possibilidades de 

coordenação com íons metálicos.
5
 Essas interações secundárias são ferramentas extremamente 

úteis na química supramolecular e seu entendimento contribui para a elucidação das 

propriedades químicas dos materiais, tais como reatividade, toxidade, estados de oxidação 

preferidos, entre outras.  

 

 

 

                                                           
5
 BECK, J.; HÖRNER, M.; DITTMANN, G.; European Journal of Inorganic Chemistry, 28, 4314, 

2009. 
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Figura 1.2 - Representação genérica de triazenos biscatenados. 
 

 

Além da síntese e discussão das propriedades de ligantes mono e biscatenados uma 

das linhas básicas que norteia este trabalho é a exploração da química de coordenação desses 

compostos policatenados de nitrogênio, aos íons de metais Cu(II), Ni(II) e Pd(II).  

O íon cobre(II) é elemento traço essencial em sistemas biológicos, visto que atua em 

diversas enzimas do grupo das oxidases e como agente de transporte de oxigênio no sangue.
6
 

Complexos de cobre(II) apresentam diferentes estereoquímicas e números de coordenação. 

Essa flexibilidade deve-se à sua configuração [Ar]3d
9
, onde a natureza do orbital d que 

contém o elétron desemparelhado exerce um forte efeito geométrico. Por exemplo, as 

distorções axiais fortes provocadas pelo efeito Jahn-Teller em complexos hexacoordenados 

estão associadas com a ocupação desigual dos orbitais dx
2
-y

2 
e dz

2
.  

Em relação ao níquel, ele é reconhecido como elemento traço essencial para bactérias, 

plantas, animais e humanos.
7
 Existem vários registros de enzimas contendo íons níquel

8
: 

urease, hidrogenase, desidrogenase monóxido de carbono (CODH), sintase acetil-coenzima A 

(ACS), redutase metil-coenzima cujo centro catalítico é a coenzima F430, superóxido 

dismutase de níquel (Ni-SOD), glioxalase I (Glx-I) e dioxigenase acirredutona (ARD) e sete 

delas estão envolvidas em processos do ciclo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio e as 

hidrogenases de níquel com o consumo/produção de H2.  

Já, o paládio é um metal cataliticamente versátil, os seus complexos são eficientes 

catalisadores para uma ampla gama de C-C acoplamento, funcionalização C-H, e reações de 

oxidação.
9
 Tanto níquel quanto paládio aparecem em publicações envolvendo reações de 

catálise e química bioinorgânica.
10

 Dessa forma, a avaliação das propriedades desses 

                                                           
6
 BARCELOUX , D.G.; J. Toxicol. Clin. , 37, 217, 1999. 

7
 (a) SCOTT B. MULROONEY,S.B.,HAUSINGER, R.P.  Microbiology Reviews, 27, 239, 2003. (b) 

HALCROW, M.A., CHRISTOU, G. Chem.Rev., 94, 2421, 1994. 
8
 RAGSDALE, S.W. J. Biol. Chem., 284, 18571, 2009. 

9
 CHEN, Q.;YE, Z.; DUAN, Y.;ZHOU, Y.;Chem. Soc. Rev.,42, 497, 2013. 

10
 DERVISI, A.; Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. A: Inorg. Chem., 108, 211, 2012. 
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complexos, incluindo a investigação da estrutura cristalina através da difração de raios X em 

monocristal, o estudo das propriedades eletrônicas através de diversos métodos 

espectroscópicos e da susceptibilidade magnética dos complexos de cobre e níquel, é 

pertinente com a importância científica desses tipos de complexos metálicos. 

Os triazenos, monocatenados ou biscatenados, quando sintetizados e estabilizados pela 

inserção de grupamentos substituintes nos anéis fenila na cadeia triazenídica, apresentam um 

leque de possibilidades para estudos podendo ter várias aplicações. Em virtude de todas as 

possibilidades de aplicações, pesquisadores voltados para a química de triazenos têm buscado 

a obtenção de inúmeras patentes desde o ano de 1969 quando Ronald B. Ames desenvolveu o 

composto triazeno 3,3-dialquil-1-(nitrofenil)triazeno, patenteado por Uniroyal CIA., com 

propriedades herbicidas, sendo usado no combate a ervas daninhas.
11

  

Uma busca na base de dados do Scopus
12

 utilizando-se o termo “triazene” revela 2127 

patentes registradas, sendo que no ano de 2012 foram encontrados 68 novos registros. Dentre 

as aplicações patenteadas pode-se citar: materiais de preparação de copolímeros
13

, produção 

de elastômeros
14

, materiais para fotografia
15

, corantes para cabelos
16

, corantes poliméricos
17

, 

etc. Relevantes na medicina são as patentes envolvendo a ação antineoplásica de compostos 

triazenos
18,19,20,21

, e ainda o tratamento de melanomas
22

.  

  
                                                           
11

 AMES, R. B.; Method Controlling Weeds. Patent US3462259, 1966. 
12

 SciVerse Scopus, Disponível em < http://www.scopus.com/home.url>. Acessado em 03/02/2013. 
13

 FRYLING, C. F. Preparation of butadiene copolymers. Patent US2313233, 1943 . 
14

 DEV, S. Production of synthetic elastomers. Patent GB606807, 1948 
15

 (a) STONHAM, J. P. Photographic materials. Patent GB1096049, 1967 (b) Photographic 

emulsions. colour photography. Patent GB645170, 1950. (c) KATOH, K. Photographic method and 

film unit. Patent US4154610, 1979. 
16

 (a) HAYAMA M.; TAKIGUCHI O.; TATE Y.; TSUKASE M. Hair dye composition. Patent 

EP2148647, 2010. (b) VOLTZ, J.; BOSSARD, W. Colour salts of triazene compounds. Patent 

US3055881, 1962. (c) HAYAMA M.; TAKIGUCHI O.; TATE Y.; TSUKASE M. Hair dye 

composition. Patent US07824449, 2010. 
17

 CREMER C.; RIGGS, R. L.; FRÖHLING, B.; MÜLLER, M. Polymeric dyes. Patent US07976585, 

2011. 
18

 FENG, F; et al. Bis(8-quinoline diazo amido)-biphenyl, preparation method and application 

thereof, CN101270085, 2008. 
19

 KASINA, S.; et al. Anti-cancer drugs and uses relating thereto for metastatic malignant melanoma 

and other cancers. Patent EP2324006, 2011. 
20

 HEINZ, F.; et al. Substituted diphenyl derivatives . Patent WO2012122969, 2012. 
21

 GOKARAJU G. R.; et al. Anti-cancer drugs, and uses relating for malignant melanoma and other 

cancers. Patent WO10125575,  2010. 
22

 OSMAK, M.; et al. Analogues of 1,3-bis(4-nitrophenyltriazenes), their pharmaceutically acceptable 

salts and n-acyl derivatives for tumour treatment.Patent  US 008217022B2, 2012. 

http://www.scopus.com/home.url


1. Introdução e Objetivos                                                                                                          45 
 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

Dentro desse contexto, nosso grupo de pesquisa  NITriCo (Núcleo de Investigação de 

Triazenos e Complexos),  atua na síntese de compostos  triazenos  e na complexação destes 

compostos com diversos metais, tendo o foco na caracterização estrutural no estado sólido 

através da difração de raios X em monocristais.  

 

1.2. Objetivos 

 

Este trabalho objetivou sintetizar séries inéditas de ligantes triazenos monocatenados e 

biscatenados efetuando-se um estudo da supramolecularidade destes compostos explorando a 

reatividade, o comportamento coordenativo aos íons metálicos Cu(II), Ni(II) e Pd(II), a 

compreensão das interações entre os diferentes centros metálicos e os ligantes no estado 

sólido, buscando potenciais aplicações para essas moléculas.  

 

Como objetivos específicos desta tese são definidos os seguintes itens: 

 

1. Apresentar a síntese dos compostos triazenos monocatenados 1-(4-

fenildiazenil)-3-(2-halofenil)-triazeno (Esquema 1.1) e 1,3-bis(3-metoxi-4-

metilbenzoato)triazeno investigando o comportamento coordenativo dos complexos derivados  

desses ligantes frente a sais metálicos de paládio. 

 

 

 

Esquema 1.1 - Reação geral de síntese dos pré-ligantes triazenos monocatenado 1-(4-

fenildiazenil)-3-(2-halofenil)-triazeno (2b-e). 

 

 

2. Sintetizar a série de compostos triazenos biscatenados 1,4-

bis(feniltriazenido)butano, C5H5N(H)N=N-(CH2)4-N=N-N(H)C6H5, [1,4-bis(etil-4-

benzoatotriazenil)butano (5a); 1,4-bis(2-halofeniltriazenido)butano (5b–5e); 1,4-bis(4-
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amidofeniltriazenido)butano (5f)]  a partir do acoplamento entre o reagente de Grignard com 

azidas  e posteriormente caracterizar por espectroscopia de infravermelho; espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear, 
1
H e 

13
C; espectroscopia ultravioleta e visível; espectrometria 

de massas e análise termogravimétrica (Esquema 1.2). As unidades –NNN- da molécula 

estendem as possibilidades de coordenação e o fragmento flexível butano inserido entre as 

cadeias triazenídicas força o contato entre átomos metálicos tornando-se estratégico na busca 

da multinuclearidade. 

 

 

 

Esquema 1.2 - Reação geral de síntese dos pré-ligantes triazenos biscatenados 1,4-

bis(feniltriazenido)butano substituídos (5a-5f). 
 

 

3. Investigar a estrutura cristalina e molecular dos complexos binucleares de 

Cu(II) e Ni(II) sintetizados a partir dos ligantes biscatenados (Esquema 1.3), avaliando as 

interações no estado cristalino para esses compostos. Além disso, estudar as propriedades 

físico-químicas através de análise termogravimétrica e susceptibilidade magnética dos 

complexos, visto que interações do tipo (M···M) podem indicar propriedades magnéticas e 

biológicas aos compostos.  
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Esquema 1.3 - Reação geral de síntese dos complexos binucleares (6 -7). 
 

 

4. Estudar a influência dos grupamentos substituintes da cadeia triazenídica 

analisando os possíveis efeitos eletrônicos que essas espécies podem apresentar no ambiente 

de coordenação e então verificar a ocorrência de interações via ligações de hidrogênio 

clássicas, não clássicas, entre outras, contribuindo assim para estudos da química 

supramolecular de íons metálicos Ni
2+

, Cu
2+

 e Pd
2+

. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta revisão da literatura tem o objetivo de evidenciar as principais referências 

relacionadas com os estudos realizados nesta tese. Dessa forma, inicialmente, serão descritas 

metodologias relativas à síntese de pré-ligantes monocatenados e biscatenados com algumas 

aplicações de compostos triazenos. A seguir, serão abordadas as interações secundárias não-

covalentes encontradas na literatura e relevantes no que tange a supramolecularidade. Após 

selecionou-se alguns exemplos que se assemelham aos complexos de coordenação pertinentes 

a este trabalho.  

A pesquisa foi realizada no Cambridge Crystallographic Data Centre – CCDC
23

 

utilizando como tema de busca moléculas de pré-ligantes triazenos monocatenados e 

biscatenados envolvendo grupamentos substituintes dos anéis fenilas -F, -Cl, -Br, -I, CO2Et, 

OCH3, NNC6H5 CONH2 e complexos metálicos de pré-ligantes triazenos com os íons 

metálicos Pd(II), Ni(II) e Cu(II). 

 

2.1. Compostos Mono e Bis Triazenos: Aspectos Gerais 

 

Como referência à química de coordenação desses sistemas triazenidos mono e 

policatenados de nitrogênio dos triazenos cita-se Peter Griess
24

, que em 1859 iniciou a 

química extensiva dos sistemas catenados de nitrogênio com a primeira síntese de um 

composto triazeno simétrico, o 1,3-bis(fenil)triazeno, relatado por Benson
25

 (Figura 2.1). 

Além disso, o domínio da difração de raios X na década de 60 permitiu um melhor estudo e 

avaliação desses compostos e foi assim que em 1972, GladKova e Kondrashev
26

, 

determinaram a estrutura cristalina e molecular  do 1,3-bis(fenil)triazeno. 

 

 

                                                           
23

 CAMBRIDGE CRYSTALLOGRAPHIC DATA CENTRE – CCDC. Banco de Dados. Disponível 

em<www.ccdc.cam.ac.uk/conts/retrieving.html>. Acesso em novembro, 2012. 
24

 GRIESS, P.; Proc. Roy. Soc. London; 9, 594, 1859. 
25

 BENSON, F. A. The High Nitrogen Compounds. Wiley, New York, 1984. 
26

 GLADKOVA, V. F.; KONDRASHEV, Y. D., Kristallografiya, 17, 33, 1972.  

http://www.ccdc.cam.ac.uk/conts/retrieving.html
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Figura 2.1 - Representação da fórmula estrutural do 1,3-bis(fenil)triazeno. 
 

 

Estudos estruturais feitos a partir da difração de raios X mostram que a cadeia de 

nitrogênios apresenta-se em configuração trans nestas moléculas
4
. A distância da ligação mais 

curta entre N1 e N2, pouco varia entre o valor 1,27 a 1,28 Å assim como para a ligação mais 

longa varia de 1,32 a 1,33 Å. Estes valores encontrados experimentalmente apresentam-se 

diferenciados dos valores padrões para uma ligação simples N–N (1,44 Å) e dupla N=N (1,24 

Å) devido à deslocalização de elétrons π na molécula, denotando um caráter sp
2
 para as 

ligações entre N1, N2 e N3. A estabilização, através de efeitos indutivos e mesoméricos, pode 

ser intensificada com a substituição estratégica de grupos funcionais orgânicos nas posições 

orto, meta e para no anel fenila. 

Recentemente, Giglio
27

 obteve através do banco de dados do C.S.D. (utilizando o 

programa Mogul (Retrieval of Crystallographically - Derived Molecular Geometry 

Information)
28

 os histogramas com a média dos comprimentos de ligação da cadeia de 

nitrogênios de triazenos. Esses valores são em torno de 1,32 Å para N1−N2 e 1,27 Å para 

N2=N3.  

Notavelmente, com a inserção de substituintes na extremidade da cadeia dos triazenos 

conseguiu-se estabilidade e aplicações diferenciadas. A exemplificar, em 2010, Dominguez e 

colaboradores
29

 avaliaram compostos triazenos quanto à capacidade de clivagem do DNA 

plasmidial pUC18 e pBSKII, atividade antibacteriana e  citotoxicidade in vitro frente a células 

de leucemia mielóide aguda e leucócitos normais, concluindo que estudos nesta área são 

promissores. Entre os triazenos analisados os autores determinaram a estrutura cristalina do 1-

(2-fluorofenil)-3-(4-amidofenil)triazeno, representado na figura 2.2. 

                                                           
27

 GIGLIO, V. F. Síntese e Caracterização de triazenos e complexos com Hg(II) incluindo arranjos 

supramoleculares.Tese (Doutorado em Química); Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

2011. 
28

 ORPEN, A. G. et al. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 44, 2133, 2004. 
29

 DOMINGUEZ, V.; HÖRNER, R.; REETZ, L.G. B.;  et al.; J. Braz. Chem. Soc., 21, 12, S1-S2, 

2010. 
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(a) 

(b) 

 

Figura 2.2 - (a) Fórmula estrutural do 1-(2-fluorofenil)-3-(4-amidofenil)triazeno; (b) Projeção 

da unidade assimétrica do 1-(2-fluorofenil)-3-(4-amidofenil)triazeno (moléculas 

simetricamente independentes).
29 

 

 

Este composto cristaliza no sistema cristalino monoclínico, grupo espacial Cc. O 

arranjo supramolecular é formado a partir de ligações de hidrogênio incluindo um receptor 

bifurcado com dois doadores (D1-H1, D2-H2)∙∙∙A (D=doador, A=átomo receptor), (N13-H1, 

C22-H22)∙∙∙O2’, doador bifurcado com dois receptores D-H∙∙∙(A1, A2), N2-H6∙∙∙(F1’’’, 

N11’’’), e ligação de hidrogênio clássica N1-H3∙∙∙O1’’ formando uma cadeia ao longo do eixo 

cristalográfico [010], como mostra a figura 2.3.  
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Figura 2.3 - Projeção da estrutura mostrando o arranjo supramolecular 1-D ao longo da 

direção cristalográfica [010].  Ligações de hidrogênio clássicas N1-H3∙∙∙O1’’ e ligações de 

hidrogênio bifurcadas (D1-H1, D2-H2)∙∙∙A (N13-H1, C22-H22)∙∙∙O2’, e D-H∙∙∙(A1, A2), N2-

H6∙∙∙(F1’’’, N11’’’), (D =doador, A =átomo receptor) [Códigos de simetria: (') -1/2+x, -3/2-y, 

-1/2+z, ('') x, -1+y, z, (''') 1/2+x, -3/2-y, 1/2+z]
29

. 
 

 

A partir do aprimoramento dos métodos de síntese, vários aril e alquiltriazeno foram 

sintetizados e caracterizados. Dentre tantos se destaca duas moléculas utilizadas na Química 

Analítica: o CADION A, 1-(4-nitrofenil)-3-(4-azofenil)triazeno, e CADION 2B, 1-(4-

nitronaftil)-3-(4-azofenil)triazeno, que são empregados como reagentes complexantes na 

determinação de Hg (II) e Cd (II) em amostras reais, ilustrados na figura 2.4.
30,31 

Os grupos 

cromóforos, duplas ligações nos anéis aromáticos e na cadeia catenada, conferem cor a 

solução, facilitando a aplicação de métodos espectrofotométricos. 

 

 

Figura 2.4 - Fórmulas estruturais dos pró-ligantes: a) CADION A; (b) CADION 2B 

                                                           
30

 POPA, G.; DANET, A. F.; POPESCU, M.; Talanta, 25, 546, 1978. 
31

 DANET, A. F.; DAVID, V.; Talanta, 39, 1299, 1992. 
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Moléculas azoaromáticas, além de serem utilizadas como corantes, são investigadas 

em estudos de memórias ópticas, e cristais líquidos. Isso se deve aos fenômenos de 

fotocromismo, fotoisomerização
32

 e birrefringência que possibilitam a alteração opticamente 

controlada das propriedades estruturais da molécula.
33

 Os triazenos também foram explorados 

como sensores de íons, mais especificamente de ânions, baseado no monitoramento da banda 

de transferência de carga de derivados N-acil triazenos (Figura 2.5).
34

 

 

 

    

Figura 2.5 - Espectros de absorção e  mudança na coloração de soluções de acetonitrila na 

presença de SCN
-
, ClO4

-
, HSO4

-
, Cl

-
, H2PO4

-
, AcO

-
, F

-
 e CN

- 
, em comparação com a solução 

pura (esquerda).
 34 

 

 

Também são descritos na literatura sistemas moleculares constituídos de duas cadeias 

diazoamínicas [N(R)NN],  conhecidos “trivialmente” como biscatenados. A partir de 1989, 

Hörner e colaboradores
35,36,37,38

 publicaram alguns artigos sobre bistriazenos aromáticos e 

                                                           
32

 KURIHARA, M.; NISHIHARA, H.; Coordination Chemistry Reviews, 226, 125, 2002. 
33

 BONI, L.; Tese de Doutorado: Não linearidades ópticas em azocompostos, USP, 2004. 
34

 CHUNG, Y.; LEE, H.; AHN, K. H.; Journal of Organic Chemistry, 71, 9470, 2006. 
35

 HÖRNER, M.; FENNER, H.; HILLER, W.; BECK, J.;  Acta Cryst. C, 45, 204, 1989.  
36

 HÖRNER, M.; et al.; Z. Anorg. Allg. Chem. 107, 620, 1994. 
37

 HÖRNER, M.; OLIVEIRA, G. M.; BORTULUZZI, A. J.; Z. Anorg. Allg. Chem. 537, 632, 2006. 
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seus complexos metálicos.  As estruturas multicatenadas de nitrogênio, na forma dos isômeros 

1,2, 1,3 e 1,4- bis(feniltriazeno)benzeno, representadas na figura 2.6, apresentam uma grande 

potencialidade como sistemas ligantes. Em função da geometria molecular especial (simetria 

local C2v), dos vários sítios doadores de elétrons, pertinentes aos átomos de nitrogênio 

formadores das cadeias triazenídica, aliada a basicidade de Lewis adicional quando da 

desprotonação das cadeias nitrogenadas, podem apresentar diversas formas de coordenação e 

formam preferencialmente complexos binucleados. 

 

 

 

Figura 2.6 – Fórmula estrutural dos isômeros (a) 1,2-bis(feniltriazeno)benzeno, (b) 1,3-

bis(feniltriazeno)benzeno e (c) 1,4-bis(feniltriazeno)benzeno.
39 

 

 

Gait e colaboradores (1972)
40

 descreveram a síntese do primeiro representante desta 

classe dos bistriazenos macrocíclicos (Figura 2.7a). Entretanto, sua estrutura não está 

completamente caracterizada. Devido à proximidade das cadeias diazoamínicas, a estrutura 

sugerida implica uma forte tensão interna tornando a molécula instável e igualmente 

improvável de existir
41

. Mais recentemente, Beck e Hörner publicaram o primeiro bistriazeno 

macrocíclico
41

 caracterizado por difração de raios X, conforme ilustra a figura 2.7b. Uma 

característica interessante deste bis-triazeno é que sua estrutura se mostra totalmente coplanar 

sem qualquer relação de interação intramolecular. Esta molécula apresenta um grupo 

espaçador etinil como diferença em relação à molécula sintetizada por Gait e colaboradores.  

                                                                                                                                                                                     
38

 HÖRNER, M.; OLIVEIRA, G. M.; OLIVEIRA, J. S.; TELES, W.M.; FILGUEIRAS, C.A.L.; 

BECK, J.  J. of Organomet. Chem., 691, 251–254, 2006. 
39

 FENNER, H.; Dissertação de Mestrado, UFSM, 1989. 
40

 (a) GAIT, S. F.; et al.; J. Chem. Soc. Chem. Comm., 17, 982, 1972. (b) GAIT, S. F.; et al.; J. Chem. 

Soc. Perkin I, 1248, 1974. 
41

 BECK, J.; HÖRNER, M.; DITTMANN, G.; Eur. J. Inorg. Chem., 4314, 2009. 
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Figura 2.7 - (a) Representação da fórmula estrutural do primeiro bistriazeno macrocíclico 

reportado na literatura. 
40 

As setas apontam o forte efeito estérico promovido pelos átomos de 

hidrogênio da cadeia triazenídica, com consequente forte tensão interna esperada; (b) 

Representação da fórmula estrutural do bistriazeno macrocíclico sintetizado por Beck e 

colaboradores
41

. 

 

 

Vaughan e colaboradores relatam a síntese e estudo cristalográfico por raios X de 

vários bistriazenos alquil.
42

 Eles têm como propósito sintetizar compostos estratégicos e testá-

los como potencial biológico, principalmente frente à atividade tumoral, no entanto estes 

triazenos não possuem grupos N-H desprotonáveis. Exemplos de compostos sintetizados estão 

reportados na figura 2.8.  

 

 

 

Figura 2.8 - Representação da fórmula estrutural de alguns bistriazenos: (a); 3,8-di-[2-aril-1-

azenil]-1,3,6,8-tetraazabiciclo[4.4.1]undecano.
43

 (b); 1,2-bis-(1-aril-3-metiltriazen-3-

il)etano.
44

 

                                                           
42

 (a) PEORI, M. B.; VAUGHAN, K.;  J. Org. Chem., 63, 7437, 1998. (b) BIRADHA, K.; et al.;  

Journal of Chemical Crystallography, 28, 797, 1998. (c) LITTLE, V. R.; JENKINS, H.; VAUGHAN, 

K.;  J. Chem. Cryst., 38, 447, 2008.  (d) BERTOLASI, V.; MOSER, S.L.; VAUGHAN, K.; J. Chem. 

Cryst., 35, 119, 2005. (e) LITTLE, V. R.; BERTOLASI, V.; VAUGHAN, K.; J. Chem. Cryst., 40, 

807, 2010. (f) RIVERA, A.; SALAS, D. G.; Tetrahedron Letters, 51, 2500, 2010. 
43

 VAUGHAN, K.; Org. Prep. Proced. Int., 33, 59, 2001. 
44

 VAUGHAN, K.; TURNER, E.; JENKINS, H.; Can. J. Chem., 82, 448, 2004.   
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Recentemente, Paraginsk(2013), em sua tese de doutorado descreve o primeiro 

tristriazeno completamente caracterizado, incluído difração de raios X representado na figura 

2.9.
45

 O autor descreve em sua tese que o único relato de síntese de tristriazenos envolvia até 

o momento uma publicação de Pochinkok e colaboradores de 1979
46

 na qual são preparados 

os precursores 2,4,6-tris(azido)pirimidina e 2,4,6-tris(azido)triazina e a partir deles, 

sintetizados e caracterizados  tristriazenos reagindo-os com um reagente de Grignard. No 

entanto, as moléculas não foram caracterizadas por difração de raios X em monocristal. 

 

 

Figura 2.9 - Representação da fórmula estrutural do tristriazeno.
45 

 
 

Cristalizado em DMSO-MeOH 1:9 a estrutura da molécula do tristriazeno se revela 

com uma molécula de H2O no interior. Em somente DMSO, a estrutura cristalina apresenta, 

como unidade assimétrica, duas moléculas do tristriazeno, cada uma abrigando uma molécula 

de DMSO no interior, e mais quatro moléculas de DMSO como solvato. As moléculas de 

DMSO e H2O abrigadas no interior do tristriazeno estão estabilizadas através de ligações de 

hidrogênio entre o átomo de oxigênio e os N-Hs dos grupos triazenos (Figura 2.10).
45 

 

 

                                                           
45

 PARAGINSK, G.; Tese de doutorado, UFSM, 2013. (resultados ainda não publicados). 
46

 POCHINKOK, V. Y.; et al.; Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal 45, 975, 1979, apud PARAGINSK, 

G.; 2013. 



2. Revisão da Literatura                                                                                                            57 

 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 - Projeções das estruturas do tristriazeno com (a) H2O e (b) DMSO como solvato 

de cristalização. Ligações tracejadas indicam interações secundárias. As moléculas de DMSO 

fora da cavidade formada pelas cadeias triazeno e os átomos de hidrogênio aromáticos foram 

omitidos para clareza. [Códigos de simetria (a): –y, x-y, z; (’’): –x+y, -x, z].
45 
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2.2. Aplicações de compostos triazenos 

 

A importância dos compostos triazenos se destaca devido a sua diversidade de 

aplicações, sendo que a principal estratégia, quando se quer sintetizar um composto triazeno 

com alguma aplicação em potencial, é a variação dos substituintes da cadeia triazenídica.  

Uma das grandes importâncias do estudo dos triazenos está na medicina. Na década de 

60, Shealy, Krauth e Montegomery
47

 sintetizaram e caracterizaram o primeiro triazeno com 

comprovada atividade biológica, o composto 5-(3,3-dimetil-1-triazenil)imidazol-4-

carboxiamida vendido comercialmente como Dacarbazina
®  

(DTIC) (Figura 2.11a). A 

atividade como antineoplásico deste composto começou a ser estudada por Druckrey e 

colaboradores.
48

 Este medicamento atua através da alquilação do DNA e é indicado para o 

tratamento de melanoma maligno metastático, adenocarcinoma renal, sarcomas de tecidos 

moles, fibrossarcomas, carcinoma medular da tireóide, neuroblastoma, tumores sólidos, 

linfoma maligno e doença de Hodgkin.
49,50

 Outro composto utilizado na terapia do câncer é o 

triazeno alicíclico 3-metil-4-oxo-3,4-dihidroimidazo [5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-8-carboxiamida, 

conhecido e vendido comercialmente como Temozolomida
®
 (TEM) (Figura 2.11b), que age 

principalmente contra tumores cerebrais. A vantagem deste medicamento é não precisar de 

ativação metabólica para gerar as espécies ativas alquilantes.
51

 Em 2007, Caporaso e 

colaboradores publicaram um estudo piloto mostrando que a Temozolamida também pode ser 

eficaz nos casos de leucemia aguda.
52

  

 

 

Figura 2.11 - Fórmula estrutural da (a) Dacarbazina
® 

(DTIC) e (b) Temozolomida
®
 (TEM). 
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Compostos de interesse clínico, Dacarbazina e Temozolomida, são um grupo de 

agentes de alquilação com propriedades químicas e físicas semelhantes. Os efeitos citotóxicos 

e mutagênicos destes fármacos são baseados na capacidade de alquilar as bases do DNA, 

prevenindo a multiplicação e o crescimento das células tumorais, além de dificultar a síntese 

de proteínas necessárias à sobrevivência destas células.
53

 Seu mecanismo de ação está 

relacionado principalmente à metilação de DNA, mediada pelo íon metildiazônio, um 

metabólito altamente reativo dos dois compostos.
54

 

He e colaboradores
55

, em 2006, sintetizaram bistriazenos para atuarem na 

determinação espectrofotométrica de mercúrio em amostra aquosas, levando-se em conta a 

alta capacidade e sensibilidade dos triazenos de alterarem a coloração em presença de íons 

metálicos. Uma desvantagem seria a interferência do próprio ligante, ocasionando uma 

sobreposição de bandas no espectro de ultravioleta-visível e diminuindo a sensibilidade do 

método. A ação do 4,4’-bis[3-(4-feniltiazol-2-il)triazenil]befenil, como reagente 

espectrofotométrico na determinação de Hg
+2

 em amostras aquosas foi demonstrada com 

sucesso. Também foi publicado a utilização do triazeno 1,3-bis(2-cianobenzeno)triazeno na 

determinação de contaminantes de mercúrio em água
56

. 

Além das várias patente citadas na introdução deste trabalho, vale mencionar que a 

empresa TriN Pharma GmbH patenteou em 2009 uma série de triazenos para o tratamento do 

câncer humano, com comprovada eficácia, menores efeitos colaterais e menor toxicidade 

(Esquema 2.1).
57
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 (a) MARCHESI, F.; et al.; Pharmacological Research, 56, 275, 2007. (b) CARVALHO, E.; et al.; 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 8, 1719, 2000  (c) CARVALHO, E.; et al.; 
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Esquema 2.1 - Série de triazenos patenteada por Reiter e colaboradores.
57 

 

 

 

Compostos orgânicos fluorados apresentam papel importante na busca de novos 

fármacos e de compostos agroquímicos, podendo, por exemplo, aumentar a estabilidade 

metabólica que acarreta no aumento da atividade biológica da droga. Em 2010, Döbele e 

colaboradores
58

 mostraram que triazenos podem ser convertidos em condições brandas a aril 

fluoretos com rendimentos muito bons. Este procedimento fácil e de baixo custo fornece 

compostos úteis tanto no meio acadêmico como industrial, em purezas elevadas. Em 2012, 

Hafner e colaboradores
59

 demonstraram a versatilidade dos triazenos e sua seletividade 

obtendo triazenos aromáticos funcionalizados trifluormetilados.  

Ainda pode-se mencionar o estudo de triazenos como uma classe nova e eficaz de 

retardantes de chama para o polipropileno.
60

 

 

 

2.3. Rotas de síntese de compostos triazenos 

A síntese dos pré-ligantes triazeno é viabilizada, através de diferentes rotas de síntese, 

de maneira satisfatória. Entre os métodos de síntese de monotriazeno aril substituídos mais 

comumente empregados encontra-se: síntese com nitrito de sódio; síntese com nitrito orgânico 

e acoplamento de um reagente de Grignard (RMgX, onde X = Br, Cl) com uma azida. 
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2.3.1. Síntese com nitrito de sódio 

Descrito por Hartman e colaboradores
61

 a reação ocorre entre um sal de diazônio e 

uma amina aromática primária ou secundária em pH específico e a baixa temperatura podendo 

gerar espécies tanto simétricas quanto assimétricas. Este metodologia é uma maneira de obter 

monotriazenos com, usualmente, todos os tipos de substituintes no(s) anel(éis) aromático(s). 

Alguns bistriazenos podem ser sintetizados por este método
41

’
62

, no entanto, o rendimento, 

geralmente, é baixo.  

O primeiro passo para uma rota sintética de compostos triazenos monocatenados é a 

diazotação, que é a transformação de uma amina primária ou secundária em um sal de 

diazônio.
63

 Este passo deve ocorrer com controle de temperatura e pH. A temperatura deve 

estar entre 0 – 5 °C para não ocorrer a hidrólise do sal de diazônio com a formação de fenol e 

dióxido de nitrogênio. Após, na segunda etapa, realiza-se o acoplamento de uma amina ao sal 

de diazônio, podendo a amina ser idêntica a primeira ou diferente, gerando triazenos 

simétricos ou assimétricas, respectivamente. Nesse caso, o agente de nitrosação, que é o 

reagente utilizado para preparar o sal de diazônio, é o nitrito de sódio (Esquema 2.2). Após o 

acoplamento do sal de diazônio com a amina de acoplamento, o triazeno recém formado 

precipita no meio reacional, e o meio é neutralizado para pH entre 6  e 7 para melhor 

precipitação do produto, o qual pode ser separado por filtração.  
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Esquema 2.2 - Reações que envolvem a formação de triazenos a partir de uma reação de 

diazotação com nitrito de sódio. Onde: R1 = R2 – Triazeno simétrico; R1 ≠ R2 – Triazeno 

assimétrico. 

 

 

2.3.2. Síntese com nitrito orgânico 

Este método é útil somente para síntese de triazenos simétricos e utiliza como agentes 

de nitrosação nitritos alquílicos em solvente orgânico. Vernin e colaboradores
64

 utilizam 

quantidades equivalentes de nitrito isoamílico (ou 3-metilbutilnitrito), e amina, em meio 

aprótico.  Podem ser utilizados nitrito t-butílico (1,1-dimetiletilnitrito) ou nitrito  iso-butílico 

(2-metilpropilnitrito, iso-BuONO) (Esquema 2.3).
65

 

 

 

Esquema 2.3 - Síntese de monotriazenos aril substituídos simétricos por diazotação com 

nitrito orgânico em solvente orgânico. 
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2.3.3. Reação por reagente de Grignard  

A primeira síntese envolvendo o acoplamento de reagente de Grignard (RMgX, onde 

X = Br, Cl) com uma arilazida foi descrita por Dimroth(1903).
66

 O composto 1,3-

difeniltriazeno foi sintetizado a partir da fenilazida e reagente de Grignard, que por sua vez foi 

preparado a partir de Mg e bromobenzol em presença de éter anidro.  

O solvente utilizado, geralmente, é o tetrahidrofurano ou o éter dietílico anidros. Após 

a formação do complexo triazenido intermediário (na forma de um sal de magnésio), este é 

hidrolizado com água ou com um tampão de NH4Cl/NH4OH. O produto formado deve ser 

extraído com um solvente orgânico adequado (Esquema 2.4). Este método é vantajoso para 

síntese de triazenos multicatenados, pois mantém o complexo intermediário solúvel no meio 

reacional anidro, ao contrário do que geralmente acontece através da síntese por diazotação 

em meio ácido. Também pode ser utilizado na síntese de triazenos dialquil substituídos, ao 

contrário do método através da diazotação em meio ácido.
67

Os ligantes multicatenados podem 

ser sintetizados a partir da arilazida e o di-grignard.
68,69,70,71 

 

 

 

 

Esquema 2.4 - Reação genérica de síntese de triazenos por acoplamento de um reagente de 

Grignard com arilazida. 
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Também se encontra descrito na literatura o tratamento de aminas aromáticas com 

Na3Co(NO2)6, resultando em 1,3-diariltriazenos em bons rendimentos
72

. Um método 

recentemente reportado por Bielawski e colaboradores
73

, utiliza carbenos N-heterocíclicos 

para acoplar com azidas para formar triazenos. Porém, neste caso a cadeia triazeno não 

contém o hidrogênio ionizável, devido à formação de uma dupla ligação com o átomo de 

carbono do precursor (carbeno). 

 

 

2.4. Interações Secundárias no Estado Sólido 

 

 

Das interações existentes, destacam-se as ligações de hidrogênio que nos permitem 

compreender os arranjos supramoleculares presentes nos compostos triazenos. São as mais 

importantes forças intermoleculares direcionais, e é determinante na conformação molecular, 

agregação molecular e na função de um vasto número de sistemas que vão do inorgânico ao 

biológico.  

Pimentel e McClellan
74

 definiram uma ligação de hidrogênio considerando somente a 

evidência que esta ligação envolve estericamente um átomo de hidrogênio já ligado a outro 

átomo. Esta definição leva em consideração a natureza química dos participantes, incluindo 

suas polaridades e a rede de cargas envolvidas. Nenhuma restrição é feita sobre a geometria 

da interação, exceto que o átomo de hidrogênio deve estar de alguma maneira “envolvido” na 

ligação. 

As ligações de hidrogênio são interações de natureza eletrostática consideradas fracas 

(entre um par isolado de elétrons de um átomo e um átomo de hidrogênio ligado 

covalentemente e que tenha uma carga parcial positiva), na ordem de 10kJ/mol
75

. Podem ser 

intramoleculares (quando envolvem átomos da própria molécula) ou intermoleculares (quando 

envolvem átomos de moléculas diferentes), sendo esta de especial interesse por poder levar a 

formação de cadeias ou redes uni, bi ou tridimensionais
76,77

. Estas ligações podem ainda ser 
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classificadas como ligações de hidrogênio clássicas quando o doador e o receptor são 

elementos eletronegativos, como nitrogênio, oxigênio e halogênios, e ligações de hidrogênio 

não-clássicas quando o doador é um carbono (sp, sp
2
 ou sp

3
) e o receptor é um elemento 

eletronegativo. 

Uma definição moderna para as ligações de hidrogênio é proposta por Thomas 

Steiner
78

, onde uma interação D−H∙∙∙A é chamada uma ligação de hidrogênio se (a) constitui 

uma ligação local, e (b) D atua como um doador de próton para A (receptor). O pré-requisito 

(b) está relacionado às propriedades ácido-base de D−H e A, e tem implicações químicas que 

permitem entender uma ligação de hidrogênio como, basicamente, uma reação de 

transferência de próton a partir de D−H para A. 

A estabilidade das ligações de hidrogênio está diretamente relacionada à 

eletronegatividade do elemento ligado ao hidrogênio na espécie D–H e a polarizabilidade dos 

átomos doadores e receptores (o receptor de próton A deve conter uma alta densidade 

eletrônica).
79

 Desta forma, quanto maior a eletronegatividade dos átomos doadores, mais 

polarizada se encontrará a ligação D–H.  

Estas ligações podem ser classificadas quanto à energia de ligação como: fracas 

(longas), médias e fortes (curtas). As ligações fracas e médias seguem o modelo covalente-

eletrostático D–H···A, onde o átomo cuja ligação covalente com o átomo de hidrogênio é 

chamado de doador e o  da interação eletrostática é definido como receptor. As ligações fortes 

ou curtas seguem um modelo eletrostático e podem ser representadas por D···H···A, ou seja, 

a distância D···A torna-se curta, o átomo de hidrogênio tende a localizar-se equidistante de A 

e B (Tabela 2.1).
80

  

 

Tabela 2.1 - Parâmetros de classificação das ligações de hidrogênio. 

 Forte Moderado Fraco 

Interação D–H···A Eletrostática Eletrostática Dispersões 

Distância de Ligação D–H ~ H···A D–H < H···A D–H << H···A 

Distância d H···A (Å) ~ 1,2 – 1,5 ~ 1,5 – 2,2 ~ 2,2 – 3,2 

Distância d D···A (Å) 2,2 – 2,5 2,5 – 3,2 3,2 – 4,0 

Ângulo de ligação (°) 175 – 180 130 – 180 90 – 150 

Energia de ligação(kj·mol
-1

) 58 – 167 16,7 – 63 < 16,7 
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É possível observar pela tabela, embora estes valores não se encontrem rigidamente 

estabelecidos, que para ligações de hidrogênio fortes as distâncias (d') D····A variam em 

torno de 2,5 Å e as mais fracas variam até 3,2 Å, no entanto algumas publicações discutem 

ligações de hidrogênio com distâncias bem superiores a esta, chegando até 4,088 Å
78,81

. Um 

parâmetro geométrico importante das ligações de hidrogênio que o ângulo D−H···A deve ser 

maior que 100°. 

A figura 2.12 mostra uma representação de uma ligação de hidrogênio que pode ser 

descrita através dos parâmetros d, d’, θ e r. Entre os parâmetros, d, θ e r são independentes e 

d’ é considerado como um parâmetro auxiliar. Também é exposto um quinto parâmetro, Ф, 

que é descrito como ângulo receptor. O parâmetro r corresponde à distância entre doador e 

hidrogênio polarizado; θ é o ângulo entre doador e hidrogênio polarizado; d corresponde à 

distância entre hidrogênio polarizado e receptor; e d’ é a distância entre doador e o receptor. 
77

 

 

 

Figura 2.12 - Definição dos parâmetros geométricos d, d‘, r, θ e Ф para a ligação de 

hidrogênio
77

. 
 

 

 

A figura 2.13 mostra de maneira genérica a classificação das ligações de hidrogênio 

em linear, doador bifurcado com dois receptores e doador trifurcado com três receptores.
77  

 

 

 
  

Figura 2.13 - Classificação das ligações de hidrogênio: (a) linear, (b) doador bifurcado com 

dois receptores, (c) doador trifurcado com três receptores.
78  
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As ligações de hidrogênio, algumas vezes responsáveis por propriedades como altos 

pontos de ebulição e fusão podem ser elucidadas através de métodos espectroscópicos que 

permitem avaliar as frequências de estiramento, no entanto um dos métodos mais satisfatórios 

é o que envolve a difração de raios X, principalmente por permitir a determinação de uma 

expansão da estrutura no estado sólido considerando o espaço tridimensional, onde se pode 

determinar a formação de arranjos supramoleculares, localizando os centros receptores e 

doadores de elétrons na formação da ligação.  

Uma das principais mudanças está na distância de ligação D—H, a qual está 

diretamente envolvida na formação da ligação de hidrogênio, onde é possível verificar um 

aumento pronunciado desta distância. As demais distâncias de ligação das moléculas 

envolvidas na interação sofrem mudanças mais amenas. Com relação às mudanças nas 

propriedades vibracionais tem-se que o efeito mais pronunciado ocorre no modo de 

estiramento da espécie D—H, a qual é deslocada para valores mais baixos de frequência, 

sendo acompanhada por um aumento pronunciado em sua intensidade. É importante salientar 

que a formação da ligação de hidrogênio dá origem a novos modos vibracionais, que surgem 

em regiões de baixos valores de frequência, no espectro infravermelho, apresentando 

intensidades muito fracas. 

Ligações de hidrogênio não-clássicas intermoleculares do tipo C-H···O são bastante 

estudadas, tendo em vista que muitos compostos orgânicos apresentam oxigênio em sua 

composição.
82

 Quando formadas por doadores aromáticos podem ser mais fracas ou mais 

fortes, dependendo do tipo de substituinte do anel e do receptor, que nesse caso é o oxigênio. 

Os parâmetros geométricos para a interação C-H···O está descrito na figura 2.14, onde d é a 

distância entre o hidrogênio do anel aromático e o átomo de oxigênio receptor; o α é o ângulo 

C-H···O. A distância entre o centro do anel aromático (Ω) e a projeção do átomo de oxigênio 

ao plano desse anel (Op), representando o deslocamento horizontal ro; φ é o ângulo formado 

entre o plano do anel aromático, Op e o átomo de hidrogênio.
83
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 Figura 2.14 - Parâmetros geométricos para a interação C-H···O.
83 (Veljkovic)

 
      

 

Segundo Veljkovic e colaboradores
83

 a distância C6–H ao receptor oxigênio é 

considerada ótima quando seu valor é menor que 2,9 Å e o ângulo C-H···O maior ou igual a 

110°. O valor de 2,9 Å é restritivo para esse tipo de interação, pois a soma dos raios de van 

der waals é 2,72 Å. 

Algumas publicações
84

 têm dado ênfase às interações de hidrogênio menos comuns e 

ressaltando sua importância na estrutura supramolecular, tais como interações com  π – 

receptores como os anéis fenila, X–H···Ph (C-H∙∙∙π), onde X é comumente encontrado como 

sendo átomos doadores como o carbono, o nitrogênio e oxigênio, e o receptor como sendo a 

nuvem eletrônica dos pares de elétrons deslocalizados no benzeno e/ou substituintes fenila, 

conhecidas como ligações de hidrogênio aromáticas
84

.  

Costuma-se representar a nuvem eletrônica π como “Cg” ou “M”, sendo este o ponto 

centróide calculado no centro geométrico do hexágono formado pelos seis átomos de carbono 

do benzeno ou substituinte fenila. Na figura 2.15 estão representados os parâmetros 

geométricos desse tipo de ligação. Por convenção “M” é o ponto centróide do anel aromático, 

d(M) é a distância do hidrogênio ao ponto centróide, D(M) é a distância do átomo doador 

ligado ao hidrogênio ao ponto centróide do anel aromático e θ é o ângulo C-H···M. 

 

                                                           
84
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MOHAMED, E. M. et al. Acta Cryst. C60, m172-m173, 2004. 



2. Revisão da Literatura                                                                                                            69 

 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 

Figura 2.15 - Representação das ligações de hidrogênio aromáticas83 enfatizando os 

parâmetros geométricos.
 85

 

 
 

 

Existem alguns critérios para a existência de uma ligação de hidrogênio aromática com 

receptor π, onde o ângulo C-H···M deve ser maior que 120° e a distância C···M deve estar 

limitada a um valor de 4,3 Å, quando o doador é um átomo de carbono.
86

 

Grupamentos aromáticos como os fenila são comuns, desde compostos 

organometálicos à moléculas biológicas, sendo que nos sistemas cristalinos elas contribuem 

para a formação de arranjos supramoleculares.
87

 Interações do tipo C-X···G, onde X = 

halogênio e G = ponto centróide do anel aromático, foram descritas por Prasanna e Row
88

, as 

quais são encontradas principalmente em proteínas, contribuindo para a supramolecularidade 

destes compostos. Alguns critérios são considerados quando verificamos a existência destas 

interações, conforme está mostrado na figura 2.16 (adaptada). Esses parâmetros são: ângulos 

(Φ) G∙∙∙C1∙∙∙X, (ω) G∙∙∙M∙∙∙X, (θ) G∙∙∙C∙∙∙X e distâncias (Dpln) G∙∙∙X, (Dlin) C1∙∙∙X e (DAtm) 

M∙∙∙X, sendo M = centro da ligação C=C do receptor π. O ângulo Φ deve estar compreendido 

entre 50 e 90°, os valores dos ângulos ω e θ devem ser menores que 90 e 60°, 

respectivamente. As distâncias Dpln, Dlin e DAtm devem ser menores que DMax, o qual apresenta 

um valor de 3,91 Å, sendo este considerado o valor limite para as interações C-

halogênio···π.
89
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Figura 2.16 - Detalhes dos parâmetros da interação C–halogênio∙∙∙π. Ângulos (Φ) G∙∙∙C1∙∙∙X, 

(ω) G∙∙∙M∙∙∙X, (θ) G∙∙∙C∙∙∙X e distâncias (Dpln) G∙∙∙X, (Dlin) C1∙∙∙X e (DAtm) M∙∙∙X, 

considerando X = halogênio, G = ponto centróide do anel aromático, M = centro da ligação 

C=C do receptor π. 

 

 

Em 2008, Dilovic e colaboradores
90

 avaliaram as ligações C–H···Ph no composto 4-

dietilamina-salicilaldeído-4-feniltiosemicarbazona que em função das suas propriedades 

estruturais mostrou forte interação com o DNA apresentando grande potencial antitumoral. 

Steiner e colaboradores
86

 demostraram a existência de interações N−H∙∙∙Cg no fragmento de 

uma proteína, enfatizando a importância desta ligação de hidrogênio não clássica na 

estabilização da estrutura secundária da proteína. 

Outro tipo de interação fraca explorada por muitos pesquisadores é a interações areno-

areno ou π-π (π-π stacking) que ocorrem entre dois anéis fenila. Estas desempenham um papel 

fundamental na reatividade de moléculas sintéticas e biológicas e nas estruturas 

supramoleculares por serem versáteis e possuírem diversas geometrias
91

. Na figura 2.17 são 

demonstradas algumas geometrias das interações π-π mais comuns, onde em (a) está 

representando empilhamento π centrado (sanduíche), em (b) empilhamento π deslocado e em 

(c) aresta-face de superfície. Sendo importante destacar que os valores das distâncias em (a) R 

≈ 3,5 Å; em (b) Ry = 1,0–2,5 Å e Rz ≈ 3,5 Å e em (c) o valor é aproximadamente 5 Å.
92
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Figura 2.17 - Elucidação dos tipos de interações de empilhamento π-π. Em (a) empilhamento 

π centrado, (b) empilhamento π deslocado e (c) aresta-face de superfície. 

 

 

Nos metais de transição são comuns interações intramoleculares agósticas e 

anagósticas C-H···M, onde M é o centro metálico. As interações agósticas são do tipo 3-

centros-2-elétrons, apresentando uma distância H···M de 1,8 até 2,3 Å com ângulo C-H···M 

situado entre 90 e 140°. As interações anagósticas apresentam interações eletrostáticas, onde 

as distancias H···M são compreendidas em 2,3 e 2,9 Å e o ângulo C-H···M encontra-se 

situado entre 110 - 170°. Na figura 2.18 estão representas essas interações.
93

 

 

 

 

Figura 2.18 - Representação das interações agósticas e anagósticas. 

 

 

Estudos revelam que compostos com interações anagósticas Ni∙∙∙H apresentaram 

atividade antifúngica e antibacteriana
94

 e Pd∙∙∙H apresentaram boa atividade catalítica
95

, sendo 

que essas interações possuem correlação com a acidez de Lewis do centro metálico. 

Observa-se que o tipo de substituinte e a posição deste em relação ao anel fenila 

podem favorecer ou não a formação de uma estrutura supramolecular. A introdução de 
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substituintes que possuem átomos com densidade de carga suficiente para atuar como um 

receptor de prótons em uma ligação secundária é de suma importância para se obter 

compostos que, no estado sólido, apresentem estruturas com as mais diversas interações 

intermoleculares. É com este intuito que foi introduzido substituintes halogenados, azo, amida 

e éster aos anéis fenila nos compostos inéditos sintetizados e nesta tese.  

 

 

2.5. Compostos triazenos como ligantes na química de coordenação 

 

Meldola
96

 em 1887 realizou a primeira investigação da química de coordenação de um 

derivado do 1,3-bis(fenil)triazeno,  um complexo de cobalto(II), 

Co(NO2C6H4NNNC6H4NO2)2]. Já os alquilaril e dialquiltriazenos, menos estáveis que os 

diariltriazenos, foram sintetizados e caracterizados pela primeira vez por Dimroth
66 

em 1903 e 

1906, respectivamente. 

Apesar da química dos ligantes triazenos monocatenados ter iniciado na metade do 

século XIX, as primeiras estruturas obtidas por difração de raios X que evidenciam essa 

complexação foram apresentadas somente a partir da década de 60. Ao longo desse período, 

pode-se notar que as unidades [-N-N-N-] da molécula de triazeno demonstram uma 

versatilidade nos modos de coordenação ao centro metálico, sendo mais comumente 

encontrados complexos triazenídicos com os íons Cu(II), Ni(II), Ag(I) e Cu(I). O hidrogênio 

da cadeia diazoamínica é ácido, e em pH básico, é removido para formar o ânion triazenido, 

uma excelente base de Lewis. Os modos de coordenação mais comuns para os ligantes são 

monodentado terminal
97

, quelato
98

 e em ponte
99

 mostrando notável capacidade de atender a 

requisitos estereoquímicos de uma enorme variedade de complexos metálicos de transição
38, 

100,101
 (Figura 2.19). 
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Figura 2.19 – Principais modos de coordenação (a) κN monodentada terminal aniônica
98

; (b) 

κ
2
N,N quelante bidentado

99
; (c) coordenação em ponte entre dois centros metálicos

100
. 

 

 

A figura 2.20 mostra de maneira representativa alguns modos de coordenação mais 

raros relatados na literatura.  

 

Figura 2.20 -. Modos de coordenação menos comuns: (a) κN monodentada terminal neutra
102

; 

(b) coordenado pelo nitrogênio central
103,104

; (c) dímero tipo ponte bis-µ-N3-syn,syn-κN
1
,κN

1´
 

105
; (d) (bis-µ-N3-κN

1
,κN

3
)n  polímero tipo ponte

106
; (e) dímero alternativo tipo ponte tetra-µ-

N3-syn,syn,syn,syn-κN
1
,κN

1
,κN

1
,κN

1
(tipo “lanterna”)

107
; (f) bis-µ-N3-κ

1
N

1
,κ

1
N

1´
  tetrâmero em 

ponte
108

; (g) κ
2
N

1
,N

3 
quelato triazenido com interação η

6
-areno-π

109
; (h) κN triazenido com 

interação  η
6
-areno-π

110
.  
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2.5.1. Complexos triazenidos de Paládio 

 

O elemento paládio existe em três estados de oxidação Pd
0
 (metálico) Pd

2+
 e Pd

4+
, 

sendo mais comum o estado +2, o qual apresenta uma configuração [Kr]4d
8
 e uma geometria 

de coordenação quadrática planar. Os complexos neste estado de oxidação são diamagnéticos 

com hibridização dsp
2
. Raramente apresenta estruturas onde se encontra pentacoordenado em 

uma geometria bipirâmide trigonal. O paládio(II) é caracterizado como ácido fraco formando 

fortes ligações com nitrogênio e enxofre. Os complexos de Pd(II) são menos estáveis 

termodinamicamente e cineticamente quando comparado a complexos de Pt(II).
111

 

O uso de paládio e de seus complexos na medicina é limitado quando comparado com 

outros metais, como a platina por exemplo.
 
Paládio tem sido usado com isótopo radioativo em 

tratamento de câncer de próstata quando há alto grau de crescimento do tumor. Os complexos 

de Pd(II) que possuem atividade antitumoral incluem principalmente os ligantes 

tiossemicarbazonas, pois estes ligantes possuem atividades antiviral, antimalária, antifúngica, 

antimicrobiana  e antitumor.
111  

Há poucos complexos de paládio envolvendo ligantes triazenos reportados na 

literatura. Em 1975, Bombieri
112

, determinou a estrutura cristalina e molecular do complexo 

bis(trifenilfosfina)-cloro-1,3-di-p-toluiltriazenido-paládio(II), representado na figura 2.21. Ele 

descreve um possível mecanismo que envolve as reações entre pré-ligantes triazenos e Pd(II) 

mostrando a existência de um complexo pentacoordenado intermediário em solução. Neste, o 

ligante triazenido forma um anel quelato de quatro membros com o metal (Esquema 2.5). Este 

mecanismo envolve um arranjo fluxional em solução, isto é, ligação Pd-Nη
1
 migra de posição 

em relação aos átomos de  nitrogênio da cadeia diazoamínica. 
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C50H44N3ClP2Pd 

Geometria quadrática planar 

Triclínico / P(-1) 

Pd–N1 = 2,123(5) Å 

N1–N2–N3  de 108,02(5)° 

Modo de coordenação do ligante: 

monodentado terminal 
 

Figura 2.21 – Projeção estrutural do complexo bis(trifenilfosfina)-cloro-1,3-di-p-

toluiltriazenido-paládio(II).
112 

 

 

Esquema 2.5 – Mecanismo fluxional para triazenos monocatenados. 

 

 

  Em 2002 Hörner e colaboradores113 descreveram a estrutura cristalina e molecular por 

difração de raios X em monocristal do complexo trans-bis[3-(2-fluorofenil)-1-(4-

nitrofenil)triazenido-kN
3
]-bis(piridina)-kN)paládio(II), observando pela primeira vez a 

coordenação de ligantes triazenidos e coligantes piridina em configuração  trans  ao metal. A 

representação deste complexo e alguns dados estruturais são apresentados na figura  2.22. 

 

C34H26N10F2O4Pd 

Geometria quadrática planar 

Triclínico / P(-1) 

Pd–N11 = 2,020(2) Å 

Pd–N31 = 2,039(3) Å 

N11–N12–N13 = 110,97(11)° 

Modo de coordenação do ligante: 

monodentado terminal 
 

Figura 2.22 – Representação estrutural do complexo trans-bis[3-(2-fluorofenil)-1-(4-

nitrofenil)triazenido-kN
3
]-bis(piridina)-kN)paládio(II).

116 
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2.5.2. Complexos triazenidos de Cobre 

O elemento químico cobre possui configuração [Ar] 4s
1
3d

9
, podendo ser encontrado 

mais comumente nos estados de oxidação +1 e +2. Seus compostos são geralmente coloridos, 

devido às transições d-d e são paramagnéticos.  

A revisão da literatura para complexos triazenidos de cobre torna-se importante para 

posterior comparação com os complexos relatados nessa tese. Os complexos mostrados na 

tabela 2.2 foram selecionados para a revisão pelo fato de serem complexos multinucleados de 

cobre (II), nos quais o ligante se coordena em ponte com os cátions e a distância Cu···Cu é da 

ordem de 2,4 Å e 2,6 Å. 
114

 

Tabela 2.2 – Revisão da literatura para complexos monotriazenidos e bistriazenidos de 

cobre(II). 

 

Ano
Ref

 Representação Estrutural Dados estruturais 

1975
107 

 
 

 

 

Cu∙∙∙Cu = 2,441(2) Å 

N–Cu = 1,984 (2) a 2,088(2) Å 

N–N = 1,291(2) a 1,30(2) Å 

NNN = 116,2(4) a 117,7(3)° 

Geometria quadrática planar 
 

 

 

1990
115

 

 

 

Cu∙∙∙Cu = 2,675(3) Å 

OCu = 1,919(2) a 1,925(2) Å 

N–N = 1,291(2) a 1,297(2) Å 

OC = 1,426(4) e 1,417(4) Å 

N–Cu = 1,977(2) a 1,984(2) Å 

CuOCu = 102(3)°
 

O–Cu–O = 75,29(3)° 

NNN  = 115,4(2) e 116,3(2)° 

Geometria quadrática planar 
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Continuação Tabela 2.2 

   

1993
36 

 

 

 

 
{Cu4[PhN3C6H4N3(H)Ph]4(µ2-H2O2)2} 

 

 

Cu∙∙∙Cu = 2,986(2) Å 

O–Cu = 1,899(3) e 1,925(3) Å 

N – Cu = 1,911(2) a 2,040(3) Å 

N–N = 1,272(4) a 1,307(3) Å 

Cu–O–Cu=114,3(3) e 110,8(3)° 

NNN = 113,9(3) a 114,7(2)°
 

Geometria de coordenação 

tetraédrica. 

   

2006
37 

 

 
 

[Cu
II
(en)3][Cu

I
4{(NNN-Ph)2C6H4}3] 

 

Cu∙∙∙Cu = 2,405(3) e 2,399(2) Å 

N–Cu = 1,917(3) a 2,025(4) Å 

N–N = 1,274(3) a 1,366(2) Å 

NNN = 112,9(3) a 115,1(3)° 

Geometria de coordenação 

pirâmide trigonal. 
 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Complexos triazenidos de níquel 

 

 O elemento químico níquel possui configuração [Ar]3d
8
4s

2
, podendo ser encontrado 

nos estados de oxidação +2 e +3, sendo o primeiro, (+2), o mais estável. O Ni (II) forma sais 

com vários ânions e, tem uma extensiva participação na química dos compostos de 

coordenação em solução.  

Os complexos com ligantes de campo fraco geralmente são octaédricos, possuem 

coloração azul e são paramagnéticos, já que os íons d
8
 apresentam dois elétrons 

desemparelhados. Complexos de Ni(II) com número de coordenação 4 podem ser tetraédrico 
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(hibridação sp
3
, paramagnético com 2 elétrons desemparelhados) ou quadrado planar 

(hibridação dsp
2
 – diamagnéticos). A formação do tipo de estrutura, quadrada planar ou 

tetraédrica, parece depender de efeitos estéricos e eletrônicos de átomos nas moléculas dos 

ligantes. 

Para uma maioria de complexos de Ni (II) com número de coordenação 4, a geometria 

quadrática planar é preferível. O ligante é colocado planarmente, de modo que um dos orbitais 

d (dx2-y2) seja o único de alta energia e vazio. Os oito elétrons assim, ocupam 4 orbitais d (dxy, 

dyz, dz2, dxz) de baixa energia.
76,116 
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3. Materiais e Métodos 

 

 

CAPÍTULO 3.  PARTE EXPERIMENTAL - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Aspectos Gerais 

 

Para a síntese dos pré-ligantes por reação de Grignard os solventes foram tratados 

conforme técnicas laboratoriais.
117

 Para a preparação do Grignard foi empregado magnésio 

metálico em raspas previamente tratado com uma solução de 10% de HCl, lavado com etanol 

e  posteriormente com acetona e seco em estufa a 100ºC.  

 Os sais de íons metálicos empregados nas sínteses foram todos adquiridos 

comercialmente através da Merck e Sigma-Aldrich. Os demais reagentes foram usados sem 

tratamento prévio, uma vez, que não era preciso à utilização de solventes anidros.  Tanto os 

experimentos quanto os procedimentos de cristalização foram realizados em atmosfera 

saturada de solventes usados nas sínteses, à temperatura ambiente. 

Os resíduos sólidos e líquidos das sínteses foram armazenados de maneira adequada e 

em local próprio, no Departamento de Química – UFSM. Estes foram recolhidos por uma 

empresa competente responsabilizada pelo descarte dos mesmos. 

 

3.2. Equipamentos Utilizados  

 

 

3.2.1. Análise elementar 

 

 As análises elementares (C, H e N) foram realizadas em um equipamento Perkin - 

Elmer CHN 2400 pertencente à Universidade de São Paulo (Central Analítica IQ-USP).  

 

3.2.2. Espectroscopia Vibracional de infravermelho 

 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho foram registrados na forma 

sólida em pastilhas de KBr (2,0 a 3,0mg do composto para cada 100mg de KBr)  enquanto 

que as amostras líquidas foram prensadas entre duas placas de um sal de alta pureza (cloreto 

de sódio). Para a leitura da grande maioria dos espectros utilizou-se o aparelho 

Espectrofotômetro Bruker Tensor 27, localizado no Departamento de Química – UFSM, 
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entretanto algumas amostras foram feitas na Alemanha, em um equipamento Bruker IFS100, 

ambos abrangendo uma janela espectral de 400 - 4000 cm
-1

 e resolução de 4 cm
-1

.  

3.2.3. Espectroscopia Eletrônica UV/Visível 

 

Os espectros eletrônicos nas regiões do visível e ultravioleta para os pré-ligantes e 

complexos de coordenação foram obtidos no Espectrofotômetro UV/Visível - 1650 PC 

Shimadzu, em solução de THF ou DMSO (dependendo da solubilidade do composto), 

localizado no Departamento de Química – UFSM.  

 

 

3.2.4. Análise Termogravimétrica 

 

 As informações quanto à decomposição térmica dos compostos foi realizada em 

analisador termogravimétrico TGA 2950 Thermogravimetric Analyser da TA Instruments o 

qual pertence à Universidade de São Paulo (Central Analítica IQ-USP).  A amostra foi 

aquecida de 25º a 800ºC com velocidade de aquecimento de 10ºC·min
-1

, sob fluxo de 

nitrogênio 10mL/min. 

 

3.2.5. Ponto de Fusão 

 

 Os valores dos pontos de fusão e ou de decomposição dos compostos foram 

determinados através de um equipamento da marca Mel-Temp II, localizado no Departamento 

de Química – UFSM. 

 

3.2.6. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

 

 Os espectros de RMN 
1
H e 

13
C dos compostos foram registrados nos espectrômetros: 

Espectrômetro Bruker DPX-400 que opera a 400,13 MHz para 
1
H e 100,61 MHz para 

13
C, 

realizados no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear – Lab. RMN, anexo ao prédio 

18, do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria e Espectrômetro 

Bruker DPX–300 MHz, realizados no laboratório de Ressonância Magnética Nuclear, 

Rheinische Friedrich-Wilhelms - Universität Bonn – na Alemanha. 

Os dados de 
1
H, 

13
C, verificados no aparelho Bruker DPX-400, foram obtidos em 

tubos de 5 mm na temperatura de 300 K, em dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6), ou 

clorofórmio deuterado (CDCl3), dependendo da solubilidade do composto. Os deslocamentos 
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químicos (δ) foram registrados em ppm, utilizando tetrametilsilano (TMS) como referência 

interna.  As abreviaturas usadas para indicar as multiplicidades são: s – singleto, d - dubleto, t 

-tripleto, q - quarteto e m - multipleto
118

.
 

 

3.2.7. Espectrometria de Massa ESI-TOF (espectrometria por tempo de vôo, 

ionização por electrospray)  

 

As análises de espectrometria de massa foram realizadas em parte na Alemanha 

utilizando um aparelho de cromatografia líquida com um espectrômetro de massas acoplado 

Espectrômetro Bruker Daltonik microTOF-Q com HPLC acoplado (metanol, calibração com 

formiato de sódio);  

 

3.2.8. Espectrometria de massa ESI (ionização por electrospray)  

 

As análises por cromatografia líquida foram realizadas através de Cromatografia 

Líquida acoplada a detector de massas em série (LC-MS/MS), modelo Agilent QQQ 6460, 

com ionização por eletrospray (ESI), foi realizada no Prédio 15 do NAPO da Universidade 

Federal de Santa Maria.  

 O espectrômetro de massas foi operado no modo negativo de ionização. O nitrogênio 

foi utilizado na nebulização (jetstream) e também na cela de colisão (CID). A voltagem do 

capilar foi mantida em + 3500V. A temperatura da fonte foi de 300 ºC com um fluxo de 5 

L/min. A temperatura do jetstream foi de 250ºC com um fluxo de 11 L/min. Todas as 

amostras foram injetadas com amostrador automático, em volume de 1μL. Os dados foram 

adquiridos no modo scan, na faixa m/z 50-500 e no modo íon produto (product íon) MS/MS. 

 

3.2.9. Espectrometria de massa EI (ionização por impacto de elétrons) 

 

  Os espectros foram realizados em um espectrômetro Thermo Finnigan MAT 95 XL 

(determinação do espectro de massa: 0,2 Da), 70 eV, 250-280°C (Alemanha). 
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3.2.10. Difração de Raios X em monocristal 

 

Monocristal das amostras foi fixado em um fio de vidro sendo submetido à coleta de 

dados de difração à temperatura ambiente (2022 °C) em um difratrômetro Bruker X8 Kappa 

APEX II CCD (Charge Coupled Device Detector) dotado de um monocromador de grafite e 

fonte de radiação Mo-Kα (λ = 0,71073 Å), localizado no Departamento de Química da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

A coleta de intensidades envolveu a técnica de varredura  e . A redução de dados e 

a correção de absorção foram executados com os programas SAINT e SADABS
119

, 

respectivamente. As estruturas foram solucionadas empregando-se Métodos Diretos
120

.  Os 

parâmetros estruturais foram obtidos através do refinamento baseando-se nos quadrados dos 

fatores estruturais (F
2
) e na técnica da matriz completa/mínimos quadrados usando os pacotes 

dos programas cristalográficos SHELXL e SHELXLS
121

, empregandose parâmetros 

térmicos anisotrópicos para todos os átomos nãohidrogenóides.  As coordenadas de alguns 

átomos de hidrogênio foram localizadas experimentalmente através das densidades 

encontradas no mapa de Fourier, sendo que as coordenadas fracionárias dos átomos de 

hidrogênio dos anéis fenilas foram obtidos geometricamente (C–H = 0,93 Å para os átomos 

Csp
2
) e refinados aos respectivos átomos de carbono com parâmetros térmicos isotrópicos, 

com valores de Uiso(H) relacionados a 1,2Ueq Csp
2
.  

As tabelas completas, com parâmetros térmicos e detalhes obtidos após a solução e o 

refinamento das estruturas cristalinas, foram gerados através da suíte de programas WinGX
122

 

e  a criação das projeções gráficas das estruturas com o  programa  DIAMOND
123

 (versão 3.2 

f)  e MERCURY 2.3 (Build RC4)
124

. 
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3.2.11. Susceptibilidade magnética  

A medida de suscetibilidade magnética foi avaliada em um Magnetômetro VSM 

(Vibrating Sample Magnetometer, Quantum Design) em uma faixa de temperatura de 4 a 

300K em campo de =/-1T na Alemanha (Rheinische Friedrich-Wilhelms – Universität Bonn). 

 

 

3.3. Procedimentos experimentais sintéticos 

 

3.3.1.  Síntese do 4-fenildiazenil-benzamina (1h) 

 

  Para a obtenção da amina de partida 4-fenildiazenil-benzamina utiliza-se o método 

descrito por Vogel
125,126

. Mistura-se 1,3 bis(fenil)triazeno (5,3g/ 101mmol), 14,0 mL de 

anilina e 2,5g de cloridrato de anilina sob agitação em um banho de óleo a 45ºC durante uma 

hora. Após, o sistema fica em repouso durante 30 minutos e adiciona-se 20 mL de solução de 

ácido acético glacial (1:1). Agita-se durante 10 minutos e deixa-se o béquer na geladeira 

durante 20 horas observando-se a formação de um pó com coloração vermelha. Filtra-se em 

funil de Büchner. O produto vermelho foi recristalizado em etanol, com adição lenta de 

hidróxido de amônio, obtendo-se um produto puro de coloração laranja. Ponto de fusão 

=120°C. Rendimento de 71% (2,73g).  

 

3.3.2. Síntese da série de pré-ligantes triazenos monocatenados (2b-2e, 2g) 

 

Para a obtenção dos pré-ligantes triazenos utiliza-se o método descrito por Hartman e 

colaboradores
127

, no qual ocorre a reação entre um sal de diazônio e uma amina aromática, em 

pH ácido e à baixa temperatura.  
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3.3.2.1. Síntese dos pré-ligantes 1-(4- fenildiazenil)-3-(2-halofenil)-triazeno 

(2b-2e) 

 

A uma solução de anilina orto halogenada (1b-1e) (5,4 mmol) em 30,0 mL de solução 

de  HCl (1:1),  em banho de gelo próximo a 0 ºC e sob agitação magnética, adiciona-se nitrito 

de sódio (0,38g/5,4 mmol), previamente solubilizado em 5,0 mL de água. O sistema foi 

deixado sob agitação durante 30 minutos. A seguir adiciona-se, lentamente, 4-fenildiazenil-

benzamina (1h) (5,4 mmol) em 20,0 mL de ácido acético glacial. A mistura foi agitada por 30 

minutos e então se neutraliza o meio até pH de aproximadamente 6 com uma solução a 10% 

de acetato de sódio. Ao término do tempo reacional, os produtos foram filtrados em funil de 

Büchner, lavados com água gelada e secos sob vácuo. Os produtos apresentaram-se como 

sólidos de coloração variando de amarelo a laranja (Esquema 3.1). 

 

 

 

 

Esquema 3.1 - Reação geral de síntese dos pré-ligantes triazenos 1-(4- fenildiazenil)-3-(2-

halofenil)-triazeno (2b-2e). 

 

 

Propriedades: 3-(4-fenildiazenil)-1-(2-fluorofenil)-triazeno (2b): Ponto de fusão: 110 °C; 

Rendimento experimental: 83% baseado na 2-fluoroanilina; Análise Elementar calculada para 

C18H14FN5 (319,34 g.mol
-1

): C 67,70; H 4,42; F 5,95; N 21,93%; Análise Elementar 

experimental: C 67,60; H 4,33; N 21,85%;  

1-(2-clorofenil)-3-(4-fenildiazenil)-triazeno (2c): Ponto de fusão: 75 °C; Rendimento 

experimental: 91% baseado na 2-cloroanilina; Análise Elementar calculada para C18H14ClN5 

(335,79 g.mol
-1

): C 64,38; H 4,20; Cl 10,56; N 20,86%; Análise Elementar experimental: C 

63,81; H 4,19; N 20,64%; 
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1-(2-bromofenil)-3-(4-fenildiazenil)-triazeno (2d):  Ponto de fusão: 99 °C; Rendimento 

experimental: 92% baseado na 2-bromoanilina; Análise Elementar calculada para C18H14BrN5 

(380,24 g.mol
-1

): C 56,86; H 3,71; F 21,01; N 18,42%; Análise Elementar experimental: C 

56,88; H 3,69; N 18,41%; 

3-(4-fenildiazenil)-1-(2-iodofenil)-triazeno (2e): Ponto de fusão: 102 °C; Rendimento 

experimental: 79% baseado na 2-iodoanilina; Análise Elementar calculada para C18H14IN5 

(427,24 g.mol
-1

): C 50,60; H 3,30; I 29,70; N 16,39%; Análise Elementar experimental: C 

50,56; H 3,27; N 16,40%; 

 

3.3.2.2. Síntese do pré-ligante  1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato) triazeno (2g) 

 

O 3-metoxi-4-metilbenzoato (1g) (0,5g, 2,76 mmol) dissolvido numa mistura de 15 

mL de CH3COOH e 5 mL de água destilada foi arrefecido a um temperatura próxima a 0°C 

sob agitação constante. Adiciona-se 0,10g de nitrito de sódio (2,76 mmol) e após 30 minutos 

de agitação o neutraliza-se o meio até pH de aproximadamente 6,0 com uma solução de 

acetato de sódio. Filtrou-se o precipitado amarelo sob vácuo, lavou-se várias vezes com água 

fria. O produto foi seco sob vácuo. A reação está representada na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Representação da obtenção do 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato) triazeno (2g). 

 

 

Propriedades: 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato) triazeno (2g): Ponto de fusão: 182 ºC; 

Rendimento observado: 53% baseado no 4-aminobenzoato de etila; Análise elementar 

calculada para C18H19N3O6 (373,36 g.mol
-1

): C 57,90; H 5,09; N 11,26; O 25,73%; Análise 

elementar experimental: C 57,60; H 5,23; N 11,45 %. 

 



3. Materiais e Métodos                                                                                                            86 

 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

3.3.3. Síntese da série de pré-ligantes  biscatenados 1,4-bis(feniltriazenido)butano 

(5a -5f) 

A rota de síntese baseia-se na adaptação da literatura sendo dividida em duas etapas. A 

primeira parte remete a preparação e purificação da azida. Seguido a essa, se sintetiza o 

ligante multicatenado por reação de Grignard entre o 1,4-dibromomagnésiobutano e a azida 

correspondente, conforme detalhado a seguir. 
68, 69, 70, 71

  

 

3.3.3.1. Síntese das azidas (4a-4f) 

 

3.3.3.1.1. Síntese do etil 4-azidobenzoato  (4a) 

Etil 4-aminobenzoato (1a) (30,0 mmol, 4,96 g) foi dissolvido em 40,0 mL de solução 

de  HCl (1:1) e resfriado a temperatura de   0°C.  Nitrito de sódio, NaNO2,  (33,0 mmol, 2,28 

g) dissolvido em  15,0 mL H2O gelada foi adicionado, lentamente, a primeira solução. Depois 

de 20 minutos, NaN3 (33,0 mmol, 2.14 g) dissolvida em  15,0 mL H2O gelada foi adicionado 

lentamente, enquanto se observava a evolução de gás N2. Após 30 minutos, o pH foi ajustado 

a  7,0 com solução de Na2CO3 a 10%. O produto foi extraído com éter dietílico, seco com 

MgSO4 e o solvente foi removido sob vácuo. O produto puro foi obtido na forma de um óleo 

laranja (Figura 3.2). 

 

 

 
 

 

Figura 3.2 - Representação da obtenção da etil 4-azidobenzoato (4a). 
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3.3.3.1.2.  Síntese das 2-halofenilazidas (4b-4e) 

 

Dissolve-se a 2-fluoroanilina (1b) 5,79 mL / 60 mmol em uma solução contendo 30,0 

mL de HCl (1:1)  e resfria-se o sistema a temperatura próxima de  0°C e em seguida adiciona 

sob constante agitação o nitrito de sódio (4,35g /63 mmol) previamente dissolvido em  15,0 

mL H2O gelada. Após a adição deixou-se o sistema agitando durante 20 minutos e a seguir 

adiciona-se, lentamente, azida de sódio, NaN3, (4,09g , 63 mmol) (previamente dissolvida em 

15,0 mL de água gelada), enquanto se observava a evolução de gás N2 e a solução passa de 

amarelo claro pra leitosa. Após 30 minutos, o pH foi ajustado a aproximadamente 6,0 com 

uma solução de Na2CO3 a 10%. O produto foi extraído com acetato e etila, seco com MgSO4 

e o solvente foi removido sobre vácuo. O produto puro foi obtido na forma de um óleo 

laranja. Esse procedimento repetiu-se com as demais aminas halogenadas (Esquema 3.2).  

 

 

Esquema 3.2 – Reação geral de obtenção das azidas halogenadas (4b-4e). 

 

 

 

3.3.3.1.3.  Síntese  da 4-azidobenzamida (4f) 

4-amidoanilina (1f) (30,0 mmol, 4,09 g) foi suspensa em 30,0 mL de solução de  HCl  

(1:1) e a solução foi resfriada a 0° C. NaNO2 (33,0 mmol, 2,28 g) dissolvido em 10,0 mL H2O 

foi adicionado mantendo-se a temperatura a 0 C. Após 25 minutos de agitação, NaN3 (33,0 

mmol, 2,14 g) dissolvida em 10,0 mL H2O resfriada foi adicionada lentamente enquanto 

observava-se a precipitação da azida e a evolução N2 gasoso. Após a completa adição, 

permitiu-se que a temperatura da reação chegasse a 25 C. O pH foi ajustado para 7,0 com 

uma solução de Na2CO3 a 10%. O precipitado quase branco foi filtrado, lavado com água (2 x 

50 mL) e seco ao ar. O produto puro foi obtido após recristalização em THF-EtOH 5:1. 

Cristais incolores em forma de placas de 4-amidofenilazida, obtidos por lenta evaporação da 

solução dentro de quatro dias, foram separados antes que toda a mistura de solventes 

evaporasse, lavados com 20,0 mL de metanol e secos ao ar (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Representação da obtenção da etil 4-amidofenilazida (4f). 

 

3.3.3.2.  Síntese da série de pré-ligantes bistriazenos (5a -5f) 

 

3.3.3.2.1. Síntese do 1,4-bis(etil 4-benzoatotriazenil)butano (5a)  

 

Prepara-se o 1,4-dibromomagnesiobutano com base na literatura.
128

 Em um balão de 

duas vias contendo uma suspensão de magnésio ativado (34,5 mmol, 0,83 g) em THF seco 

(15,0 mL) foi adicionado sob agitação, gota a gota, e em atmosfera de argônio o 1,4-

dibromobutano (25,3 mmol, 5,46 g, 3,02 mL) em 60,0 mL de THF. Após completa adição, a 

reação continua por 3 horas. O 1,4-dibromomagnésio butano formado foi adicionado gota a 

gota, sob argônio, para um balão de duas vias preparado com etil 4-azidobenzoato (4a) (11,5 

mmol, 2,20 g) em 15,0 mL de THF seco a 0 C. Após completa adição, a reação foi 

continuada por 2 horas a 0 C, observando-se a formação de um precipitado bege claro. A 

reação foi hidrolisada com uma solução de NH4Cl saturado (40,2 mL) e NH4OH (5,7 mL). O 

produto foi extraído com éter dietílico, seco com MgSO4 e o solvente foi removido sob vácuo. 

O produto puro foi obtido como um sólido bege claro (Figura 3.4). 

 
 

Figura 3.4 - Representação da obtenção do pré-ligante 1,4-bis(etil 4-benzoatotriazenil)butano 

(5a);  rendimento baseado no etil-4-azidobenzoato. 

 

Propriedades: 1,4-bis(etil-4-benzoatotriazenil)butano (5a): Ponto de fusão: 135 ºC; Análise 

elementar calculada para C22H28N6O4 (440,50 g.mol
-1

): C 59,99; H 6,41; N 19,08; O 14,53%; 

Análise elementar experimental: C 61,04; H 6,36; N 18,66%. 
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648, 109, 2002. 
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3.3.3.2.2. Síntese do 1,4-bis(2-halofeniltriazenido)butano (5b -5e)  

 

 O procedimento utilizado para a síntese dos ligantes biscatenados com substituintes 

halogenados (5b - 5e) é o mesmo do pré-ligante 5a. Resumem-se na tabela 3.1 as respectivas 

massas e volumes de solventes utilizados. No esquema 3.3 apresenta-se a reação geral de 

síntese dos pré-ligantes 1,4-bis(2-halofeniltriazenido)butano (5b - 5e).  

 

Tabela 3.1 - Quantidades de cada reagente e solvente utilizado para a síntese da série de  pré-

ligantes 1,4-bis(2-halofeniltriazenido)butano (5b -5e)  

 

Composto Mgº 

/ THF 

1,4-dibromobutano  

/ THF 

2-halofenilazida NH4Cl / NH4OH 

5b 1,30g (53,5mmol) / 

10,0 mL 

2,7 mL (4,8g) 

/ 40,0 mL 

5,68g (41,5mmol) 72,0 mL / 11,0 mL 

5c 0,90g (36,9mmol) / 

10,0 mL 

2,2 ml (3,98g) 

/ 35,0 mL 

5,15g (33,5mmol) 59,0 mL / 9,0 mL 

5d 0,80g (31,8mmol) / 

10,0 mL 

1,9 mL (3,43g) 

/ 35,0 mL 

4,85g (28,9 mmol) 50,0 mL / 7,0 mL 

5e 0,40g (16,3mmol) / 

10,0 mL 

1,0 mL (1,76g) 

/ 15,0 mL 

3,63g (14,8 mmol) 26,0 mL / 5,0 mL 

 

 

 

Esquema 3.3 – Reação geral de obtenção dos pré-ligantes 1,4-bis(2-halofeniltriazenido)butano 

(5b -5e); rendimentos baseados na azida. 
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Propriedades: 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano (5b): Ponto de fusão: 80 ºC; Análise 

elementar calculada para C16H18F2N6 (332,35 g.mol
-1

): C 57,82; H 5,46; F 11,43; N 25,29%. 

Análise elementar experimental: C 58,19; H 5,87; N 22,21%. 

1,4-bis(2-clorofeniltriazenido)butano (5c): Análise elementar calculada para C16H18Cl2N6 

(365,26 g.mol
-1

): C 52,61; H 4,97; Cl 19,41; N 23,01%. Análise elementar experimental: C 

53,22; H 5,56; N 22,82; Cl 19,01%.   

1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano (5d): Análise elementar calculada para C16H18Br2N6 

(454,12 g.mol
-1

): C  42,31; H  3,99; Br  35,19; N 18,50%. Análise elementar experimental: C 

43,36; H 4,12; N, 17,42; Br 37,23%. 

1,4-bis(2-iodofeniltriazenido)butano (5e): Análise elementar calculada para C16H18I2N6 

(548,16 g.mol
-1

): C 35,06; H  3,31; I 46,30; N 15,33%. Análise elementar experimental: C 

34,81; H 3,94; N 15,25%. 

 

 

3.3.3.2.3.  Síntese do 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano (5f)  

 

A preparação do 1,4-dibromomagnésiobutano foi baseada na literatura. 
69, 129, 130, 131, 

132,133
 Em um balão de duas vias contendo magnésio ativado (24,0 mmol, 0,576 g) em THF 

seco (10 mL) foi adicionado gota a gota sob agitação, em atmosfera de argônio, 1,4-

dibromobutano (10,0 mmol, 2,16 g, 1,2 mL) em 25,0 mL de THF. Após completa adição, a 

reação foi continuada por 2 horas. O 1,4-dibromomagnésiobutano formado foi adicionado 

gota a gota, sob argônio, para um balão de duas vias preparado com 2-amidofenilazida (4f) 

(20,0 mmol, 3,24g) em THF seco (80,0 mL) a 0 C. Imediatamente a cor da solução começou 

a mudar para amarelo claro. Após completa adição, a reação foi continuada por 3 horas a 0 

C, quando adquiriu uma cor final amarela com precipitado. A reação foi hidrolisada com 

NH4Cl saturado (35,0 mL) e NH4OH (6,0 mL), mudando a coloração para bege clara. O 

produto foi extraído com uma mistura de THF-éter etílico 1:1 (3 x 70,0 mL), seco com 

MgSO4 e o solvente foi removido sob vácuo. A análise de infravermelho do produto bruto 

                                                           
129

 CANNONE, P.; BOULANGER, R.; BERNATCHEZ, M.;  Tetrahedron, 45,  2525, 1989. 
130

 AZUMA, Y.; NEWCOMB., M.; Organometallics, 3, 9,  1984. 
131

 MOCHIDA, K.; ASAMI, K., J. Organomet. Chem.,  232, 13, 1982. 
132

 SEETZ, J.W.F.L.; et al.; Tetrahedron Letters,  23, 1497, 1982. 
133

 BICKELHAUPT, F.; Pure & Appl. Chem.,   58,  537, 1986. 
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mostrou que parte da azida permaneceu sem reagir. O produto analiticamente puro foi obtido 

como um sólido branco após solubilização-precipitação em THF-EtOH (3:2) (Figura 3.5). 

 

  

 

 

Figura 3.5 - Representação da obtenção do pré-ligante 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano 

(5f) 
 

 

Propriedades: 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano (5f): Ponto de fusão: 168 ºC;  Análise 

elementar calculada para C18H22N8O2 (382,41 g.mol
-1

): C 56,53; H 5,80; N 29,30%; Análise 

elementar experimental: C 56,05; H 6,04; N 27,42%. 

 

 

3.3.3.3.  Síntese da série de Complexos metálicos  

 

3.3.3.3.1.  Síntese do complexo trans-bis[1-(2-clorofenil)-3-(4- fenildiazenil)-

triazenido-kN
3
]-bis(piridina)-kN)paládio(II)](3c). 

 

Dissolveu-se o pré-ligante 1-(2-clorofenil)-3-(4- fenildiazenil)-triazeno (2c) (0,067g, 

0,2mmol) em um mistura de acetonitrila/Py/THF (2:1:2). Desprotonou-se o pré-ligante com 

aproximadamente três gotas de solução alcalina de metóxido de potássio (1,0g de KOH em 

10,0 mL de metanol). Posteriormente adicionou-se 0,018g (0,1 mmol) de PdCl2 dissolvido em 

acetonitrila/THF/Py (1:1:1).(Figura 3.6) Observou-se a alteração da cor do meio de reação de 

avermelhado para uma solução amarelo alaranjada. A reação permaneceu sob agitação cerca 

de 4 horas e então foi filtrada. Cristais na forma de blocos de cor vermelha, aptos para a 

difração de raios X foram obtidos após 72 horas, pela evaporação lenta dos solventes da 

solução.  
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Figura 3.6 - Representação da obtenção do complexo {Pd
II
[(C6H5NNC6H4NNNC6H4Cl) 

(C5H5N)]2}  (3c) 

 

Propriedades (3c): Ponto de fusão: 218 ºC; Rendimento observado: 37% baseado no PdCl2; 

Análise elementar calculada para C48H36N10Cl2Pd (930,19 g.mol
-1

): C 61,98; H 3,90; N 

15,06%; Análise elementar experimental: C 61,08; H 3,14; N 15,95% 

 

3.3.3.3.2.  Síntese do complexo bis(trifenilfosfina)-cloro-1,3-bis(3-metoxi-4-

metilbenzoato)triazenido-paládio(II)(3g). 

 

O pré-ligante 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato)triazeno  (2g) ( 0,037g, 0,1 mmol) foi 

dissolvido em metanol  e o sistema foi aquecido  a 65°C sob agitação constante por 30 

minutos. A esta solução adicionou-se [(PPh3)2PdCl2] (0,070g, 0,1 mmol) e 0,15 mL de 

trietilamina (Figura 3.7). Após 1 hora de agitação a coloração do meio tornou-se intensamente 

escuro. Depois de seco, o produto foi redissolvido em DMSO a 50°C. Após três dias, cristais 

laranja aptos para difração de raios X foram obtidos da evaporação lenta do solvente da 

solução-mãe. 

 

Figura 3.7 – Representação da obtenção do complexo (3g).  
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Propriedades (3g): Ponto de fusão: 231 - 233 ºC (decomposição); Rendimento observado: 

35% baseado no [(PPh3)2PdCl2]; Análise elementar calculada para C54H48N3O6P2ClPd 

(1037,17 g.mol
-1

): C 62,44; H, 4.46; N 4,05; O, 9,24%; Análise elementar experimental: C 

62,1; H 6,03; N 4,51% 

 

3.3.3.3.3.  Síntese do complexo bis[1,4-bis-µ-N3-(3-(4-

etoxicarbonilfenil)triazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-cobre(II)](Cu—Cu) (6a) e 

Síntese do complexo bis[1,4-bis-µ-N3-(2-fluorofeniltriazenido)butano)-

κN11,κN21,κN13´,κN23´-cobre(II)](Cu—Cu) (6b) 

O complexo 6a é obtido da reação do pré-ligante 1,4-bis(etil 4-

benzoatotriazenil)butano (5a) (44,0 mg, 0,1 mmol) dissolvido em 20,0 mL de metanol/THF 

(3:1), desprotonado com 1,0 mL de KOH dissolvido em metanol, seguido da adição de 

Cu(AcO)2·H2O (20,0 mg, 0,1 mmol) dissolvido em piridina-MeOH 2:1 (6,0 mL).  Deixa-se a 

reação sob agitação a temperatura ambiente por cerca de 24 horas e a mistura foi filtrada para 

remover quaisquer impurezas sólidas. Após duas semanas, de lenta evaporação da solução, 

verifica-se a presença de monocristais pretos do complexo 6a adequados para a análise por 

difração de raios X. Os cristais foram isolados antes que todo o solvente fosse evaporado, 

lavados com 5 mL de etanol e secos sob vácuo. Por este mesmo método de reação obteve-se o 

complexo 6b a partir do pré-ligante 1,4-bis(2-fluorfeniltriazenido)butano (5b) (Esquema 3.4). 

 

Esquema 3.4 - Reação de obtenção do complexo 6a e 6b. 
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Propriedades (6a): Ponto de fusão: 165 - 167 ºC; Rendimento em cristais 27% (27,0 mg, 

0,027 mmol) baseado no Cu(AcO)2H2O;  Análise elementar calculada para C44H52N12O8Cu2 

(1004,05 g.mol
-1

): C 52,63; H 5,22; N 16,74; O 12,75%; Análise elementar experimental: C 

51,72; H 5,02; N 16,45%. 

(6b): Ponto de fusão: 160ºC (decomposição); Rendimento em cristais 32% (25,0 mg, 0,032 

mmol) baseado no Cu(AcO)2H2O; Análise elementar calculada para C32H32F4N12Cu2 (787,76 

g.mol
-1

): C 48,79; H 4,09; N 21,34; F 9,65%; Análise elementar experimental: C 48,56; H 

4,25; N 21,11%. 

 

3.3.3.3.4.  Síntese do bis[1,4-bis-µ-N3-(4-amidofeniltriazenido)butano)-

κN11,κN21,κN13´ ,κN23´-cobre(II)](Cu—Cu) (6f) 

 

 

Para uma solução de 5f (50,0mg, 0,13mmol) em MeOH-THF 3:1 (16mL) foi 

adicionado, sob agitação,  KOH sólido (15 mg, 0,27 mmol) seguido da adição de 

Cu(AcO)2·H2O (26,0mg, 0,13mmol) dissolvido em piridina-MeOH 2:1 (6,0mL) (Figura 3.8). 

Imediatamente, a reação passou de levemente amarelada para castanho esverdeada. A 

agitação foi mantida por 10 min e a mistura foi filtrada para remover quaisquer impurezas 

sólidas. Cristais castanho-esverdeados em forma de blocos do complexo 6f adequados para 

difração de raios X foram obtidos por lenta evaporação da solução dentro de um dia. Os 

cristais foram isolados antes que todo o solvente fosse evaporado, lavados com 10 mL de 

MeOH e secos sob vácuo.  
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Figura 3.8 - Reação de obtenção do complexo 6f. 

 

Propriedades (6f): Ponto de fusão: 186 ºC; Rendimento em cristais 45% (26,0 mg, 0,029 

mmol) baseado no Cu(AcO)2H2O. Análise elementar calculada para C36H40N16O4Cu2 (887,9 

g.mol
-1

): C 48,70; H 4,54; N 25,24%; Análise elementar experimental: C 45,93; H 6,09; N 

22,11%. 

 

3.3.3.3.5.  Síntese dos complexos bis[1,4-bis-µ-N3-(2-

fluorofeniltriazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-níquel(II)](Ni—Ni) (7b); bis[(1,4-bis-

µ-N3-(2-clorofeniltriazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-níquel(II)](Ni—Ni) (7c) e 

bis[(1,4-bis-µ-N3-(2-bromofeniltriazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-níquel(II)](Ni—

Ni) (7d). 

 

O complexo 7b é obtido da reação do pré-ligante 1,4-bis(2-fluorfeniltriazenido)butano 

(5b) (66,0 mg, 0,2 mmol) dissolvido em uma mistura de acetona/THF/Piridina 5:2:1 (16,0 

mL) desprotonado com excesso de NaOMe ou KOMe, seguido da adição de Ni(AcO)2·4H2O 

(50,0 mg, 0,2 mmol) dissolvido em MeOH/DMF 2:1 (6,0 mL).  Imediatamente, a reação 

passa de levemente amarelada para castanho límpido. A agitação e refluxo (60ºC) foi mantida 

por 1 hora e a mistura foi filtrada para remover quaisquer impurezas sólidas. Cristais de cor 

castanha em forma de blocos do complexo 7b adequados para difração de raios X foram 

obtidos por lenta evaporação da solução dentro de três dias. Os cristais foram isolados antes 
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que todo o solvente fosse evaporado, lavados com 10 mL de etanol e secos sob vácuo. A 

mesma estrutura cristalina pode ser encontrada utilizando na síntese o sal metálico 

NiCl2·6H2O (48,0 mg, 0,2 mmol).  Por este mesmo método de reação obteve-se o complexo 

7c a partir do pré-ligante 1,4-bis(2-clorofeniltriazenido)butano (5c) (73,0 mg, 0,2 mmol e o 

complexo 7d a partir do pré-ligante 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano (5d) (90,0 mg, 0,2 

mmol) conforme ilustra o esquema 3.5. 

 

 

Esquema 3.5 - Reação de obtenção dos complexos 7b, 7c e 7d. 

 

Propriedades (7b): Ponto de fusão: 252 ºC; Rendimento em cristais 58% (90,0 mg, 0,11 

mmol) baseado no Ni(AcO)24H2O; Análise elementar calculada para C32H32N12F4Ni2 (778,6 

g.mol
-1

): C 49,40; H 4,15; N 21,60 %; Análise elementar experimental: C 49,74; H 4,32; N 

21,75%. 

(7c): Ponto de fusão: 250ºC; Rendimento em cristais 40% (67,0 mg, 0,08 mmol) baseado no 

Ni(AcO)24H2O; Análise elementar calculada para C32H32N12Cl4Ni2 (843,88 g.mol
-1

): C 

45,54; H 3,82; N 19,92%; Análise elementar experimental: C 45, 82; H 3,91; N 20,03% 

(7d): Ponto de fusão: 255 ºC; Rendimento em cristais 42% (86,0 mg, 0,084 mmol) baseado 

no Ni(AcO)24H2O; Análise elementar calculada para C32H32N12Br4Ni2 (1021.68 g.mol
-1

): C 

37,62; H 3,16; N 16,45%; Análise elementar experimental: C 37, 74; H 3,20; N 16, 61% 
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3.3.3.3.6.  Síntese do bis[(1,4-bis-µ-N3-(3-(4-amidofenil)triazenido)butano)-

κN11,κN21, κN13´,κN23´-níquel(II)](Ni—Ni) (7f). 

Para uma solução de 5f (50,0 mg, 0,13 mmol) em MeOH-THF 3:1 (8,0 mL) foi 

adicionado, sob agitação, uma solução de NaOMe (1,0 mL) preparada recentemente, seguido 

da adição de Ni(AcO)2·4H2O (32,0 mg, 0,13 mmol) dissolvido em piridina-MeOH 1:1 (2,0 

mL) (Figura 3.9). Imediatamente, a reação passou de levemente amarelada para castanho. A 

agitação foi mantida por 10 minutos e a mistura filtrada para remover quaisquer impurezas 

sólidas. Cristais de cor castanha em forma de blocos do complexo 7f adequados para difração 

de raios X foram obtidos por lenta evaporação da solução dentro de um dia. Os cristais foram 

isolados antes que todo o solvente fosse evaporado, lavados com 10,0 mL de MeOH e secos 

sob vácuo.  

 

Figura 3.9 - Reação de obtenção do complexo 7f. 

 

Propriedades (7f): Ponto de fusão >300° C; Rendimento em cristais 37% (21,0 mg, 0,024 

mmol) baseado no Ni(AcO)24H2O; Análise elementar calculada para C36H40N16O4Ni2 

(878,19 g.mol
-1

): C 49,24; H 4,59; N 25,52%; Análise elementar experimental: C 49,82; H 

5,03; N 23,57%. 
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esse capítulo visa à apresentação dos resultados alcançados e a discussão dos métodos 

empregados para identificar e caracterizar os compostos inéditos sintetizados. A identificação 

dos compostos foi feita utilizando-se uma interdisciplinaridade de métodos: difração de raios 

X em monocristal, ressonância magnética nuclear, 
1
H, 

13
C, espectrometria de massas, 

espectroscopia vibracional de infravermelho (IV), espectroscopia eletrônica UV/Visível, 

análise termogravimétrica (TGA), susceptibilidade magnética e suas purezas comprovadas 

por análise elementar CHN.  

Na primeira etapa deste capítulo será descrita a caracterização dos compostos 

monotriazenos (2b - 2e, 2g). Na sequência serão analisadas as estruturas dos complexos de 

Pd(II) (3c, 3g) obtidos a partir desse ligantes monocatenados (2c, 2g). Em um segundo 

momento, discute-se a síntese de uma nova série de ligantes triazenos biscatenados 1,4-

bis(feniltriazenido)butano, C6H4RN(H)N=N-(CH2)4-N=N-N(H)C6H4R (5a - 5f).   

Posteriormente, o foco fica da discussão das estruturas cristalinas dos complexos de Cu(II) 

(6a, 6b, 6f) e  Ni(II) (7b, 7c, 7d, 7f).  

Efetuou-se um estudo estrutural no estado sólido para a caracterização das interações 

presentes nas estruturas cristalinas dos compostos sintetizados e a ferramenta utilizada foi a 

difração de raios X de monocristais, aprofundando-se assim, a compreensão da relação entre a 

estrutura cristalina e sua organização supramolecular. 

 

4.1. Numeração e Nomenclatura dos Compostos. 

 

A numeração dos compostos e a nomenclatura adotada neste trabalho estão 

representadas nas tabelas 4.1–4.7. Nomenclatura é dada de acordo com o livro Nomenclature 

for Inorganic Chemistry, IUPAC recommendations 2005.
134

 

 

 

 

                                                           
134

 CONNELY, G. N., et al. Nomenclature for Inorganic Chemistry, IUPAC recommendations 2005. 

RSC Publisching, Cambridge 2005. Disponível em 

<http://old.iupac.org/publications/books/rbook/Red_ Book_2005.pdf>. Acesso em 07/02/2013. 
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Tabela 4.1 - Numeração e nomenclatura das aminas (1) 

 

 

 

Nº
 

R1 R2 R3 NOMENCLATURA 

1a - - COOCH2CH3 etil-4-aminobenzoato 

1b F - - 2-fluoroanilina 

1c Cl -  2-cloroanilina 

1d Br - - 2-bromoanilina 

1e I - - 2-iodoanilina 

1f - - CONH2 4-amidoanilina 

1g - OCH3 COOCH3 3-metoxi-4-metilbenzoato 

1h - - NNPh 4-fenildiazenil-benzamina 
 

 

 

 

Tabela 4.2 - Numeração e nomenclatura dos pré-ligantes monocatenados (2) 

 

 

 

Nº
 

R1 R2 R3 NOMENCLATURA 

2b F - NNPh 3-(4- fenildiazenil)-1-(2-fluorofenil)-triazeno 

2c Cl - NNPh 1-(2-clorofenil)-3-(4- fenildiazenil)-triazeno 

2d Br - NNPh 1-(2-bromofenil)-3-(4- fenildiazenil)-triazeno 

2e I - NNPh 3-(4- fenildiazenil)-1-(2-iodofenil)-triazeno 

2g - OCH3 COOCH3 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoate)triazeno 
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Tabela 4.3 - Numeração e nomenclatura dos complexos metálicos ML de paládio [Pd (II)] (3) 

 

   

 

 

Nº
 

R1 R2 R3 NOMENCLATURA 

3g - OCH3 COOCH3 
[1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato)triazenido- kN

3
]-  

bis(trifenilfosfina)- kP)-cloro)paládio(II) 

3c Cl - NNPh trans-bis[1-(2-clorofenil)-3-(4- fenildiazenil)-triazenido-kN
3
]-bis(piridina)-

kN)paládio(II) 

 

 

 

Tabela 4.4 - Numeração e nomenclatura das azidas (4) 

 

 

 

Nº
 

R1 R3 NOMENCLATURA 

4a - COOCH2CH3 etil-4-azidobenzoato  

4b F - 2-fluorofenilazida 

4c Cl - 2-clorofenilazida 

4d Br - 2-bromofenilazida 

4e I - 2-iodofenilazida 

4f - CONH2 4-amidofenilazida 
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Tabela 4.5 - Numeração e nomenclatura dos pré-ligantes biscatenados (5) 

 

 

 
 

 

Nº
 

R1 R3 NOMENCLATURA 

5a - COOCH2CH3 1,4-bis(etil 4-benzoatotriazenil)butano 

5b F - 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano 

5c Cl - 1,4-bis(2-clorofeniltriazenido)butano 

5d Br - 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano 

5e I - 1,4-bis(2-iodofeniltriazenido)butano 

5f - CONH2 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano 

 

 

Tabela 4.6 - Numeração e nomenclatura dos complexos metálicos ML de Cobre [Cu(II)] (6) 

 

 

 

Nº
 

R1 R3 NOMENCLATURA 

6a - 
COOCH2CH3 bis[1,4-bis-µ-N3-( etil-4-benzoatotriazenil )butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-

cobre(II)](Cu—Cu) 

6b F 
- bis[1,4-bis-µ-N3-(2-fluorofeniltriazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-

cobre(II)](Cu—Cu) 

6f - 
CONH2 bis[1,4-bis-µ-N3-(4-amidofeniltriazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-

cobre(II)](Cu—Cu) 
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Tabela 4.7 - Numeração e nomenclatura dos complexos metálicos ML de níquel [Ni(II)] (7) 

 

 

 

Nº
 

R1 R3 NOMENCLATURA 

7b F 
- bis[1,4-bis-µ-N3-(2-fluorofeniltriazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-

níquel(II)](Ni—Ni) 

7c Cl 
- bis[(1,4-bis-µ-N3-(2-clorofeniltriazenido) butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-

níquel(II)](Ni—Ni) 

7d Br 
- bis[(1,4-bis-µ-N3-(2-bromofenil triazenido)butano)-κN11,κN21,κN13´,κN23´-

níquel(II)](Ni—Ni) 

7f - 
CONH2 bis[(1,4-bis-µ-N3-(3-(4-amidofenil)triazenido)butano)-κN11,κN21, κN13´,κN23´-

níquel(II)](Ni—Ni) 

 

 

 

4.2. Síntese e Caracterização dos Compostos Mono Triazenos (2b – 2e, 2g) e 

respectivos complexos metálicos (3c, 3g). 

 

A série de triazenos monocatenados 2b – 2e, 2g foram obtidos pela clássica reação de 

acoplamento do sal de diazônio com amina primária em meio ácido e posterior precipitação 

por controle de pH. Detalhes adicionais referentes à síntese desses compostos e dos 

complexos metálicos encontram-se no capítulo 3, página 83.  

Todos os compostos foram caracterizados por espectroscopia na região do 

infravermelho (IV).  Os compostos 2c, 2d e 2g  tiveram suas estruturas cristalinas estudadas 

por difração de raios X em monocristal.  

Embora várias fossem as tentativas de complexação dos pré-ligantes com sais 

metálicos de cobre e níquel, e até mesmo prata buscando a multinuclearidade obteve-se como 

monocristais aptos à difração de raios X os complexos de paládio (3c) e (3g), também 
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caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho e pureza comprovada através de 

análise elementar (dados apresentados no capítulo 3, parte experimental). 

 

4.2.1. Espectroscopia na região do infravermelho  

A identificação por espectroscopia na região do infravermelho para os compostos 

triazenos oferece importantes informações a respeito das bandas de absorção observadas para 

a cadeia nitrogenada e para os grupos funcionais presentes nos substituintes dos anéis fenilas 

terminais permitindo a identificação destas moléculas e dos complexos formados por estas 

espécies ligantes. 

As principais bandas características de pré-ligantes triazenos normalmente utilizadas na 

caracterização são as que correspondem aos estiramentos as(N-H), as(N=N) e a(N-N) que 

aparecem no espectro nas regiões de 3400-3100 cm
-1

, 1500-1300 cm
-1

 e 1200-1000 cm
-1

, 

respectivamente.
 135, 118

 Essas bandas são fundamentais por estarem relacionadas aos sítios 

coordenantes das cadeias de nitrogênio, que funcionam como base de Lewis. Dentre estas, as 

bandas da ligação N-H são particularmente importantes porque um grande número de 

sistemas de reação envolve a desprotonação do ligante.  

A literatura
136

 descreve que o composto covalente, diazoaminobenzeno, contendo 

ligações duplas e simples entre N-N e simples N-H apresenta estiramento de valência 

simétrico (s) e assimétrico (as), bem como deformação () do grupo –[N=N-N(H)]-. Na 

região de 3200 cm
-1

 ocorre o estiramento de valência da ligação N-H, na região de 1400 cm
-1

 

e 1200 cm
-1

 os estiramentos de valência das ligações N=N e N-N e a deformação da ligação 

N-H na região de 1520 cm
-1

. 

As moléculas 2b-2e, 2g sintetizadas nesse trabalho apresentam as bandas de absorção já 

esperadas e de acordo com os dados da literatura.
144,137

A tabela 4.8 resume as  atribuições das 

bandas características para esses pré-ligantes.   

 

 

                                                           
135

 NAKAMOTO, K.; Infrared and Raman Spectra of Inorg. and Coord. Comp; 4
th
 Edition, John 

Wiley & Sons, Inc., USA, 1986. 
136

 KÜBLER, R.; LÜTTKE, W.; WECKHERLIN, S.; Zeitschrift für Elektrochemie, 64, 5, 650-658, 

1960. 
137

 COLTHUP, N. B.; CALY, L.H.; WIBERLEY, S.E.; Introduction to Infrared and Raman 

Spectroscopy, Academic Press, Inc. London, 2
nd

,  1975. 
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Tabela 4.8 - Frequências (cm
-1

) dos modos vibracionais, presentes na região de infravermelho,  

característicos para os pré-ligantes 2b – 2e, 2g. 

Moléculas s(N-H) (N=N) (N-N) (C=C) (C=O) (C-X) (C-N) (N-H) γ(N-H) 

2b 3382 1415 1139 1618 ---- 1306 1236 1505 769 

2c 3382 1416 1139 1617 ---- 1053 1297 1506 768 

2d 3290 1418 1139 1617 ---- 689 1295 1515 761 

2e 3282 1415 1139 1618 ---- 546 1306 1501 689 

2g 3365 1404 1151 1614 1695 ----- 1284 1523 778 

 

 

Observa-se a presença do grupo carbonila, evidenciada pela forte absorção na região de 

1690 cm
-1

, característica para ésteres no espectro do pré-ligante 2g. 

A caracterização da presença de halogênios por espectroscopia no infravermelho não é 

muito fácil, embora as bandas de estiramento das ligações C-X (X= halogênio) sejam 

geralmente bastante intensas.
138

 No caso dos compostos aromáticos, a vibração do estiramento 

da ligação C-Cl não é pura, contudo, várias bandas sensíveis à presença do halogênio ocorrem 

em torno de 1050 cm
-1

. As absorções relativas ao estiramento de ligações C-Br ocorrem em 

torno de 650-480 cm
-1, 

as relativas às ligações C-I ocorrem em 600 – 200 cm
-1

 e as relativas às 

ligações C-F são verificadas em torno de 1400 – 100cm
-1

. 

Quando compostos triazenos interagem com centros metálicos espera-se que ocorram 

perturbações nestas bandas seja pelo deslocamento, surgimento e/ou desaparecimento de 

algumas bandas. Como as medidas são feitas na região de 4000-400 cm
-1

 as absorções 

referentes às ligações que envolvem o ambiente de coordenação do complexo não são 

verificadas, pois estas absorvem abaixo de 400 cm
-1

. Assim a banda referente à deslocalização 

eletrônica na cadeia é o indicativo de que houve a complexação nestes casos. A abstração 

deste hidrogênio ácido e a coordenação com o centro metálico envolvem, necessariamente, o 

desaparecimento do estiramento N-H. Observa-se a ausência dessa banda  nos espectros dos 

complexos 3c e 3g. Outras bandas de estiramento importantes do ligante sofrem deslocamento 

e mudam de intensidade, conforme a deslocalização eletrônica de cada complexo, quando 

comparados aos pré-ligantes. 

Os espectros dos compostos (2b-2e), (2g), (3c) e (3g) encontram-se no ANEXO A. 

 

                                                           
138

 BARBOSA, L. C. A.; Espectroscopia no Infravermelho na caracterização de compostos 

orgânicos.  Viçosa: Ed. UFV, 2007. 
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4.2.2. Difração de Raios X em monocristal 

 

Para as estruturas resolvidas com difração de raios X primeiramente selecionou-se um 

monocristal de boa qualidade (vítreo e não geminado), colou-se em um fio de vidro ou capilar 

e após coloca-se no goniômetro do aparelho para alinhar o cristal (alinha-se nos ângulos de 

90°, 180°, para esquerda e direita). Em seguida inserem-se no programa do aparelho os dados 

da molécula esperada, como fórmula mínima, por exemplo. Feito isso, programa-se uma 

rotina para procurar três grupos de 12 imagens para encontrar os parâmetros da cela unitária e 

o volume. Tendo esta rotina concluída o programa sugere um ou mais sistemas cristalinos 

para o cristal que está sendo analisado. Com base nos parâmetros da cela seleciona-se o 

sistema cristalino adequado para a medida posterior. Com o volume da cela pode-se fazer um 

cálculo preliminar para verificar se os dados condizem com a molécula esperada utilizando-se 

a fórmula empírica [NAM = VCE/Z18] onde se calcula o número de átomos não-hidrogenóides 

que compõem a estrutura molecular, podendo-se admitir um erro de até 10%. O próximo 

passo está em programar uma rotina de estratégia de medida para coletar as intensidades das 

reflexões. Concluída a coleta de intensidades faz-se a integração das imagens coletadas para 

gerar um arquivo que contém os dados da coleta (.hkl). Com este arquivo pode-se gerar um 

novo arquivo de instrução (.ins) a partir do qual se resolve a estrutura com programas próprios 

de solução e refinamento de estruturas.  

 Utilizando-se o programa SAINT faz-se a redução dos dados coletados a partir do 

experimento com o monocristal dos compostos que correspondem às redes cristalinas 

recíprocas. Gera-se assim, para cada composto um arquivo contendo as reflexões indexadas, 

que são corrigidas quanto aos efeitos de Lorentz e polarização com o programa SADABS. 

Separa-se do total de reflexões indexadas as reflexões simetricamente dependentes, obtendo-

se assim as reflexões simetricamente independentes, com seus respectivos índices de 

discordância interno (Rint).  

As tabelas completas, com parâmetros térmicos e detalhes obtidos após a solução e o 

refinamento das estruturas cristalinas são gerados através da suíte de programas WinGX e  a 

criação das projeções gráficas das estruturas com o  programa  DIAMOND (versão 3.2 f)  e 

MERCURY 2.3 (Build RC4). 
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Todas as ligações de hidrogênio discutidas ao longo do texto para os pré-ligantes e 

derivados complexos de paládio(II), cobre(II) e níquel(II) foram identificadas conforme 

parametrização do programa Platon
139

, sendo baseadas em modelos já existentes na literatura.  

Os dados da coleta e determinação da estrutura cristalina e molecular das moléculas 

(2c), (2d), (2g) e dos complexos (3c), (3g), encontram-se dispostos nas tabelas 4.9 a 4.10.

                                                           
139

 SPEK, A. L.; PLATON: A multiporpose Crystallographic Tool. Utrecht University, Utrecht, The 

Netherlands, 1998. 
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Tabela 4.9 - Dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura cristalina/molecular 

dos pré-ligantes (2c), (2d) e (2g). 

Parâmetros Cristalográficos 2c 2d 2g 

Fórmula Molecular C18H14N5Cl C18H14N5Br C18H19N3O6 

Massa molecular (g/mol) 335,79 380,25 373,36 

Dimensões (mm) 0,33 X 0,30 X 0,25 0,16X 0,14 X 0,04 0,31 X 0,11 X 0,07 

Sistema Cristalino Monoclínico  Monoclínico  Monoclínico  

Grupo Espacial P21/n (n° 14)
a
 P21/n (n° 14)

a
 P21/c (n° 14)

a
 

Parâmetros de Cela 

Unitária 

a = 6,163(2) Å           

b = 27,450(2) Å         

c = 9,602(3) Å 

α = 90° 

β = 96,47(10)° 

γ = 90°      

a =  6,2174(10) Å      

b = 27,7266(5) Å         

c = 9,5664(2) Å         

α = 90° 

β = 96,3970(10)° 

γ = 90° 

a = 12,640 Å           

b = 14,719 Å         

c = 9,819 Å 

α = 90° 

β = 97,57° 

γ  = 90°      

Volume 1614,1(6) Å
3 

1638(5) Å
3 

1810,9 Å
3 

Z 4 4 4 

Densidade (calculada) 1,382 mg/m
3

 1,541 mg/m
3

 1,369 mg/m
3

 

F(000) 696 768 784 

Coeficiente de absorção 0,246 mm
-1

 2,517 mm
-1 0,104 mm

-1
 

Região angular de 

varredura angular ө 
2,26 a 29,74° 1,47 a 27,15° 1,63 a 26,75° 

Região dos índices  

-8 ≤ h ≤ 8 

-37 ≤ k≤ 38 

-13 ≤ l ≤ 13 

-7 ≤ h ≤ 7 

-35 ≤ k≤ 35 

-12 ≤ l ≤ 12 

-15 ≤ h ≤ 15 

-18 ≤ k≤ 18 

-12 ≤ l ≤ 12 

Solução da Estrutura 
Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Refinamento da Estrutura SHELXL-97 SHELXL-97 SHELXL-97 

Métodos de Refinamento 

Mínimos-quadrados, 

matriz completa 

incluindo F
2
 

Mínimos-quadrados, 

matriz completa 

incluindo F
2
 

Mínimos-quadrados, 

matriz completa 

incluindo F
2
 

Reflexões coletadas 27181 15036 15635 

Reflexões independentes 4521[R(int) = 0,0240] 3615 [R(int) = 0,0456] 3861[R(int) = 0,0378] 

Reflexões observadas 3169 2438 2358 

Dados / restrições /  

Parâmetros 
4521 / 0 / 221 3615 / 0 / 218 3861 / 0 / 244 

Goodness-of-fit on F
2
 1,014 1,005 1,019 

Final Ríndices [I>2σ(I)] 
R1 = 0,0407 

wR2 = 0,1045 

R1 = 0,0381 

wR2 = 0,0750 

R1 = 0,0462 

wR2 = 0,1192 

Índices finais de 

discordância 

(todas as reflexões) 

R1 = 0,0656 

wR2 = 0,1191 

R1 = 0,0706 

wR2 = 0,0853 

R1 = 0,0864 

wR2 = 0,1502 

Densidade eletrônica 

residual (máx. e min.) 
0,268 e -0,180 e.Å

3 
0,272 e -0,265 e.Å

3 
0,256 e -0,173 e.Å

3 

a
 International Tables for Crystallography, Volume A.

140
 

                                                           
140

 HAHN, T., International Tables for Crystallography, Vol. A, Space-Group Symmetry, 5
th 

Ed., The 

International Union of Crystallography, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2005. 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                         109 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

Tabela 4.10 - Dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura 

cristalina/molecular dos complexos de paládio (3c) e (3g). 

Parâmetros Cristalográficos 3c 3g 

Fórmula Molecular C48H36N10Cl2Pd C54H48N3O6P2ClPd 

Massa molecular (g/mol) 930,19 1037,17 

Dimensões (mm) 0,29 X 0,15 X 0,08 0,62 X 0,11 X 0,09 

Sistema Cristalino Monoclínico  Triclínico  

Grupo Espacial P21/n (n°. 14)
a
 P(-1) (n°. 2)

a/
 

Parâmetros de Cela Unitária 

a = 9,1625(3) Å           

b = 15,5887(5) Å         

c = 15,3151(5) Å 

α = 90° 

β = 103,667(2)° 

γ  = 90°      

a =  9,1822(10) Å      

b = 11,980(2) Å         

c = 23,008(4) Å         

α = 80,690(10)° 

β = 88,275(10)° 

γ  = 74,540(10)° 

Volume 2125,54(12) Å
3 

2407,27(6) Å
3 

Z 4 2 

Densidade (calculada) 1,460 mg/m
3

 1,364 mg/m
3

 

F(000) 952 1012 

Coeficiente de absorção 0,612 mm-1 0,555 mm-1 

Região angular de varredura 

angular ө 
1,89 a 28,36° 1,79 a 27,98° 

Região dos índices  

-12 ≤ h ≤ 12 

-20 ≤ k≤ 20 

-20 ≤ l ≤ 20 

-12 ≤ h ≤ 12 

-15 ≤ k≤ 15 

-30 ≤ l ≤ 30 

Solução da Estrutura Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Refinamento da Estrutura SHELXL-97 SHELXL-97 

Métodos de Refinamento 
Mínimos-quadrados, matriz 

completa incluindo F
2
 

Mínimos-quadrados, matriz 

completa incluindo F
2
 

Reflexões coletadas 97024 43378 

Reflexões independentes 5307[R(int) = 0,0775] 11538 [R(int) = 0,0334] 

Reflexões observadas 2837 7810 

Dados / restrições /  

Parâmetros  
5307 / 0 / 278 11538 / 0 / 562 

Goodness-of-fit on F
2
 1,193 1,029 

Final Ríndices [I>2σ(I)] 
R1 = 0,1170 

wR2 = 0,2733 

R1 = 0,0412 

wR2 = 0,0907 

Índices finais de discordância 

(todas as reflexões) 

R1 = 0,1593 

wR2 = 0,3480 

R1 = 0,0756 

wR2 = 0,1049 

Densidade eletrônica residual 

(máx. e min.) 
2,709

b
 e -0,919 e.Å

3 
0,668 e -0,354 e.Å

3 

b 
(2,709 e.Å

3
) para 0,000; 0,000; 0,000 [0,00 Å do Pd]. 
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4.2.2.1. Estrutura cristalina e molecular dos pré-ligantes monocatenados (2c) e (2d). 

 

Monocristais dos pré-ligantes monocatenados (2c) e (2d), na forma de blocos laranja 

com brilho vítreo, foram isolados à partir da evaporação lenta da solução-mãe da reação, 

contendo uma mistura de MeOH/THF/DMSO (1:1:1). Detalhes adicionais referentes à síntese 

dos compostos no capítulo 3. 

A estrutura cristalina destes pré-ligantes são constituídas de uma molécula orgânica 

com o grupo funcional N11=N12-N13. A molécula é formada por anéis aromáticos ligados 

aos nitrogênios terminais (N11 e N13) da cadeia triazenídica. Estes anéis fenílicos estão com 

as posições para e orto ocupadas com grupos distintos. Nos pré-ligantes (2c) e (2d), ao 

nitrogênio terminal N11 encontra-se ligado o anel C11–C16 o qual apresenta os substituintes 

halogenados, cloro e bromo, em posição orto, respectivamente. Ao nitrogênio terminal N13 

está ligado o anel C21–C26 que possui o substituinte azofenil –(NNPh) em posição para, a 

cadeia diazoamínica. 

O caráter das hibridizações para a cadeia dos nitrogênios N=N-N pode ser analisado 

através dos comprimentos e ângulos de ligação. Avaliando os comprimentos de ligações N12-

N13 para (2c) e (2d) [1,325(17) (Å); 1,325(3) (Å), respectivamente] fica destacado que é 

menor que o valor característico para uma ligação simples N-N (1,404 Å). Já o comprimento 

de ligação N11-N12 [1,2641(16) (Å); 1,265(3) (Å)] é maior que o comprimento de ligação 

típico esperado para uma ligação dupla N=N (1,236 Å). Esse fato implica na deslocalização 

dos elétrons π na cadeia diazoamímica (N-N=N) e indicam ligações com caráter parcial de 

ligações duplas.  

Nas figuras 4.1 e 4.2  estão representadas a projeção estrutural dos compostos 2c e 2d, 

com a numeração dos átomos, incluindo parâmetros anisotrópicos. 

 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                         111 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 
Figura 4.1 - Projeção da estrutura molecular do pré-ligante 2c. Elipsóides térmicos com nível 

de probabilidade de 50%. Os átomos de hidrogênio  foram omitidos para melhor visualização 

da estrutura. 

 
 

 

 

 
 

Figura 4.2 - Projeção da estrutura cristalina  do pré-ligante 2d. Elipsóides térmicos com nível 

de probabilidade de 50%. Os átomos de hidrogênio foram omitidos para melhor visualização 

da estrutura. 

 

 

Comparando os ângulos e os comprimentos de ligações destas moléculas (2c, 2d) 

observa-se que apresentam valores muito semelhantes entre si, como o esperado em função da 

variação apenas do halogênio.  Na tabela 4.11 encontram-se os valores de distâncias e ângulos 

de ligação selecionados para os pré-ligantes. 
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Tabela 4.11 - Comprimentos de ligação (Å) e ângulos (°) selecionados para os pré-ligantes 

monocatenados (2c, 2d). 

 (2c) (2d) 

C12–X 1,7376(15) 1,9020(3) 

C11–N11 1,4094(18) 1,4140(3) 

C21–N13 1,3941(18) 1,3950(3) 

C31–N2 1,4275(19) 1,4310(3) 

C24–N1 1,4226(18) 1,420(3) 

N1–N2 1,2457(17) 1,325(3) 

N11=N12 1,2641(16) 1,265(3) 

N12–N13 1,3243(17) 1,325(3) 

N11–N12–N13 112,02(12) 112,30(2) 

                                        X = Cl para (2c) e Br para (2d). 

 

 

Analisando as distâncias de ligações nas moléculas (2c, 2d) observa-se que as mesmas 

apresentam valores coerentes com os já descritos na literatura. Hörner e colaboradores
141

 

observaram no composto 1,3-bis(2,4-dibromofenil)triazeno um comprimento de ligação para 

N=N de 1,267 (7) Å e para N-N de 1,332 (7) Å. Fereyduni e colaboradores
142

 atribuem para a 

ligação simples N-N à distância de 1,345(2) Å e N=N 1,260 (2) Å no composto 1-(4-

clorofenil)-3-(4-nitrofenil)triazeno.  

No que diz respeito à planaridade dos compostos pode-se dizer que os anéis fenila não 

sofrem um significativo desvio e as moléculas são praticamente planas. Confirma-se esse 

dado analisando-se os valores do desvio médio quadrático da planaridade (r.m.s) e os ângulos 

interplanares dos pré-ligantes (2c, 2d) dos principais fragmentos da estrutura molecular 

listados na tabela 4.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141

 HÖRNER, M.; CASAGRANDE, I.; BORDINHÃO, J.; MÖSSMER, C.M.; Acta Crystallogr., C58, 

o193-o194, 2002. 
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Tabela 4.12 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) dos 

pré-ligantes (2c, 2d). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmentos r.m.s Ângulo interplanar 

(2c) (2d) (2c) (2d) 

C11–C16 / C21–C26 0,0040 / 0,0047 0,0029 / 0,0052 14,20(10) 13,10(8) 

C11–C16 / C31–C26  0,0040 / 0,0024 0,0029 / 0,0040 11,74(11) 10,58(2) 

C21–C26 / C31–C26 0,0047 / 0,0024 0,0052 / 0,0040 3,12(3) 3,40(2) 

C11–C16 / N11,N12,N13 0,0040 / 0 0,0029 / 0 15,83(2) 14,51(3) 

C21–C26 / N11,N12,N13 0,0047 / 0 0,0052 / 0 3,03(5) 3,26(4) 

 

 

A coleta de dados para a determinação do grupo espacial dos pré-ligantes (2c) e (2d) 

levou a uma rede cristalina recíproca monoclínica. Obteve-se a solução da estrutura com o 

grupo espacial centrossimétrico P21/n (n °. 14 – International Tables for Crystallography) em 

uma rede tridimensional primitiva, Tipo de Bravais P para a rede cristalina tridimensional. A 

simetria da rede tridimensional é caracterizada pela simetria de Laue 2/m, equivalentes à 

classificação desse grupo espacial como centrossimétrico incluindo quatro fórmulas 

elementares (Z) na cela.  

O grupo espacial P21/n envolve uma transformação especial do grupo espacial P21/c 

com a troca dos eixos cristalográficos a e c, onde a corresponde a diagonal dos eixos 

cristalográficos ac dos grupo espacial padrão P21/c. O conteúdo total de cela elementar é 

gerado pelos operadores 1̄, 21, bem como, um plano de espelhamento-translação n paralelo ao 

plano ac (Figura 4.3).  

A tabela 4.13 mostra as condições de reflexão observadas para a rede com simetria 

monoclínica P21/n. 

 

Tabela 4.13 - Condições de reflexão observadas para a rede com simetria monoclínica P21/n. 

Domínio da condição 
Reflexão Condição de reflexão Elementos de simetria 

Integral hkl --- - 

Zonal h0l h + l = 2n n 

Serial 0k0 k = 2n 21 
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Figura 4.3 - (a) Pictograma para o grupo espacial P21/n retirado do International tables for 

crystallography. (b) cela unitária monoclínica do pré- ligante (2c) no plano ac. (c) cela 

unitária monoclínica do pré- ligante (2d) no plano ac. 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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Pode-se verificar, segundo os critérios utilizados pelo programa Platon, a presença de 

interações N–H∙∙∙π para o pré-ligante (2c), formando um arranjo supramolecular 

unidimensional na direção cristalográfica [10-1]. Na interação aromática N13–H1A∙∙∙M
i
 as 

moléculas associam-se através de uma interação entre o átomo doador N13 com o receptor M
i
 

(ponte centróide do anel C11’–C16’). A distância do doador N13 ao ponto centróide (M’) do 

anel C11’–C16’ é 3,89 Å e o ângulo N13–H1A∙∙∙M
i 
é 171°. Na figura 4.4 está apresentado o 

arranjo supramolecular 1-D do pré-ligante (2c). [Código de simetria (
i
): ½+x, ½-y, -½+z]. 

 

 

 
Figura 4.4 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D do pré-ligante (2c), na direção 

cristalográfica do eixo a, formado pelas ligações de hidrogênio clássicas aromáticas N13–

H1A∙∙∙M
i 

apresentando conteúdo parcial de cela unitária. Átomos de hidrogênio que não 

participam das interações foram omitidos para melhor visualização.  [Código de simetria (
i
): 

½+x, ½-y, -½+z] 

 

 

Para o pré-ligante (2d) observa-se a presença de interações halogenadas C–Br∙∙∙π. 

Conforme Prasana e Row
88

 alguns parâmetros geométricos devem ser considerados na análise 

de interações C–halogênio∙∙∙π, conforme se observa na representação do pré-ligante (2d) na 

figura 4.5. Esses parâmetros são: ângulos (Φ) G∙∙∙C15
i
∙∙∙Br, (ω) G∙∙∙M∙∙∙Br, (θ) G∙∙∙C12∙∙∙Br  e 

distâncias (Dpln) G∙∙∙Br, (Dlin) C15
i
∙∙∙Br e (DAtm) M∙∙∙Br. Na tabela 4.14 encontram-se os 

valores dos parâmetros da interação   C–Br∙∙∙π do pré-ligante (2d) em comparação com os 

valores de parâmetros que confirmam a legitimidade da interação, levando em consideração 

compostos encontrados na literatura. 
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Figura 4.5 - Detalhes dos parâmetros da interação C–Br∙∙∙π. Ângulos (Φ) G∙∙∙C15

i
∙∙∙Br, (ω) 

G∙∙∙M∙∙∙Br, (θ) G∙∙∙C12∙∙∙Br e distâncias (Dpln) G∙∙∙Br, (Dlin) C15
i
∙∙∙Br e (DAtm) M∙∙∙Br. 

 

 

Tabela 4.14 - Valores dos parâmetros geométricos da interação C–Br∙∙∙π para o pré-ligante 

(2d). 

 (Φ) 

G∙∙∙C15
i
∙∙∙Br 

(ω) 

G∙∙∙M∙∙∙Br 

(θ) 

G∙∙∙C12∙∙∙Br 

(Dpln) 

G∙∙∙Br 

(Dlin) 

C15
i
∙∙∙Br 

(DAtm) 

M∙∙∙Br 

(2d) 

(C12–Br∙∙∙G
i
) 

 

87° 83° 22° 3,63 Å 3,49 Å 3,58 Å 

C–X∙∙∙π 50°<Φ<90° ω<90° θ<60° Dpln< 

Dmax 

Dlin< Dmax DAtm< Dmax 

Dmax C–X∙∙∙π = 3,91 Å.
88

 (X = Br) 

[Código de simetria (
i
): ½+x, 1.5-y, ½+z]. 

 

 

 

Dessa forma, observamos a formação de um arranjo supramolecular 1-D via interações 

halogenadas C12–Br∙∙∙G
i
 (onde G = ponto centróide do anel aromático   C11

i
–C16

i
). A 

interação ocorre entre o átomo doador C12 de um anel fenila terminal do triazeno com o 

receptor π (ponto centróide C11
i
–C16

i
). A distância do doador C12 ao receptor G

i
 é 3,63 Å e 

os fragmentos que envolvem a determinação dessa interação são C11–C16 / C11
i
–C16

i
, os 

quais apresentam uma distancia de 6,61 Å entre os pontos centróides dos anéis fenila 

envolvidos.
143

 Através dessa interação as moléculas do ligante se reproduzem na direção 

cristalográfica [101]. [Código de simetria (
i
): ½+x, 1.5-y, ½+z] (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D do pré-ligante (2d), no eixo 

cristalográfico a, formado pelas interações C12–Br∙∙∙G
i 

(onde G = ponto centróide do anel 

aromático C11
i
 - C16

i
). [Código de simetria (

i
): ½+x, 1.5-y, ½+z]. 

 

 

4.2.2.2. Estudo por Difração de raios X do complexo 

{Pd
II
[(C6H5NNC6H4NNNC6H4Cl)(C5H5N)]2}  (3c) 

 

Cristais vermelhos vítreos com hábitos prismáticos do complexo (3c) foram obtidos 

através da evaporação lenta da solução-mãe da reação, contendo uma mistura de 

CH3CN/THF/Piridina. Maiores detalhes da síntese, página 91 deste trabalho. 

Na figura 4.7 está mostrada a estrutura molecular do complexo (3c). Os átomos estão 

representados na forma de elipsóides térmicos com suas respectivas simbologias.  
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Figura 4.7 - Projeção estrutural do complexo (3c). Elipsóides térmicos com nível de 

probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura.  

 

 

No estado sólido, o complexo apresenta-se como uma molécula mononuclear neutra 

de paládio(II), centrossimétrica. A estrutura molecular do complexo (3c) é composta por dois 

ânions triazenidos assimétricos[ClC6H4NNNC6H4NNPh]
-
 ligados de forma trans e de modo 

terminal (η
1
) a um íon Pd(II). Duas moléculas neutras de piridina completam a esfera de 

coordenação do centro metálico e portanto, apresenta geometria quadrática planar com 

número de coordenação igual a quatro.  

A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada conferindo uma carga formal -1 para 

cada molécula do ligante. A carga formal negativa, dos dois ligantes, contrabalança a carga 

positiva oriunda de cada Pd
2+

, obtendo-se assim a eletroneutralidade do composto. 

No complexo (3c) o íon Pd(II) localiza-se em posições cristalográficas x, y, z com 

coordenadas [Pd: 1; 0; 1] determinando que o complexo é centrossimétrico com o átomo de 

paládio localizado sob um centro de inversão. Dessa forma, o complexo é constituído por dois 

íons ligantes triazenidos e duas moléculas neutras de piridina em geometria trans 

simetricamente dependentes entre si. 

A geometria de coordenação do paládio no complexo (3c) é quadrática, levemente 

distorcida em função dos ângulos próximos a 90° [N13–Pd–N31 = 90,20(2); N31–Pd–N13’ = 
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89,80(2); N13’–Pd–N31’ = 90,20(2); N31’–Pd–N13 = 89,80(2)°]. O átomo de paládio 

encontra-se coordenado a um ânion 1-(2-clofenil)-3-(4-fenildiazenil)-triazenido (2c) através 

dos átomos N13 e N13’ [Pd–N13 = 2,054(5) Å], e a duas moléculas de piridina através dos 

átomos N31 e N31’ [Pd–N31 = 2,060(5) Å], sendo as respectivas ligações, Pd–N13’ e Pd–

N31’, geradas pelo operador de simetria (’) 2-x, -y, 2-z. Esta geometria é característica da 

hibridização dsp
2
 do metal, que apresenta configuração eletrônica de valência 4d

8
. 

Na literatura existem alguns relatos de complexos de paládio com ligantes triazenos. 

Em 2012 Locatelli
144

 sintetizou e caracterizou por difração de raios X em monocristal um 

complexo semelhante ao deste trabalho. A tabela 4.15 abaixo  permite comparar as distâncias 

e os ângulos de ligação do complexo (3c) com o complexo de Locatelli (L). 

 

Tabela 4.15 - Comparação de distâncias e ângulos de ligação dos complexos de paládio com a 

literatura (Å, °). 

 (3c) (L) 

Pd–Ntriazeno 2,054(5) 2,031(3) 

Pd–N(piridina) 2,060(5) 2,033(3) 

N11=N12  1,278(8) 1,292(4) 

N12–N13  

C12–Cl  

1,321(7) 

1,714(11) 

1,323(4) 

1,742(4) 

Nt–Pd–N(Py) 90,20(2) 91,18(11) 

Nt–Pd–N’(Py) 89,80(2) 88,82(11) 

N11=N12–N13  114,10(6) 112,8(3) 

 

 

Na figura 4.8 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do 

paládio no complexo 3c e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo desvio 

da planaridade conforme os valores na tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (3c). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0179 / 0,0089 13,58(6) 

C21–C26 / C31–C36 0,0089 / 0,0118 5,96(5) 

C11–C16 / N11, N12, N13 0,0179 / 0 16,17(5) 

C21–C26 / N11, N12, N13 0,0089 / 0 2,61(6) 
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Figura 4.8 - Projeção do íon triazenido isolado do ambiente de coordenação do paládio(II) 

indicando o desvio da planaridade global do complexo (3c). 

 

 

No complexo 3c observa-se interações anagósticas, conforme a figura 4.9. Salienta-se 

que para a existência de uma interação anagóstica alguns parâmetros geométricos devem ser 

obedecidos, ou seja, a distância entre o H polarizado e o centro metálico deve estar situada 

entre 2,3 e 2,9 Å, e o ângulo C–H∙∙∙Metal deve estar compreendido de 110 e 170°. No 

complexo 3c a interação é confirmada pelos valores de distância e de ângulo de 2,635 Å e 

116°, respectivamente. 

 

Figura 4.9 - Projeção do fragmento do complexo 3c com destaque da interação anagóstica 

C22–H22···Pd.  
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Pode-se verificar, para o complexo 3c, a presença de ligações de hidrogênio não 

clássicas aromáticas C–H∙∙∙M (onde M representa o ponto centróide do anel aromático), as 

quais formam um arranjo supramolecular unidimensional ao longo da direção cristalográfica 

[010].  

Estas interações envolvem um átomo de hidrogênio polarizado de um grupo doador 

C32–H32 de um anel fenila do substituinte azofenil, do ligante triazenido, de uma unidade 

molecular de um complexo e um anel receptor de uma fenila do triazenido ligante vizinho, 

resultando na formação de um arranjo supramolecular  1-D.  

É importante destacar que “M” é denominado o centro do anel fenila e as distâncias 

relacionadas a esse ponto são d(M) (distância do centro do anel H∙∙∙M), e D(M) (distância do 

átomo doador ligado ao hidrogênio ao centro do anel X∙∙∙M).   

No complexo 3c os fragmentos que envolvem a determinação destas interações são 

C31–C36 / C11’–C16’ resultando na formação do arranjo supramolecular 1-D, conforme 

representação na figura 4.10. Além das definições anteriores são necessárias as determinações 

de ângulos e distâncias entre os dois anéis, as quais estão listadas na tabela 4.17. [Código de 

simetria (’): 2.5-x, 0.5+y, 2.5-z] 

 

Figura 4.10 - Projeção do fragmento envolvido na ligação de hidrogênio não-clássicas 

aromática    C–H∙∙∙Ph no complexo (3c) C31–C36 / C11’–C16’. [Código de simetria (’): 2.5-

x, 0.5+y, 2.5-z]. Os átomos de hidrogênio que não participam das ligações, foram omitidos 

para melhor visualização do esquema. M = Ponto centróide do anel aromático. 
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Tabela 4.17 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio não-clássicas aromáticas 

(C–H∙∙∙Ph) do complexo (3c). 

D–H∙∙∙A D∙∙∙A (Å) H∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) D(M) (Å) d(M) (Å) <Ph–H–M (°) 

C32–H32∙∙∙C15’ C36∙∙∙C15’ H32∙∙∙C15’ C32–H32∙∙∙C15’ C32∙∙∙M’ H32∙∙∙M’ C32–H32∙∙∙M’ 

(3c) 3,600 2,792 145 4,214 3,527 132 

M = ponto centróide do anel aromático. 

[Código de Simetria (’): 2.5-x, 0.5+y, 2.5-z] 

 

 

 Essas interações aromáticas C32–H32∙∙∙M’ reproduzem-se no plano bc, conforme a 

projeção do arranjo supramolecular na figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 - Projeção do arranjo supramolecular do complexo (3c) formado por ligações de 

hidrogênio não-clássicas aromáticas C32-H32∙∙∙M’ (M’ = ponto centróide anel fenila C11’–

C16’) mostradas como linhas tracejadas. Átomos de hidrogênio não participantes foram 

omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código de simetria (’): 2.5-x, 0.5+y, 2.5-z]. 

 

Uma das características que pode ainda ser exploradas em relação às moléculas 

azoaromáticas seria a extensão da coordenação  no qual centros metálicos são ligados por 

pontes trans-azobenzeno. Exemplos são encontrados na literatura, envolvendo cadeias 
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poliméricas contendo centros metálicos de prata coordenados a fragmentos trans-

azobenzeno.
145

 Os modos de coordenação encontrados para o azobenzeno são ilustrados no 

esquema 4.1. 

 

Esquema 4.1 – Modos de coordenação para o azobenzeno.
145 

 

 

4.2.2.3. Estudo por difração de raios X do pré-ligante (2g) 

 

Cristais laranja vítreos do pré-ligante (2g) aptos à difração de raios X foram obtidos 3 

dias após recristalização  do composto em DMSO a 50 ºC. 

Na figura 4.12 está elucidado a molécula do pré-ligante (2g), onde os átomos do 

composto estão representados na forma de elipsóides térmicos com suas respectivas 

simbologias. 

 

Figura  4.12 - Projeção estrutural do pré-ligante (2g). Elipsóides térmicos com nível de 

probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura. 
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A molécula deste pré-ligante simétrico é composta por anéis aromáticos ligados a 

cadeia triazenídica. Estes anéis possuem substituintes OCH3 em posições meta à cadeia 

diazoamínica e o substituinte C(O)OCH3 em posição para à cadeia de triazenídica. Ao 

nitrogênio terminal N11 encontra-se ligado o anel C11–C16 e ao nitrogênio terminal N13 está 

ligado o anel C21–C26. 

Análogo a discussão das moléculas 2c, 2d , quando se avalia os comprimentos de 

ligações no pré-ligante (2g) percebe-se que as ligações N-N na cadeia triazenídica possuem 

um valor menor que 1,44 Å que caracteriza esta ligação simples. Já a ligação N=N da cadeia 

triazenídica apresenta um valor mais longo do que o esperado para essas ligações (1,24 Å). 

Esse fato implica na deslocalização dos elétrons π na cadeia diazoamímica (N-N=N). Os 

ângulos e os comprimentos de ligações selecionados para esta molécula podem ser 

observados na tabela 4.18. 

 

 

Tabela 4.18 - Comprimentos de ligação (Å) e ângulos (°) selecionados para o pré-ligante (2g). 

 (2g)  (2g) 

C11–N11 1,384(3) C5–O7 1,193(3) 

C21–N13 1,416(3) C5–O8 1,311(3) 

C13–O1 1,358(2) C1–O1 1,428(3) 

C23–O4 1,363(3) C4–O4 1.427(3) 

C14–C2 1,471(3) C3–O3 1,442(3) 

C24–C5 1,482(3) C6–O8 1,437(3) 

C2–O3 1,321(2) N11–N12 1,334(2) 

C2–O2 1,202(3) N12=N13 1,264(2) 

N11–N12–N13 112,18(16)   

 

 

Observando os valores na tabela 4.19, onde se encontram listados os valores do desvio 

médio quadrático da planaridade (r.m.s) e os ângulos interplanares do pré-ligante (2g), pode-

se verificar que os anéis fenila não sofrem um significativo desvio da planaridade. 
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Tabela 4.19 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

pré-ligante (2g). Desvio padrão entre parênteses. 

 r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0024 / 0,0045 4,84(6) 

C11–C16 / C2,O2,O3,C3 0,0024 / 0 10,66(3) 

C21–C26 / C5,O7,O8,C6 0,0045 / 0,0024 9,57(4) 

C11–C16 / N11,N12,N13 0,0024 / 0 2,95(2) 

C21–C26 / N11,N12,N13 0,0045 / 0 2,03(4) 

 

 

O pré-ligante 2g cristaliza no sistema monoclínico com o grupo espacial P21/c (n° 14 – 

International Tables for Cristallography), em uma rede primitiva, tipo de Bravais P na rede 

cristalina tridimensional. Este grupo espacial é centrossimétrico com simetria de Laue 2/m, 

incluindo quatro fórmulas elementares (Z) na cela unitária. No grupo espacial P21/c o 

conteúdo total de cela elementar é gerado pelos operadores 1̄, 2, 21 e o plano de espelhamento 

translação c, incluindo a combinação 2/c vista na direção cristalográfica [010]. A figura 4.13 

apresenta uma relação entre o pictograma com os operadores de simetria e a projeção da cela 

para o pré-ligante (2g). 

 

 

 

Figura 4.13 - (a) Pictograma para o grupo espacial P21/c retirado do International tables for 

crystallography. (b) cela unitária monoclínica do pré- ligante (2g) no plano ac.  

 

(a) 

(b) 
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No pré-ligante (2g) observa-se a presença de interações C–H∙∙∙O e N–H∙∙∙O, formando 

um arranjo supramolecular bidimensional. Na interação centrossimétrica C4–H4A∙∙∙O4’ as 

moléculas associam-se através de uma interação entre o átomo doador C4 e o receptor O4’ 

formando anéis de seis membros. A distância do átomo C4 ao receptor O4’ é 3,5275 Å com 

ângulo de 156°. [Código de simetria (
‘
): 2-x, 1-y, -2-z].Na interação O7···H3A’’–C3’’ as 

moléculas associam-se através de uma interação entre o átomo doador C3’’ com o receptor 

O7. A distância do doador C3’’ ao receptor O7 é 3,2969 Å com ângulo de 157°.  [Código de 

simetria (
‘
’’): 1+x, 0,5-y, 1,5+z].Nas interações O2···H16’’’–C16’’’ e O2···H11’’’–N11’’’ 

levam a formação de anéis de seis membros. As interações ocorrem entre os doadores C16’’’ 

e N11’’’ com o receptor bifurcado O2. As distâncias dos atomos C16’’’ e N11’’’ ao receptor 

bifurcado O2 são 3,2471 e 2,9171 Å com ângulos de  139 e 160° respectivamente. [Códigos 

de simetria (’’’): 1-x, 0,5+y, 0,5-z]. 

Na figura 4.14 está projetado o arranjo supramolecular do pré-ligante (3) mostrando as 

interações destacadas acima. Na tabela 4.20 encontram-se os parâmetros geométricos das 

interações envolvidas no pré-ligante (2g). 

 

 

 

Figura 4.14 - Projeção do arranjo supramolecular do pré-ligante (2g), na direção 

cristalográfica do eixo a, apresentando as interações secundárias O···H em linhas tracejadas. 
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Tabela 4.20 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio do pré-ligante (2g). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C4–H4A∙∙∙O4’ 0,93 2,626 3,5275 156 

C3’’–H3’’···O7 0,93 2,392 3,2969 157 

C16’’’– H16’’’···O2 0,93 2,485 3,2471 139 

N11’’’–H11’’’···O2 0,86 2,093 2,9171 160 

C3–H3B∙∙∙O1
4
’ 0,93 2,701 3,5131 142 

C6C
5
’– H6C

5
’···C24 0,93 2,822 3,5710 135 

 

 

A interação não-clássica C3–H3B∙∙∙O1
4
’ e a interação aromática C24···H6C

5
’–C6C

5
’ 

expandem o arranjo de 1-D para 2-D conforme a figura 4.15. 

A interação C3–H3B∙∙∙O1
4
’ é formada por um átomo doador C3 e um átomo receptor 

O1
4
’. A distância do doador ao receptor é de 3,5131 Å com ângulo de 142°. [Código de 

simetria (
4
’): 1-x, 1-y, -z]. Na interação C24···H6C

5
’–C6C

5
’ a distância entre o doador C6C

5
’ 

ao receptor C24 é de 3,5710 Å com ângulo de 135°. [Código de simetria (
5
’): x, ½-y, -½+z]. 

 

 

 

Figura 4.15 - Projeção do arranjo supramolecular 2-D do pré-ligante (2g), no eixo 

cristalográfico a inclinado. [Códigos de simetria (
i
): ½+x, 1,5-y, ½+z]. 
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4.2.2.4.  Discussão da estrutura cristalina e molecular do complexo {Pd
II
[(3-OCH3-4-

CO(O)CH3C6H3NNNC6H3)]2}  (3g) 

 

Cristais laranja vítreos do pré-ligante 3g aptos à difração de raios X foram obtidos 3 

dias após recristalização  do composto em DMSO a 50 ºC. 

Na figura 4.16 está elucidada a molécula do complexo (3g), cujos átomos estão 

representados na forma de elipsóides térmicos com suas respectivas simbologias. A molécula 

de trifenilfosfina, correspondente ao átomo P2, está em coloração mais clara para melhor 

visualização da estrutura. A estrutura apresenta uma molécula de DMSO (dimetilsulfóxido) 

como solvato de cristalização, o qual também foi omitido para melhor visualização. 

 

 

 

Figura 4.16 - Projeção estrutural do complexo (3g). Elipsóides térmicos com nível de 

probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura.  

 

 

A estrutura cristalina do complexo (3g) é constituída de uma molécula mononuclear 

neutra de paládio(II), acêntrica, e o centro metálico apresenta geometria quadrática com 

número de coordenação igual a quatro. A estrutura é composta, por um íon triazenido 

simétrico, duas moléculas neutras de trifenilfosfina e um átomo de cloro coordenados ao 

centro metálico. O ligante triazenido apresenta nos anéis fenila substituintes OCH3 e 

CO(O)CH3 em posições meta e para a cadeia diazoamínica, respectivamente.   
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A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada conferindo uma carga formal -1 para 

a molécula de ligante no complexo, que somada com a carga formal negativa do átomo de 

cloro é contrabalanceada pela carga positiva oriunda de cada Pd
2+

, conferindo desta forma a 

eletroneutralidade do composto. 

No complexo (3g) o íon Pd(II) localiza-se em posições cristalográficas x, y, z com 

coordenadas fracionárias [Pd: 0,52654; 0,21829; 0,73527] determinando que o complexo é 

acêntrico, e sua esfera de coordenação composta por um íon ligante triazenido, duas 

moléculas neutras de trifenilfosfina e um átomo de cloro. 

A geometria de coordenação do paládio no complexo (3g) é quadrática distorcida em 

função dos ângulos próximos a 90° [N11–Pd–P1 = 91,26(10); N11–Pd–P2 = 90,40(10); P2–

Pd–Cl = 88,78(5); P1–Pd–Cl = 89,52(5)°]. O átomo de paládio encontra-se coordenado a um 

ânion 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoato)triazeno (2g) através do átomo N11 [Pd–N11 = 

2,036(3) Å], a duas moléculas de trifenilfosfina através dos átomos P1 e P2 [Pd–P1 = 

2,3334(13) Å; Pd–P2 = 2,3261(13) Å] e um átomo de cloro [Pd–Cl = 2,3013(11) Å]. 

Na literatura existem alguns relatos de complexos de paládio com ligantes triazenos. 

Em 1975 Bombieri e colaboradores
112 

 sintetizaram e caracterizaram por difração de raios X 

em monocristal um complexo semelhante ao deste trabalho (relatado na revisão bibliográfica 

deste trabalho). A tabela 4.21  permite comparar as distâncias e os ângulos de ligação do 

complexo (3g) com o complexo de Bombieri (B). 

 

Tabela 4.21 - Comparação de distâncias e ângulos de ligação dos complexos de paládio com a 

literatura (Å, °). 

 (3g) (B)
159

  

Pd–Ntriazeno 2,036(3) 2,0334(3) 

Pd–P1 

Pd–P2 

Pd–Cl 

2,3334(13) 

2,3261(13) 

2,3013(11) 

2,3286(2) 

2,3203(2) 

2,3325(4) 

N–N 1,301(4) 1,3364(3) 

N=N 1,310(4) 1,2863(3) 

N–N–N 113,10(3) 112,928(8) 

 

 

Na figura 4.17 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do 

paládio no complexo (3g) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo 

desvio da planaridade conforme os valores na tabela 4.22. 
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Figura 4.17 - Projeção do íon triazenido isolado do ambiente de coordeação do paládio(II) 

indicando o desvio da planaridade global do complexo (2g). 
 

 

 

Tabela 4.22 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (3g). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0044 / 0,0064 7,76(5) 

C11–C16 / C2, O2, O3, C3 0,0044 / 0 10,33(4) 

C21–C26 / C5, O5, O6, C6 0,0064 / 0 1,86(4) 

C11–C16 / N11, N12, N13 0,0044 / 0 1,66(4) 

C21–C26 / N11, N12, N13 0,0064 / 0 9,21(5) 

 

 

O complexo 3g cristaliza no sistema triclínico com o grupo espacial P(-1) (n° 2 – 

International Tables for Cristallography) em uma rede primitiva, tipo de Bravais P na rede 

cristalina tridimensional. Este grupo espacial é centrossimétrico com simetria de Laue (-1) 

incluindo duas fórmulas elementares (Z) na cela unitária. No grupo espacial P(-1) o conteúdo 

total de cela elementar é gerado por oito operadores (-1) distribuídos na parte assimétrica da 

cela elementar. A figura 4.18 apresenta uma relação entre o pictograma com os operadores de 

simetria e a projeção da cela para o complexo 3g. 
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Figura 4.18 - (a) Pictograma para o grupo espacial P(-1) retirado do International tables for 

crystallography. (b) Cela unitária monoclínica do complexo (3g) no plano ab.  
 

 
O complexo 3g apresenta ligações de hidrogênio não-clássicas intramoleculares do 

tipo C–H···Cl, onde o cloro é um receptor bifurcado, conforme a figura 4.19. Estas interações 

são C012–H012···Cl e C036–H036···Cl e as distâncias dos átomos doadores C012 e C036 ao 

receptor bifurcado Cl são 3,5397(4) Å e 3,4789(4) Å com ângulos      C–H···Cl de 135° e 

131°, respectivamente. 

 

Figura 4.19 - Projeção do complexo (3g) destacando as ligações de hidrogênio não-clássicas 

intramoleculares C012–H012···Cl e C036–H036···Cl. Átomos de hidrogênio omitidos para 

melhor visualização da estrutura. 

(a) 

(b) 
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A presença de ligações de hidrogênio não-clássicas  C–H∙∙Cl formam um arranjo 

supramolecular unidimensional na direção cristalográfica [010]. Os parâmetros geométricos 

das ligações de hidrogênio do complexo (3g) estão listados na tabela 4.23. 

 

Tabela 4.23 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio clássicas e não-clássicas 

do complexo (3g). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C16–H16∙∙∙Cl’ 0,93 2,788 3,6735 159 

C26–H26∙∙∙Cl’ 0,93 2,671 3,5240 152 

     [Códigos de simetria (’): 1+x, y, z; (’’) 1-x, -y, 2-z].·. 

 

 

As interações intermoleculares C16–H16∙∙∙Cl’ e C26–H26∙∙∙Cl’ se reproduzem na 

direção cristalográfica [010] e as moléculas associam-se através de uma interação entre os 

átomos doadores com um receptor bifurcado (Cl’), conforme observa-se na figura 4.20. As 

distâncias entre os átomos doadores C16 e C26 com o receptor bifurcado Cl’ são de 3,6735(3) 

e 3,5240(3) Å, com ângulos de 159 e 152°, respectivamente. [Código de simetria (’): 1+x, y, 

z].  

 

 

 

 

Figura 4.20 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D do complexo (3g) formando pelas 

interações C16–H16∙∙∙Cl’ e C26–H26∙∙∙Cl’. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor 

clareza. [Código de simetria (’): 1+x, y, z]. 

 

 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                         133 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

No complexo (3g) também existem ligações de hidrogênio não-clássicas 

centrossimétricas C08–H08∙∙∙C05’’, conforme a figura 4.21.  Essa interação ocorre entre um 

átomo de carbono doador, C08, e um receptor, C05’’, com uma distância 3,6653 Å. Na figura 

4.22 encontram-se a projeção do arranjo supramolecular do complexo (3g) mostrando todas as 

interações intermoleculares C16–H16∙∙∙Cl’; C26–H26∙∙∙Cl’ e C08–H08∙∙∙C05’’. [Códigos de 

simetria (’): 1+x, y, z; (’’) 1-x, -y, 2-z]. 

 

 

 

Figura 4.21 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D, no eixo cristalográfico a, formado 

pelas interações intermoleculares C08–H08∙∙∙C05’’. Átomos de hidrogênio que não 

participam das interações foram omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código de 

simetria (’): 1-x, -y, 2-z].  
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Figura 4.22 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D do complexo (3g) apresentando todas 

as interações intermoleculares. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor clareza. 

 

 

 

4.3. Síntese e Caracterização dos Bistriazenos 5a – 5f  

 

Como discutido anteriormente, as sínteses dos bistriazenos (5a – 5f) foram feitas pelo 

método de acoplamento das azidas (fenilazida substituída) com o reagente di-Grignard 1,4-

bis(brometo de magnésio)butano, e posterior hidrólise  com o tampão NH4Cl-NH4OH. Os 

bistriazenos foram purificados por recristalização. 

A identificação espectroscópica dos compostos (5) foi realizada por RMN 
1
H e 

13
C 

{
1
H}, espectrometria de massas através da inserção direta IES-EM no modo scan negativo, 

espectroscopia na região do infravermelho e eletrônica UV/Visível. Os espectros de RMN 

foram registrados em CDCl3 ou DMSO-d6, utilizando TMS como referência interna. Também 

se estudou a estabilidade térmica dos compostos por TGA. Não foi possível a cristalização e a 

análise estrutural por difração de raios X desta série de moléculas. 

 

 

 

 

 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                         135 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

4.3.1. Análises espectroscópicas no infravermelho pré-ligantes triazenos (5a – 5f) 

 

Os espectros dos bis-triazenos (5a – 5f) são muito similares. Tomando como exemplo 

o espectro de IV do 1,4-bis(etil-4-benzoatotriazenil)butano (5a) (Figura 4.23) observa-se uma 

banda de intensidade média em 3235 cm
-1

 atribuída ao estiramento  ν(N−H) do triazenos; 

bandas de 2939 a 2853 cm
-1

 atribuída aos estiramentos ν(C−H) dos anéis aromáticos e da 

cadeia butano; banda em 1455 cm
-1 

atribuída ao estiramento  ν(N=N); banda em 1171 cm
-1

, 

atribuída ao estiramento  ν(N−N);. O espectro de infravermelho do bistriazeno (5a) mostra 

também a banda em 1693 cm
-1

 atribuída ao estiramento ν(C=O). 

A atribuição das bandas características dos pré-ligantes (5a – 5f) está listada na tabela 

4.24. Os espectros de infravermelho dos bistriazenos da série (5b – 5f) encontram-se no 

Anexo A.  

 

 

 

Figura 4.23 - Espectro de IV do 1,4-bis(etil 4-benzoatotriazenil)butano (5a) 
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Tabela 4.24 – Frequências (cm
-1

) dos modos vibracionais, presentes na região de infravermelho,  

característicos para os pré-ligantes 5a – 5f.  

Moléculas (N-H) (N=N) (N-N) (C=C) (C=O) (C-X) (C-N) (N-H) γ(N-H) 

5a 3235 1455 1171 1606 1693 ----- 1311 1529 700 

5b 3202 1464 1155 1624 ----- 1025 1257 1533 750 

5c 3330 1469 1157 1598 ----- 1033 1317 1514 752 

5d 3330 1468 1155 1615 ----- 542 1307 1516 748 

5e 3299 1458 1188 1612 ----- 643 1263 1478 749 

5f 3377 1468 1169 1612 1680 ----- 1303 1549 715 

 

 

4.3.2. Análise termogravimétrica dos ligantes 5a – 5e 

 

Foram realizadas análises termogravimétricas (TGA) para analisar as estabilidades 

térmicas dos pré-ligantes biscatenados. Todas as análises termogravimétricas dos pré-ligantes 

foram realizadas em atmosfera inerte, com fluxo de 10 mL min
-1

 de nitrogênio, com 

velocidade de aquecimento de     10 °C min
-1

 em uma faixa de temperatura de 25-900°C.  

 O pré-ligante (5a) inicia sua decomposição em 122°C e possui seu máximo em 142°C. 

A decomposição térmica acontece em três etapas, conforme o termograma na figura 4.24 e a 

respectiva proposta de fragmentação apresentada no esquema 4.2.     

 

 

  

 

Esquema 4.2 - Proposta de mecanismo de fragmentação do pré-ligante (5a). 
 

 

 

(I) C9H12NO2 = 166,19 g/mol 

Calc: 36,30% / Exp: 35,36% 

(II) C9H11O2 = 151,19 g/mol 

Calc: 32,98% / Exp: 32,43% 

(III) C4H9N5 = 127,15 g/mol 

Calc: 27,74% / Exp: 27,04% 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                         137 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 
Figura 4.24 – Curva termogravimétrica do pré-ligante (5a). 

 

 O pré-ligante (5b) inicia sua decomposição em 102°C e possui seu máximo em 111°C. 

A decomposição térmica acontece em duas etapas, conforme o termograma na figura 4.25 e a 

respectiva proposta de fragmentação apresentada no esquema 4.3 abaixo:     

 

 

 

Esquema 4.3 - Proposta de fragmentação do pré-ligante (5b). 

 

(I) C10H13N3 = 175,24 g/mol 

Calc: 44,46% / Exp: 43,51% 

(II) C6H5FN3 = 138,13 g/mol 

Calc: 35,01% / Exp: 37,42% 
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Figura 4.25 - Curva termogravimétrica do pré-ligante (5b). 

 

 

Observando as curvas dos gráficos de TGA dos ligantes biscatenados (5c), (5d) e (5e), 

nota-se que os compostos possuem uma boa estabilidade térmica, apresentado temperaturas 

de decomposição (Td) acima de 75°C. O pré-ligante (5e) possui destaque na estabilidade 

térmica, com máximo em 132°C, seguido pelo composto (5d) com máximo em 119 e (5c) 

com 117 °C. Observa-se que no composto (5e), que possui o iodo como substituinte, a 

estabilidade térmica é maior, quando comparada aos outros complexos que possuem os 

haletos bromo (5d) e cloro (5c).  

De acordo com as curvas de TGA dos pré-ligantes é possível observar que o composto 

(5c) apresenta perda de massa em quatro etapas, e os compostos (5d) e (5e) apresentam 

perdas em três. Não há nenhuma proposta de mecanismo de quebra para (5c), (5d) e (5e). Na 

tabela 4.25 estão reunidas as informações referentes à análise termogravimétrica dos pré-

ligantes.  

A estabilidade térmica destes compostos pode estar relacionada a efeitos eletrônicos 

dos substituintes nos anéis fenilas terminais, ou seja, quanto maior a deslocalização eletrônica 

maior é a estabilidade térmica.
146

 Segundo Stebani
147

, os triazenos são relativamente estáveis 

                                                           
146

 KHRAMOV, D. M.; BIELAWSKI, C. W.; J. Org. Chem., 72, 9407, 2007. 
147

 STEBANI, J.; NUYKEN, O.; Makromol. Chem., Rapid Commun., 14, 365, 1993. 
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no que diz respeito à decomposição térmica, mas sofrem clivagem fotoquímica facilmente, 

liberando nitrogênio. Esta propriedade, no entanto pode conduzir a novas aplicações de 

compostos triazenos em fotolitografia, por exemplo. A literatura
148

 também sugere para o 

caso de polímeros contendo muitas unidades cromóforas triazenídicas, uma estabilidade 

térmica pobre e propõem que a decomposição térmica ocorra com a liberação de pequenas 

moléculas voláteis, tais como nitrogênio molecular e compostos aromáticos. 

 

As figuras 4.26, 4.27 e 4.28 apresentam os termogramas das moléculas (5c), (5d) e 

(5e) respectivamente. 

Tabela 4.25 - Análise termogravimétrica dos pré-ligantes (5c), (5d) e (5e).  

Composto Etapas  Perda de massa (%) Temperatura de 

decomposição (°C) 

Resíduo (%) 

(5c) 4 38,69 / 15,21 / 33,04 / 

10,50 

117 / 177/ 128 / 398 2,910 

(5d) 3 45,17 / 41,52 / 9,52 119 / 258 / 406 1,768 

(5e) 3 71,41 / 7,14 / 10,95 132 / 190 / 246 4,248 

  

 

Figura 4.26 - Curva termogravimétrica do pré-ligante (5c). 

                                                           
148

 (a) HOOGEN, N.; NUYKEN, O; Polym Sci A: Polym Chem., 38, 1903, 2000.  (b) BURUIANA, E. 

C., et al., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 195, 337, 2008. 
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Figura 4.27 - Curva termogravimétrica do pré-ligante (5d). 
 

 

 

Figura 4.28 - Curva termogravimétrica do pré-ligante (5e). 
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4.3.3. Espectrometria de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono (5a -f).  

 

A série dos compostos 5 apresentou espectros de RMN 
1
H, 

13
C, bastante similares, 

uma vez que as pequenas variações encontradas para o deslocamento devem-se aos dos 

substituintes do anel da fenila. 

A atribuição de sinais para o 
1
H, 

13
C para a série dos compostos 5 foi baseada a partir 

da interpretação dos dados do composto 5a. O espectro de RMN 
1
H do composto 1,4-bis(etil 

4-benzoatotriazenil)butano (5a) (Figura 4.29) mostra um singleto em 9,14 ppm referente aos 

hidrogênios do NH das cadeias triazenídicas, em 8,06-7,97 ppm e 7,25-7,04 ppm multipletos 

referentes aos hidrogênios das fenilas, quarteto em 4,35 ppm com acoplamento 7 Hz referente 

aos hidrogênios metilênicos do éster. Os hidrogênios metilênicos presentes entre as cadeias 

triazenídicas aparecem com dois multipletos na região de 3,84-3,67 ppm e 1,88-1,79ppm. Já 

as metilas aparecem como um tripleto em 1,38 ppm com acoplamento de 7 Hz.  

 

 

Figura 4.29 - Espectro de RMN 
1
H a 100,61 MHz do composto 1,4-bis(etil-4-

benzoatotriazenil)butano (5a) em  CDCl3. 

 

 

O espectro de 
13

C {
1
H} para o composto 5a (Figura 4.30) apresentou sinais 166,4 e 

165,8 ppm referentes as carbonilas. Os carbonos aromáticos apresentam oito sinais em 144,5, 

143,89, 131,5, 131,3, 131,1, 126,9 e 118,7 ppm. Em 61,0 e 60,0 ppm carbonos metilênicos 

presentes nas funções éster presentes no composto. Já os metilênicos presentes entre a cadeia 

triazenidica  mostram dois sinais em 41,7 e 23,7 ppm. Por fim, em 14,3 ppm um sinal 

referente as metilas. 
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Figura 4.30 - Espectro de RMN 
13

C {
1
H} a 100,61 MHz do composto 1,4-bis(etil-4-

benzoatotriazenil)butano (5a) em CDCl3. 

 

Os dados de RMN 
1
H, 

13
C, ESI(+)-TOF ou EI dos compostos 5a – 5f estão descritos 

na tabela 4.26. Os espectros de RMN e de massa destes compostos encontram-se no anexo B 

(página 213) e anexo C (página 219), respectivamente. 

 

Tabela 4.26 - Dados de RMN 
1
H e 

13
C  e ESI(+)-TOF ou EI  dos compostos 5a – 5f 

Composto RMN 
1
H 

δ         J (Hz) 
RMN 

13
C 

δ         J (Hz) 
ESI(+)-TOF ou EI 

m/z 

5a 

 

9,14 (s, NH); 8,06-7,96 (m, 

4H, Ph); 7,25-7,04 (m, 4H, 

Ph); 4,35 (q, J=7, 4H, 

OCH2); 3,84-3,86 (m, 4H, 

NCH2); 1,88 (m, 4H, CH2);  

1,38 (t, 3H, CH3). 

166,4; 165,8 (2C, C=O); 

144,5; 143,8; 131,4; 131,1; 

126,5; 118,7 (8C, Ph); 

61,0; 60,7 (2C, OCH2); 

41,8 (2C, NCH2); 23,7 (2C, 

CH2); 14,32 (CH3) 

--- 

5b 

10,56 (s, NH); 7,38 (s, 2H, 

Ph); 7,20-7,11 (m, 6H, Ph); 

 3,57 (s, 4H, NCH2); 1,74 

(s, 4H, CH2). 

155.3 (d, JC-F=247, Ph); 

138,7 (Ph); 125,7 (d, JC-

F=7, Ph);124,1 (d, JC-F=3, 

Ph); 119,0 (Ph); 115,9 d, 

JC-F=20, Ph);42,7 (NCH2); 

23,5 (CH2). 

[(M - H)
+
, 331,2] 

5c 

 

9,79 (s, NH); 7,19-7,17 (m, 

2H, Ph); 7,04 (m, 2H, Ph); 

 6,85-6,83 (m, 2H, Ph); 

6,61-6,56 (m, 2H, Ph); 

3,38-3,66 (m, 4H, N CH2);  

1,90-1,73(m, 4H, CH2). 

144,1; 129,3; 128,5; 127,1; 

116,5; 116,1 (8C, Ph); 42,1 

(2C, NCH2); 30,3 (2C, 

CH2). 

 

 

[(M -H)
+
, 363,2] 
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Continuação Tabela 4.26 

Composto RMN 
1
H 

δ         J (Hz) 
RMN 

13
C 

δ         J (Hz) 
ESI(+)-TOF ou EI 

m/z 

5d 

 

9,88 (s, NH); 7,19-7,16 (m, 

2H, Ph); 7,04-7,00 (m, 2H, 

Ph); 6,85-6,83(m, 2H, Ph); 

 6,60-6,57 (m, 2H, Ph);3,64 

(s, 4H, NCH2); 3,60 (s, 2H, 

CH2).  

144,2; 129,4; 128,6; 127,2; 

116,6; 115,2 (8C, Ph); 42,9 

(2C, NCH2); 24,8 (2C, 

CH2). 

 

[(M -H)
+
, 451,2] 

5e 

9,56 (s, NH); 7,55 (d, J=8, 

2H, Ph); 7,06 (t, J=7, 2H, 

Ph); 6,77 (d, J=8, 2H, Ph); 

 6,32 (t, J=7, 2H, Ph);3,38-

3,34 (m, 4H, NCH2); 1,85-

1,82 (s, 4H, CH2). 

 

148,2; 138,2; 128,8; 117,4; 

83,0 (Ph); 42,7 (NCH2); 

23,4 (CH2). 

 

 

 

[(M -H)
+
, 547,1] 

5f 

11,57; 10,38 (s, 2H, NH);  

7,85-7,38 (m, 4H, Ph);  

7,30- 7,17(m, 8H, NH2, 

Ph);  

3,68 (m, 4H, N CH2);  

1,76 (s, CH2). 

 

167,4 (2C, C=O); 

153,1; 128,4; 127,7; 119,5 

(Ph);  

59,8 (2C, NCH2);  

26,1 2C (2C, CH2). 

--- 

 

 

 

4.3.4. Caracterização Estrutural empregando Cromatografia Líquida Acoplada a 

Espectrometria de Massas com Ionização por Eletrospray (LC-ESI-MS/MS) para os 

compostos (5b – 5f) 

 

Os compostos (5b – 5f) sintetizados foram caracterizados também através da técnica 

de espectrometria de massas empregando ionização por eletrospray no modo negativo. O 

espectro de massas obtido neste modo mostrou, para todos os ligantes, o pico característico de 

[M-H] +, confirmando a estrutura dos compostos. Para os complexos metálicos, os picos 

apresentaram-se como sinais múltiplos, possivelmente devido à presença dos diversos 

isótopos destes átomos (Cu, Ni).  

Tendo como exemplo desta série o composto 5d (p-Br), pode-se observar o pico 

relativo ao [M-H] (m/z 451), característico em análises com ionização no modo negativo, bem 

como um pico de m/z 226, relativo a quebra da ligação -C-C-C- desta estrutura  (Figura 4.31).  
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Figura 4.31 - Espectrometria de Massas com Ionização por Eletrospray (LC-ESI-MS/MS) 

(5d) 

 

 
 

4.3.5. Espectroscopia de UV/Visível dos ligantes (5a – 5f) 

 

Os pré-ligantes (5a - f) foram caracterizados por espectroscopia UV/Vis. Para esta 

análise utilizou-se uma solução de concentração 0,5 mMol para os compostos 5a – 5e  em 

THF. Para o pré-ligante 5f a concentração da solução foi 1,0 mmol em THF e DMSO. A 

tabela 4.27 apresenta dos valores das principais bandas de absorção
149,150

 das moléculas com o 

respectivo coeficiente de absortividade molar. Os espectros dos compostos encontra-se no 

anexo D, página 227. 

Os substituintes dos compostos sintetizadas contribuem para a estabilidade da 

molécula, através do efeito eletrônico mesomérico. Substituintes, com efeito, mesomérico 

+M, tal como os halogênios, aumentam a carga eletrônica no anel e, consequentemente, na 

cadeia triazenídica, diminuindo a acidez do hidrogênio imínico.  Observam-se estes efeitos 

visualmente na desprotonação destes ligantes com uma base, onde percebe-se uma mudança 

na coloração tornando o íon triazenido um nucleófilo mais forte, fazendo destes compostos 

boas bases de Lewis para a química de coordenação. 

 

 

 

 

                                                           
149

 PAVIA, D.; et al.; Introdução à Espectroscopia; Tradução da 4ª. Ed. Norte America, Ed. Cengage 

Learning, 2010. 
150

 FARIAS, R. F. F.; (Organizador) Químcia de Coordenação: Fundamentos e Atualidades. Ed. 

Átomo, Brasil, 2005. 
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Tabela 4.27 - Análise UV/Vis do pré-ligante (5a – 5f). 

Composto Absorções (λ, nm) 
Coeficiente de absortividade 

molar (log ε). 

5a 

312 (N=N, n→ π *) 

295 (-N-N=N-, n→σ*) 

255 (ar,  π → π *) 

4,69 

5b 

301 (N=N, n→ π *) 

270 (-N-N=N-, n→σ*) 

230 (ar-F,  π → π *) 

4,34 

5c 
291 (-N-N=N-, n→σ*) 

240 (ar-Cl,  π → π *) 
4,26 

5d 
296 (-N-N=N-, n→σ*) 

243 (ar-Br,  π → π *) 
4,03 

5e 
297 (-N-N=N-, n→σ*) 

245 (ar-I,  π → π *) 
4,43 

5f 
315 (N=N, n→ π *) 

290 (-N-N=N-, n→σ*) 
4,82 

 

 

O cálculo do coeficiente de absortividade molar (ε) para os pré-ligantes mostram 

diferenciação nos valores quando se analisa a força do efeito mesomérico e a posição do 

substituinte no anel fenila. 

Tomando-se como padrão de comparação o 1,3-bis(fenil)triazeno, com valores de log 

ε  = 4,73 (54335  dm
3
mol

-1
cm

-1
)   observa-se que é o maior valor de  ε  quando comparado aos 

pré-ligantes 5a -f.  Analisando os valores de log ε encontrados para a série sintetizada, 

destaca-se que pré-ligantes bistriazenos com substituintes na posição para ao anel fenila (5a) 

e (5f) possuem valores de  ε maiores quando comparados aos substituintes orto (5b-e). Supõe-

se que quanto maior a deslocalização eletrônica, mais altos serão os valores de ε, sendo estes 

os pré-ligantes de maior acidez. Já valores menores denotam uma menor deslocalização 

eletrônica, assim sendo, poderá existir maior densidade de carga na cadeia triazenidica, 

diminuindo a acidez dos pré-ligantes. 

Masoud e colaboradores
151

 definiram que os triazenos podem apresentar absorções 

características dos seus grupos cromóforos relativas às transições n→π* atribuída ao grupo 

diazoamínico (N=N), n→ σ *, atribuída a cadeia diazoamínica –N–N=N(H)- além de 

transições características aos anéis aromáticos do tipo  π→π*. Os triazenos são compostos 

com diferentes grupos químicos que absorvem em comprimentos de onda na região entre 190 

                                                           
151

 MASOUD, M.S.; ALI, A. E.; SHAKER, M.A.; GHANI, M.A.; Spectrochimica Acta Part A, 61, 

3102 – 3107, 2005. 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                         146 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

– 780 nm. O grupo (-N=N-N) tem em relação ao grupo azo (-N=N), o seu cromóforo mais 

forte, com absorção máxima entre 300-450 nm. 

 

 

4.4. Estudo dos complexos de Cobre (II) (6a), (6b), (6f) 

 

Os complexos (6a), (6b), (6f) foram sintetizados a partir do bistriazeno (5a), (5b), (5f). 

Os complexos apresentaram-se binucleados do tipo lanterna (CORBETT et al., 1975). A 

obtenção de cristais de um complexo de Cu(II) com os ligantes bistriazeno (5c), (5d), (5e) não 

foi possível, apesar de se observar reação similar. 

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada para verificar a estabilidade térmica 

somente para o complexo de cobre (6a). Observando o gráfico (Figura 4.32), nota-se que o 

composto apresenta estabilidade térmica até 156°C. Esse comportamento indica uma maior 

estabilidade térmica quando comparado ao seu respectivo pré-ligante que apresenta 

estabilidade térmica até 142°C (5a).  

 

 
Figura 4.32 - Curva termogravimétrica do complexo (6a). 
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Os complexos de cobre 6a e 6f foram caracterizados por espectroscopia UV/Vis. Para 

esta análise utilizou-se solução 0,590 mmol do complexo 6a  em THF e solução 0,4 mMol do 

complexo 6f em THF e DMSO.   A tabela 4.28 apresenta os valores das principais bandas de 

absorção
149

 do complexo (6a) com o respectivo coeficiente de absortividade molar. Os 

espectros dos complexos estão no anexo D. 

 

Tabela 4.28 - Análise UV/Vis dos complexos (6a) e (6f). 

 

 

Nos espectros dos complexos 6a e 6f são observadas modificações das bandas do 

ligante bistriazeno livre. Os  λmax em 312 nm e 315 nm para os bistriazenos  (6a) e (6f), 

referentes as transições  n→π* do grupamento N=N,  aparecem em 348 nm para o complexo  

(6a) e em 347 nm para o complexo  (6f). Essas novas bandas indicam a coordenação dos 

grupos triazenidos aos átomos metálicos nos complexos e a transferência de carga do ligante 

para o metal. 

No espectro de infravermelho dos compostos (6a) e (6b) são observados modos 

vibracionais entre 3082 a 2841 cm
-1

 caracterísitcos de estiramentos C−H em anéis aromáticos 

e grupos alquil. Enquanto que C=C aromáticos aparecemna região de 1593 a 1433 cm
-1

. O 

estiramento da cadeia triazenido desprotonada em ressonância (N−N−N) pode ser observado 

como um sinal de intensidade média a forte em 1267 e 1272 cm
-1

 para os complexos (6a) e 

(6b), respectivamente.  

Em virtude da solubilidade, apenas o pré-ligante 6f foi  caraterizado por RMN 
1
H e 

RMN 
13

C  conforme tabela 4.29. Os espectros foram registrados em DMSO-d6, utilizando 

TMS como referência interna.  

 

 

 

 

 

 

 (6a) (6f) 

 

Principais absorções 

(λ nm)/ Log ε 

348 (N=N, n→ π *) 

314 (-N-N=N-, n→σ*)  

237 (ar-C(O)OCH2CH3,  π → π *) 

log ε = 4,92 

347 (N=N, n→ π *) 

315 (-N-N=N-, n→σ*) 

290 (ar-C(O)CH2CH3,  π → π *) 

log ε = 4,87 
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Tabela 4.29 – Dados de RMN do complexo (6f). 

Composto RMN 
1
H 

δ         J (Hz) 
RMN 

13
C 

δ         J (Hz) 

 

 

6f 

7,86 (d, J=8, 8H, Ph);  

7,68 (d, J=8, 8H, Ph);  

7,35-7,28 (m, 8H, NH2);  

4,09-3,50 (m, 8H, NCH2);  

3,04-2,97 (m, 4H, CH2);  

2,02-1,96 (m, 2H, CH2);  

167 (4C, C=O);  

150,0; 129,2; 128,6; 118,1 

(Ph);  

58,3 (8C, NCH2);  

28,6 (CH2). 

 

 

O espectro de RMN 
1
H do composto 6f (Figura 4.33), apresenta dois multipletos na 

região de 7,88-7,66 ppm refente aos hidrogênios aromáticos, na região de 7,35-7,18 ppm 

sinais referentes aos hidrogênios dos grupos aminos. Os hidrogênios metilênicos da cadeia do 

butano aparecem como multipletos em 4,02-3,90, 3,04-2,97 e 2,02-1,96 ppm. Além disso, 

observa-se a ausência dos hidrogênios ligados aos nitrogênios comprovando que ocorreu a 

complexação nestes centros metálicos. 

 

 

 
 

Figura 4.33 - Espectro de 
1
H RMN do bistriazeno 6f (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

O espectro de RMN 
13

C do composto 6f (Figura 4.34) mostra sinal em 167,4 ppm 

referente a carbonila do grupo amida, em 150,9, 129,2 128,6 e 118,1 ppm sinais referente aos 

carbonos aromáticos. Já, os sinais 58,1 e 29,5 ppm referem-se ao carbonos metilênicos 

presentes no fragmento butano. 
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Figura 4.34 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 6f (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
 

 

Os dados de susceptibilidade magnetica da amostra sólida cristalina foram coletados a 

uma temperatura entre 1,9 e 300K, utilizando um Magnetômetro VSM (Vibrating Sample 

Magnetometer, Quantum Design). O complexo (6f) apresentou diamagnetismo nesse intervalo 

de temperatura. A figura 4.35 mostra o comportamento diamagnético do composto (6f). Um 

comportamento paramagnético muito fraco observado a temperaturas inferiores a 30K pode 

indicar a presença de uma pequena quantidade de impurezas paramagnéticas (<1%). Pode-se 

sugerir com base na curta distância M-M do composto binuclear, que o comportamento 

diamagnético resulta da forte interação antiferromagnética entre os dois íons metálicos do 

complexo.  

Estes resultados sugerem que compostos similares ao 1,4-bis-(triazenide)butanos 

sejam bons canditados para construção de complexos binucleares que apresentem uma curta 

distância M-M. 
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Figura 4.35 - Comportamento magnético observado do complexo 6f pela medida da 

susceptibilidade recíproca χmol
-1

 em função da temperatura (em Kelvin).   

 

 

4.4.1. Estudo por Difração de raios X dos complexos de cobre (6a), (6b) e (6f) 

 

Os complexos (6a), (6b) e (6f) podem ser obtidos a partir do respectivo ligante 

bistriazeno (5a), (5b) e (5f) desprotonado com quantidade equivalente de KOH em THF-

MeOH. Quando o sal metálico é adicionado para a solução levemente amarelada do 

bistriazeno desprotonado, observa-se rápida formação do complexo pela mudança de 

coloração da solução para preto no caso do (6a), (6b) e castanho-esverdeada para o complexo 

(6f). 

Os dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura cristalina/molecular 

dos complexos de cobre (6a), (6b) e (6f) encontram-se na tabela 4.30. 
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Tabela 4.30 - Dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura 

cristalina/molecular dos complexos de cobre (6a), (6b) e (6f). 

Parâmetros Cristalográficos (6a) (6b) (6f) 

Fórmula Molecular C44H52N12O8Cu2 C32H32N12F4Cu2 C36H40N16O4Cu2 

Massa molecular (g/mol) 1004,06 787,76 887,9 

Dimensões (mm) 0,30 X 0,25 X 0,08 0,30 X 0,17 X 0,11 0,38 X 0,20 X 0,16 

Sistema Cristalino Monoclínico  Triclínico  Monoclínico  

Grupo Espacial C2/c (n° 15)
a
 P(-1) (n° 2)

a
 C2/c (n° 15)

a
 

Parâmetros de Cela Unitária 

a = 23,813 Å           

b = 12,295 Å         

c = 16,879 Å 

α = 90° 

β = 94,58° 

γ  = 90°      

a = 9,2912(2) Å           

b = 9,9964(2) Å         

c = 10,1198(3) Å 

α = 68,9490(10)° 

β = 88,7050(10)° 

γ  = 68,4330(10)°      

a = 28,1825(7) Å           

b = 14,4996(3) Å         

c = 11,5113(3) Å 

α = 90° 

β = 92,921(2)° 

γ  = 90°      

Volume 4926,1 Å
3 

809,23(3) Å
3 

4700,2(3) Å
3 

Z 4 2 8 

Densidade (calculada) 1,354 mg/m
3

 1,616 mg/m
3

 1,286 mg/m
3

 

F(000) 2088 402 1920 

Coeficiente de absorção 0,925 mm-1 1,383 mm-1 0,958 mm-1 

Região angular de varredura 

angular ө 

1,72 a 28,35° 

 

2,17 a 27,18° 

 

1,45 a 27,17° 

 

Região dos índices  

-31 ≤ h ≤ 31 

-16 ≤ k≤ 16 

-21 ≤ l ≤ 22 

-11 ≤ h ≤ 11 

-12 ≤ k≤ 12 

-12 ≤ l ≤ 12 

-36 ≤ h ≤ 33 

-18 ≤ k≤ 16 

-14 ≤ l ≤ 14 

Solução da Estrutura 
Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Refinamento da Estrutura SHELXL-97 SHELXL-97 SHELXL-97 

Métodos de Refinamento 

Mínimos-quadrados, 

matriz completa 

incluindo F
2
 

Mínimos-quadrados, 

matriz completa 

incluindo F
2
 

Mínimos-quadrados, 

matriz completa 

incluindo F
2
 

Reflexões coletadas 24668 12583 20964 

Reflexões independentes 6145[R(int) = 0,0602] 5365[R(int) = 0,02140] 5228[R(int) = 0,0389] 

Reflexões observadas 2931 3160 3951 

Dados / restrições /  

Parâmetros 

6145 / 0 / 298 

 

3565 / 0 / 226 

 

5228 / 0 / 302 

 

Goodness-of-fit on F
2
 0,981 1,043 1,013 

Final Ríndices [I>2σ(I)] 

 

R1 = 0,0538 

wR2 = 0,1380 

R1 = 0,0317 

wR2 = 0,0862 

R1 = 0,0571 

wR2 = 0,1628 

Índices finais de 

discordância 

(todas as reflexões) 

R1 = 0,1339 

wR2 = 0,1753 

R1 = 0,0375 

wR2 = 0,0897 

R1 = 0,0769 

wR2 = 0,1801 

Densidade eletrônica 

residual 

(máx. e min.) 

0,464 e -0,286 e.Å
3 

 

1,017 e -0,339 e.Å
3 

 

1,497
c
 e -1,12

d
 e.Å

3 

 

c 
(1,50 e. Å

3 
para 0,2407; 0,1769; 0,1480 [1,11 Å do C33]  
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4.4.1.1. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (6a) 

 

A figura 4.36 mostra a projeção da estrutura molecular do complexo (6a) sendo que 

para melhor visualização destacou-se a parte assimétrica do composto.  

 

 

Figura 4.36 - Projeção estrutural do complexo (6a). Elipsóides térmicos representados em 

nível de probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio foram omitidos para melhor 

visualização da estrutura. [Código de simetria (’):1-x, -y, -z]. 

 

 

No estado sólido o complexo 6a apresenta-se como moléculas binucleadoses neutras 

de cobre(II), centrossimétricas, do tipo lanterna.
 
Cada centro metálico possui geometria 

quadrado planar com número de coordenação igual a quatro. A estrutura é composta, por dois 

íons bistriazenidos simétricos [CH3CH2OC(O)C6H4NNNC4H8NNNC6H4C(O)OCH2CH3]
2-

 

coordenados ao centro metálico. Os ligantes bistriazenidos apresentam como substituintes nos 

anéis fenila o grupo – CO(O)Et em posição para a cadeia diazoamínica. 

O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte µ formando anéis de oito 

membros com os centros metálicos. A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada 

conferindo uma carga formal -2 para a molécula de cada ligante no complexo. A carga formal 

negativa de cada uma das quatro cadeias de nitrogênios [-N=N-N-]
-
 é contrabalanceada pela 

carga positiva oriunda de cada Cu
2+

 conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto. 
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Os dois anéis de oito membros formados [1: Cu–N11–N12–N13’–Cu’–N11’–N12’–

N13; 2: Cu’–N21’–N22’–N23–Cu–N21–N22–N23’], conforme a figura 4.37 podem ser 

considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0328 e 0,0349 Å 

respectivamente.
105

 [Código de simetria (’):1-x, -y, -z]. 

 

 

Figura 4.37 - Projeção dos anéis de oito membros constituídos pelos átomos de cobre com as 

cadeias triazenídicas. [Código de simetria (’):1-x, -y, -z]. 

 

 

No complexo (6a) o íon Cu(II) localiza-se em posições cristalográficas x, y, z com 

coordenadas fracionárias [Cu: 0,54844; 0,02942; 0,01726] determinando que a parte 

assimétrica do complexo é composta por um íon ligante bistriazenido 

[CH3CH2OC(O)C6H4NNNC4H8NNNC6H4C(O)OCH2CH3]
2-

, simetricamente independente 

entre si, que completa a esfera de coordenação do cobre. O complexo situa-se sobre um centro 

de inversão, ou seja, a parte simétrica do composto é gerada através da operação de simetria 

1-x, -y, -z com o centro de inversão localizado no centro da interação Cu∙∙∙Cu’. 

A geometria de coordenação do cobre no complexo (6a) é quadrática distorcida em 

função dos ângulos próximos a 90° [N23–Cu–N13 = 84,30(8); N23–Cu–N11 = 90,99(8); 

N13–Cu–N21 = 91,09(6); N11–Cu–N21 = 92,80(8)°]. O átomo de cobre encontra-se 

coordenado a dois ânions 1,4-bis(3-(4-etoxifeniltriazenido)butano através dos átomos N11, 

N13, N21 e N23         [Cu–N11 = 2,018(4); Cu–N13 = 1,982(4); Cu–N21 = 2,011(4) e Cu–

N23 = 2,002(4) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de inversão Cu···Cu’. 

[Código de simetria (’):1-x, -y, -z]. 

O complexo (6a) apresenta interação metálica Cu···Cu’ com distância de 2,4437(8) Å, 

indicando forte interação intermetálica. Dessa forma, admite-se que ocorre a expansão da 
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geometria de coordenação do átomo de cobre de quadrática distorcida para piramidal 

quadrática distorcida em função dessa interação metálica conforme está comprovado na figura 

4.38. Na tabela 4.31 estão os ângulos selecionados para a geometria de coordenação piramidal 

quadrática distorcida. 

 

Figura 4.38 - Projeção do poliedro que representa a expansão da geometria de coordenação do 

complexo (6a). [Código de simetria (’): 1-x, -y, -z]. 

 

 

Tabela 4.31 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

piramidal quadrática distorcida. 

 Angulos selecionados (°) Distorção aproximada (°) 

Cu’···Cu–N21 87,88(6) 2,1 

Cu’···Cu–N13 86,86(6) 3,1 

Cu’···Cu–N11 86,24(5) 3,7 

Cu’···Cu–N23 85,29(5) 4,8 

 

 

Em 2003, Ríos Moreno e colaboradores
105

 sintetizaram e caracterizaram, por difração 

de raios X em monocristal, um complexo triazenido binucleado de cobre(II) o qual apresentou 

uma interação metálica de 2,4289(12) Å, distâncias Cu–N(triazeno) de 1,909(4) e 1,905(4) Å 

e ângulo da cadeia diazoamínica 113,3(4)° sendo semelhantes ao complexo (6a) [Cu···Cu’ = 

2,4437(8) Å; Cu–N(triazeno) = 2,018(4) / 1,982(4) / 2,011(4) / 2,002(4) Å; N–N–N = 

1117,14(11) / 117,04(10)°]. A distância Cu−Cu no complexo 6a é mais curta que a distância 

dos átomos de Cu no sal acetato de cobre(II), a qual é 2,64 Ǻ.
152, 153

 

                                                           
152

 NIEKERK, J. N. V.; SCHOENING, F. R. L.;  Acta Cryst., 6, 609, 1953. 
153

 ROYER, D. J.;  Inorg. Chem.,4, 1830, 1965. 
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Na figura 4.39 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do cobre 

no complexo (6a) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo desvio da 

planaridade conforme os valores na tabela 4.32. 

 

 

 

Figura 4.39 - Projeção do íon triazenido [CH3CH2OC(O)C6H4NNNC4H8NNNC6H4C(O) OCH2CH3]
2-

 

isolado do ambiente de coordenação do cobre(II) indicando o desvio da planaridade global do 

complexo (6a). [Código de simetria (’): 1-x, -y, -z]. 

 

 

Tabela 4.32 -  Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (6a). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C111–C116 / C121–C126 0,0091 / 0,0115 83,97(4) 

C111–C116 / N11,N12,N13’ 0,0091 / 0 1,34(5) 

C121–C126 / N21,N22,N23’ 0,0115 / 0 2,53(5) 

C111–C116 / C117,O11,O12,C118,C119  0,0091 / 0 3,29(4) 

C121–C126 / C127,O21,O22,C128,C129 0,0115 / 0 13,08(5) 

 

 

O complexo (6a) apresenta interações do tipo ligações de hidrogênio não clássicas C-

H∙∙∙O e interações de van der Waals H∙∙∙H formando um arranjo supramolecular 

bidimensional. Os parâmetros geométricos das ligações de hidrogênio do complexo (6a) estão 

listados na tabela 4.33. 
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Tabela 4.33 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio não-clássicas C–H∙∙∙O 

do complexo (6a). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C002–H00A∙∙∙O21’ 0,93 2,673 3,405 132 

C115–H115∙∙∙O21’ 0,93 2,685 3,326 126 

C004–H00C∙∙∙O11’’ 0,93 2,556 3,568 156 

O11∙∙∙H12B’’’–C12B’’’ 0,93 2,658 3,204 124 

[Códigos de simetria (’): -1,5-x, ½-y, -z; (’’): 1,5-x, -½-y, -z; (’’’): x, -1+y, z]. 

 

Segundo os critérios utilizados pelo programa Platon, verifica-se a existência de 

interações intermoleculares com geometria bifurcada (D1, D2) – H ··· O21’, sendo que as 

moléculas do triazeno encontram-se relacionadas através destas ligações. As interações 

intermoleculares C002–H00A∙∙∙O21’ e C115–H115∙∙∙O21’ se reproduzem na direção 

cristalográfica [110]. As distâncias entre os átomos doadores C002 e C115 com o receptor 

bifurcado O21’ são de 3,405 e 3,326 Å, com ângulos de 132 e 126° respectivamente. [Código 

de simetria (’): -1,5-x, ½-y, -z].  

As interações intermoleculares C004–H00C∙∙∙O11’’ e O11∙∙∙H12B’’’–C12B’’’ se 

reproduzem na direção cristalográfica [-1+10] onde as moléculas associam-se através de uma 

interação entre os átomos doadores com um receptor bifurcado (O11). As distâncias entre os 

átomos doadores C004 e C12B com o receptor bifurcado O11’’ são de 3,568 e 3,204 Å, com 

ângulos de 156 e 124° respectivamente. [Códigos de simetria (’’): 1,5-x, -½-y, -z; (’’’): x, -

1+y, z]. 

No complexo (6a) também existem interações de van der Waals
154

 H11A∙∙∙H11A’’’’ 

que se reproduzem na direçao cristalográfica [100]. A interação possui uma distância de 2,396 

Å e ângulo C119–H11A∙∙∙H11A’’’’ = 121°. [Código de simetria (’’’’): 2-x, -y, -z]. 

A figura 4.40 demonstra o arranjo supramolecular bidimensional do complexo (6a) 

que apresenta reprodução nas direções cristalográficas [100] e [010]. 

 

                                                           
154

 STEINER, T.; DESIRAJU, G. R.; Chem Commun.; 891-892, 1998. 



 

 

 

Figura 4.40 - Projeção do arranjo supramolecular 2-D do complexo (6a) na direção cristalográfica do eixo c, formado por ligações de hidrogênio não-clássicas 

C002–H00A∙∙∙O21’, C115–H115∙∙∙O21’, C004–H00C∙∙∙O11’’, O11∙∙∙H12B’’’–C12B’’’ e interações de van der Waals C119–H11A∙∙∙H11A’’’’ apresentando 

conteúdo parcial de cela unitária. [Códigos de simetria (’): -1,5-x, ½-y, -z; (’’): 1,5-x, -½-y, -z; (’’’): x, -1+y, z; (’’’’): 2-x, -y, -z]. 
 

1
5
7
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4.4.1.2. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (6b) 

 

A figura 4.41 mostra a projeção da estrutura molecular do complexo (6b) sendo que 

para melhor visualização destacou-se a parte assimétrica do composto.  Os átomos do 

complexo estão representados na forma de elipsóides térmicos com suas respectivas 

simbologias. 

 
Figura 4.41 - Projeção estrutural do complexo (6b). Elipsóides térmicos com nível de 

probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura. 

[Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 

 

A estrutura cristalina do complexo (6b) é constituída de moléculas binucleadas neutras 

de cobre(II), centrossimétricas, onde os centros metálicos possuem geometria quadrática com 

número de coordenação igual a quatro. A estrutura é composta, por dois íons bistriazenidos 

simétricos [FC6H4NNNC4H8NNNC6H4F]
2-

 coordenados ao centro metálico. Os ligantes 

bistriazenidos apresentam nos anéis fenila um átomo de halogênio (flúor) em posição orto a 

cadeia diazoamínica. 

O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte, formando anéis de oito 

membros com os centros metálicos. A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada 

conferindo uma carga formal -2 para a molécula de cada ligante no complexo. A carga formal 

negativa de cada uma das quatro cadeias de nitrogênios [-N=N-N-]
-
 é contrabalanceada pela 

carga positiva oriunda de cada Cu
2+

 conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto. 
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Os dois anéis de oito membros formados [1: Cu–N13–N12’–N11’–Cu’–N13’–N12–

N11; 2: Cu–N23–N22–N21’–Cu’–N23’–N22’–N21], conforme a figura 4.42 podem ser 

considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0462 e 0,0226 Å 

respectivamente.
105

 [Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 

 

 
 

Figura 4.42 - Projeção dos anéis de oito membros constituídos pelos átomos de cobre com as 

cadeias triazenídicas, incluindo a interação polarizada Cu···F1. [Código de simetria (’):1-x, 2-

y, 1-z]. 

 

 

No complexo (6b), o íon Cu(II) localiza-se em posições cristalográficas x, y, z com 

coordenadas fracionárias [Cu: 0,61987; 0,89073; 0,50126] determinando que a parte 

assimétrica do complexo é composta por um íon ligante bistriazenido 

[FC6H4NNNC4H8NNNC6H4F]
2-

, simetricamente independente entre si, que completa a esfera 

de coordenação do cobre. O complexo situa-se sobre um centro de inversão, ou seja, a parte 

simétrica do composto é gerada através da operação de simetria 1-x, 2-y, 1-z com o centro de 

inversão localizado no centro da interação Cu∙∙∙Cu’. 

A geometria de coordenação do cobre no complexo (6b) é quadrática distorcida em 

função dos ângulos próximos a 90° [N23–Cu–N13 = 93,98(8); N23–Cu–N11 = 89,72(8); 

N13–Cu–N21 = 95,09(8); N11–Cu–N21 = 90,13(8)°]. O átomo de cobre encontra-se 

coordenado a dois ânions 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano através dos átomos N11, 

N13, N21 e N23         [Cu–N11 = 2,0196(17); Cu–N13 = 2,0094(18); Cu–N21 = 2,0328(18) e         

Cu–N23 = 1,9960(18) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de inversão 

Cu···Cu’. [Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                            160 

          

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

O complexo (6b) apresenta interação metálica Cu···Cu’ com distância de 2,4738(4) Å 

e interação oriunda do flúor com distância de 2,5767(2) Å. Sendo assim, admite-se que ocorre 

a expansão da geometria de coordenação do átomo de cobre de quadrática distorcida para 

octaédrica distorcida em função destas duas interações conforme está comprovado na figura 

4.43. Na tabela 4.34 estão os ângulos selecionados para a geometria de coordenação 

octaédrica distorcida. 

 

Figura 4.43 - Projeção do poliedro que representa a expansão da geometria de coordenação do 

complexo (6b). [Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 
 

 

 

Tabela 4.34 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

octaédrica distorcida. 

 Ângulos  

selecionados (°) 

Distorção  

aproximada (°) 

Cu’–Cu–N11 86,25(5) 3,7 

Cu’–Cu–N13 85,69(5) 4,3 

Cu’–Cu–N21 84,56(5) 5,4 

Cu’–Cu–N23 87,91(5) 2,0 

F–Cu–N11 71,24(6) 18,7 

F–Cu–N13 116,85(5) 26,8 

F–Cu–N21 93,84(4) 3,8 

F–Cu–N23 96,25(4) 6,2 

 [Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 

 

 

Os comprimentos de ligação e os ângulos selecionados para o complexo (6b) 

encontram-se listados na tabela 4.35 e estão de acordo com dados da literatura como discutido 

para o complexo 6a. 
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Tabela 4.35 - Comprimentos (Å) e ângulos (º) de ligações selecionados para o complexo (6b). 

Entre parênteses está o desvio padrão.  

Comprimentos de ligação Ângulo entre Ligações 

Ligações (Å) Ligações (°) 

Cu–N11 

Cu–N13 

Cu–N21 

Cu–N23 

Cu∙∙∙F1 

Cu∙∙∙Cu’ 

C12–F1 

C22–F2 

N11–N12 

N12–N13’ 

N21–N22’ 

N22–N23 

N11–C11 

N13–C1 

N21–C21 

N23–C4 

2,0196(17) 

2,0094(18) 

2,0328(18) 

1,9960(18) 

2,4738(4) 

2,5767(2) 

1,366(3) 

1,333(3) 

1,206(2) 

1,276(3) 

1,305(3) 

1,272(3) 

1,417(3) 

1,476(3) 

1,420(3) 

1,470(3) 

Cu’–Cu–N11 

Cu’–Cu–N13 

Cu’–Cu–N21 

Cu’–Cu–N23 

N11–N12–N13’ 

N21–N22’–N23’ 

86,25(5) 

85,69(5) 

84,56(5) 

87,91(5) 

197,95(18) 

196,99(17) 

[Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 

 

 

Na figura 4.44 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do cobre 

no complexo (6b) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo desvio da 

planaridade conforme os valores na tabela 4.36. 

 

Figura 4.44 - Projeção do íon triazenido [FC6H4NNNC4H8NNNC6H4F]
2-

 isolado do ambiente 

de coordeação do cobre(II) indicando o desvio da planaridade global do complexo (6b). 
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Tabela 4.36 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (6b). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0077 / 0,0096 64,55(8) 

C11–C16 / N11–N12–N13’ 0,0077 / 0 15,90(2) 

C21–C26 / N21–N22’–N23’ 0,0096 / 0 39,44(5) 

 

 

O complexo (6b) cristaliza em um sistema cristalino Triclínico no grupo espacial 

centrossimétrico P(-1) (n° 2 – International Tables for Cristallography) com a simetria de 

dados de difração correspondentes ao grupo de Laue (-1). O conteúdo total de cela é gerado 

através de oito operadores (-1) localizados na parte assimétrica da cela elementar. A figura 

4.45 apresenta uma relação entre o pictograma contendo os operadores de simetria e a 

projeção de cela do complexo (6b). 

 

       
(a)                                                                 (b) 

Figura 4.45 - (a) Pictograma para o grupo espacial P(-1) (retirado do International tables for 

crystallography). (b) cela unitária triclínica do complexo (6b) no plano ab. 

 

No complexo (6b) existe a presença de ligações de hidrogênio não clássicas 

centrossimétricas C-H∙∙∙F formando um arranjo supramolecular unidimensional. Os 

parâmetros geométricos das ligações de hidrogênio do complexo (6b) estão listados na tabela 

4.37. 
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Tabela 4.37 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio não-clássicas C–H∙∙∙F do 

complexo (6b). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C13–H13∙∙∙F2’ 0,93 2,682 3,559 157 

[Códigos de simetria (’): 2-x, 1-y, 1-z]. 

 

 

As interações intermoleculares centrossimétricas C13–H13∙∙∙F2’ se reproduzem na 

direção cristalográfica [1-10] e assim as moléculas associam-se através de uma interação entre 

o átomo doador com um receptor (F2’). As distâncias entre o átomo doador C13 ao receptor 

F2’’ é 3,559 Å com ângulo de 157°. [Código de simetria (’): 2-x, 1-y, 1-z].  

Na figura 4.46 está elucidado a arranjo supramolecular unidimensional do complexo 

(6b) o qual apresenta reprodução na direção cristalográfica [1-10]. Observa-se que as 

moléculas do complexo estão relacionadas por um centro de inversão localizado no centro de 

face. 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.46 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D do complexo (6b), no eixo c inclinado, 

formado por ligação de hidrogênio não-clássicas centrossimétricas C13–H13∙∙∙F2’ 

apresentando conteúdo parcial de cela unitária. Átomos de hidrogênio que não participam das 

interações foram omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código de simetria (’): 2-x, 

1-y, 1-z]. 
 
 

 

4.4.1.3. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (6f) 

 

A figura 4.47 mostra a projeção da estrutura molecular do complexo (6f) sendo que 

para melhor visualização destacou-se a parte assimétrica do composto.   
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Figura 4.47 - Projeção estrutural do complexo (6f). Elipsóides térmicos com nível de 

probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura. 

[Código de simetria (’):1,5-x, -½-y, -z]. 
 

 

A estrutura cristalina do complexo (6f) é constituída de moléculas binucleadas neutras 

de cobre(II), centrossimétricas, onde os centros metálicos possuem geometria quadrática com 

número de coordenação igual a quatro. A estrutura é composta, por dois íons bistriazenidos 

simétricos [NH2C(O)C6H4NNNC4H8NNNC6H4C(O)NH2]
2-

 coordenados ao centro metálico. 

Os ligantes bistriazenidos apresentam nos anéis fenila substituintes amida em posição para a 

cadeia diazoamínica. 

O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte formando anéis de oito 

membros com os centros metálicos. A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada 

conferindo uma carga formal -2 para a molécula de cada ligante no complexo. A carga formal 

negativa de cada uma das quatro cadeias de nitrogênios [-N=N-N-]
-
 é contrabalanceada pela 

carga positiva oriunda de cada Cu
2+

 conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto. 

Os dois anéis de oito membros formados [1: Cu–N11–N12’–N13’–Cu’–N11’–N12–

N13; 2: Cu’–N21’–N22–N23–Cu–N21–N22–N23’], conforme a figura 4.48 podem ser 

considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0322 e 0,0455 Å 

respectivamente. [Código de simetria (’):1,5-x, ½-y, -z]. 
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Figura 4.48 - Projeção dos anéis de oito membros constituídos pelos átomos de cobre com as 

cadeias triazenídicas. [Código de simetria (’): 1,5-x, -½-y, -z]. 

 

No complexo (6f) o íon Cu(II) localiza-se em posições cristalográficas x, y, z com 

coordenadas fracionárias [Cu: 0,72882; 0,22300; 0,08403] determinando que a parte 

assimétrica do complexo é composta por um íon ligante bistriazenido 

[NH2C(O)C6H4NNNC4H8NNNC6H4C(O)NH2]
2-

, simetricamente independente entre si, que 

completa a esfera de coordenação do cobre. O complexo situa-se sobre um centro de inversão, 

ou seja, a parte simétrica do composto é gerada através da operação de simetria 1,5-x, ½-y, -z 

com o centro de inversão localizado no centro da interação Cu∙∙∙Cu’. 

A geometria de coordenação do cobre no complexo (6f) é quadrática distorcida em 

função dos ângulos próximos a 90° [N23–Cu–N13 = 94,09(13); N23–Cu–N11 = 91,09(13); 

N13–Cu–N21 = 85,01(15); N11–Cu–N21 = 88,93(14)°]. O átomo de cobre encontra-se 

coordenado a dois ânions 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano através dos átomos N11, 

N13, N21 e N23         [Cu–N11 = 2,010(3); Cu–N13 = 2,025(3); Cu–N21 = 1,991(3) e Cu–

N23 = 1,991(3) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de inversão Cu···Cu’. 

[Código de simetria (’):1,5-x, ½-y, -z]. 

O complexo (6f) apresenta interação metálica Cu···Cu’ com distância de 2,4421(7) Å, 

dessa forma, admite-se que ocorre a expansão da geometria de coordenação do átomo de 

cobre de quadrática distorcida para piramidal quadrática distorcia em função dessa interação 

metálica conforme está comprovado na figura 4.49. Na tabela 4.38 estão os ângulos 

selecionados para a geometria de coordenação piramidal quadrática distorcida. 
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Figura 4.49 - Projeção do poliedro que representa a expansão da geometria de coordenação do 

complexo (6f). [Código de simetria (’): 1,5-x, ½-y, -z]. 
 

 

Tabela 4.38 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

piramidal quadrática distorcida. 

 Angulos selecionados (°) Distorção aproximada (°) 

Cu’···Cu–N21 87,89(9) 2,1 

Cu’···Cu–N13 91,06(10) 1,0 

Cu’···Cu–N11 81,81(9) 8,2 

Cu’···Cu–N23 85,42(9) 4,6 

 

 

Na figura 4.50 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do cobre 

no complexo (6f) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo desvio da 

planaridade conforme os valores na tabela 4.39. 

 

 
Figura 4.50 - Projeção do íon triazenido [NH2C(O)C6H4NNNC4H8NNNC6H4C(O)NH2]

2-
 

isolado do ambiente de coordeação do cobre(II) indicando o desvio da planaridade global do 

complexo (6f). [Código de simetria (’): 1,5-x, -½-y, -z]. 
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Tabela 4.39 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (6f). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0022 / 0,0028 59,31(5) 

C11–C16 / N11,N12’,N13’ 0,0022 / 0 7,95(5) 

C21–C26 / N21,N22,N23’ 0,0028 / 0 36,97(7) 

C11–C16 / C4,O1,N1  0,0022 / 0 7,95(7) 

C21–C26 / C27,O2,N2 0,0028 / 0 24,42(5) 

 

As moléculas associam-se através de interações intermoleculares C13–H13∙∙∙O2’ e 

N1–H02∙∙∙O2’ na direção cristalográfica [011], com um receptor bifurcado (O2’), formando 

anéis [ (7)], com reprodução no plano bc, conforme projeção do arranjo supramolecular, 

figura 4.51.  As distâncias entre os átomos doadores C13 e N1 com o receptor bifurcado O2’ 

são de 3,259 e 2,950 Å, com ângulos de 167 e 170° respectivamente. [Código de simetria (’): 

x, -y, ½+z].  

 

 
 

Figura 4.51 - Projeção do arranjo supramolecular do complexo (6f), na direção cristalográfica do eixo 

a inclinado, formado pelas ligações de hidrogênio não-clássicas C13–H13∙∙∙O2’, N1–H02∙∙∙O2’
 

[ (7)]. [Código de simetria (’): x, -y, ½+z]. 
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As ligações de hidrogênio clássicas centrossimétricas N1–H01∙∙∙O1’’ se reproduzem 

na direção cristalográfica [1-1-2], através de um operador de inversão (-1) situado no centro 

da cela. As moléculas associam-se através de uma interação entre o átomo doador N1 com um 

receptor (O1’’), formando anéis de oito membros, conforme a figura 4.52. A distância entre o 

átomo doador ao receptor é 2,988 Å com ângulo de 172°. [Código de simetria (’’): 1-x, 1-y, 1-

z]. 

 
 

Figura 4.52 - Projeção do arranjo supramolecular 1-D do complexo (6f), na direção cristalográfica do 

eixo b, formado pelas ligações de hidrogênio clássicas centrossimétricas N1–H01∙∙∙O1
’’
. [Código de 

simetria (’’): 1-x, 1-y, 1-z]. 

 

 

A figura 4.53 apresenta a projeção do arranjo supramolecular 2-D do complexo (6f) 

contendo todas as interações citadas acima. Os parâmetros geométricos dessas interações 

estão listados na tabela 4.40. 

 

Tabela 4.40 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio clássicas e não-clássicas 

do complexo (6f). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C13–H13∙∙∙O2’ 0,93 2,344 3,259 167 

N1–H02∙∙∙O1’ 0,86 2,131 2,950 170 

N1–H01∙∙∙O1’’ 0,86 2,149 2,988 172 

[Códigos de simetria (
i
): x, -y, 0,5+z; (

ii
): 1-x, 1-y, 1-z].  

 

 

 



 

 

 
Figura 4.53 - Projeção do arranjo supramolecular 2-D do complexo (6f) na direção cristalográfica do eixo b, formando por interações C13–H13∙∙∙O2’,  N1–

H02∙∙∙O2’, [ (7)], e N1–H01∙∙∙O1’’. (R representa o anel (ring); 2 representa o número de receptores de ligação de hidrogênio;  1 representa o número de 

doadores de ligação de hidrogênio; e, 7 representa o número de átomos envolvidos no total) [Códigos de simetria (
i
): x, -y, ½+z; (

ii
): 1-x, 1-y, 1-z].  

 

 

 

1
6
9
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Os complexos (6a) e (6f) cristalizam no sistema monoclínico correspondente ao grupo 

espacial centrossimétrico C2/c (nº 15 – International Tables for Crystallography). A cela 

unitária corresponde ao tipo de Bravais C, sendo que as faces estão centradas na direação 

cristalográfica [001]. Este grupo espacial é centrossimétrico com simetria de Laue 2/m 

incluindo quatro fórmulas elementares (Z) para (6a) e oito fórmulas elementares (Z) para (6f) 

na cela unitária. O conteúdo total de cela unitária é gerado pelos operadores (-1), 2, 21 e um 

plano de espelhamento-translação c, incluindo a combinação 2/c vista na direção 

cristalográfica [010].  

 

 

 

4.5. Estudo dos complexos de niquel (II) (7b), (7c), (7d), (7f) 

 

Os complexos 7b, 7c, 7d e 7f  podem ser obtidos a partir do respectivo ligante 

bistriazeno 5b, 5c, 5d  ou 5f desprotonado com NaOMe ou KOMe em uma mistura de 

acetona/THF/Piridina. Quando o sal metálico, previamente dissolvido em uma mistura de 

MeOH/DMF,  é adicionado para a solução levemente amarelada do bistriazeno desprotonado, 

observa-se rápida formação do complexo pela mudança de coloração da solução para 

castanho límpido. Caso a solução não esteja altamente básica ela permanece verde da cor do 

sal de Ni(II) utilizado [Ni(OAc)2·4H2O ou NiCl2·6H2O]. Foi observado em uma reação, que 

uma solução verde do bistriazeno 7b com Ni(OAc)2·4H2O torna-se castanho da cor do 

complexo com a adição de uma solução concentrada de NaOMe 25%. 

Em relação  as caracterizações, o complexo 7b teve sua estabilidade analisada por TGA. 

Também foram feitas análises de susceptibilidade magnética.  Os três complexos foram 

caracterizados  por infravermelho, medidas espectroscópicas através de UV/Visível e difração 

de raios X em monocristal. 

Observando as curvas dos gráficos de TGA, nota-se que o composto de níquel (7b) 

possui uma boa estabilidade térmica, apresentado temperatura de decomposição (Td) acima 

de 160°C, com máximo em 209°C quando comparado ao seu respectivo pré-ligante que 

apresenta estabilidade térmica até 111°C (5b). 

É possível observar que o composto apresenta perdas de massa em várias etapas, 

figura 4.54. Na tabela 4.41 estão reunidas as informações referentes à análise 

termogravimétrica desses compostos. 

 

 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                            171 

          

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

Tabela 4.41 - Análise termogravimétrica dos complexos (7b).  

Composto Etapas  Perda de massa (%) Temperatura de 

decomposição (°C) 

Resíduo (%) 

(7b) 6 1,99 / 1,26 / 9,99 / 9,25 / 

15,90 / 41,31 

164 / 172 / 190 / 209 / 

219 / 290 

9,05 

 

 

 

 
Figura 4.54 - Curva termogravimétrica do complexo (7b). 

 

 

Os complexos de níquel (7b) e (7f) foram caracterizados por espectroscopia UV/Vis. 

Para esta análise utilizou-se uma solução 0,5 mMol do complexo em THF(7b) e para análise 

do 7f utilizou-se uma solução 0,4 mMol do complexo em THF e DMSO. A tabela 4.42 

apresenta dos valores das principais bandas de absorção
155

 dos complexos (7b) e (7f) com o 

respectivo coeficiente de absortividade molar. Os espectros dos complexos encontram-se no 

anexo D. 

 

 

 

 

 

                                                           
155

 PAVIA, D.; et al.; Introdução à Espectroscopia; Tradução da 4ª. Ed. Norte America, Ed. Cengage 

Learning, 2010. 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                            172 

          

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

Tabela 4.42 - Análise UV/Vis do complexo (7b) e (7f). 

 

 

4.5.1. Estudo por Difração de raios X dos complexos de níquel (7b), (7c), (7d) e (7f). 

 

Os dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura cristalina/molecular 

dos complexos de níquel (7b), (7c), (7d) e (7f) encontram-se na tabela 4.43.  

 (7b) (7f) 

 

UV/Vis principais 

absorções (λ nm) 

355 (N=N, n→ π *) 

293 (-N-N=N-, n→σ*)  

273 (ar-F,  π →σ*) 

log ε = 4,93 

370 (N=N, n→ π *) 

317 (-N-N=N-, n→σ*) 

265 (ar,  π →π*) 

log ε = 4,76 
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Tabela 4.43 - Dados da coleta de intensidade e do refinamento da estrutura 

cristalina/molecular dos complexos de níquel (7b), (7c), (7d) e (7f). 

Parâmetros 

Cristalográficos 

(7b) (7c) (7d) (7f) 

Fórmula Molecular C32H32N12F4Ni2 C32H32N12Cl4Ni2 C32H32N12Br4Ni2 C36H40N16O4Ni2 

Massa molecular (g) 778,12 843,92 1021,76 878,26 
Dimensões (mm) 0,41 X 0,31 X 0,29 0,07 X 0,07 X 0,21 0,22 X 0,13 X 0,13 0,21 X 0,13 X 0,12 
Sistema Cristalino Monoclínico  Triclínico Triclínico  Monoclínico  
Grupo Espacial P21/c (n°. 14) P(-1) (n°. 2)

a
 P(-1) (n°. 2)

a
 P21/c (n°. 14)

a
 

Parâmetros de Cela 

Unitária 

 

 

 

 

a = 9,3094(3) Å           

b = 17,1291(6) Å         

c = 10,7993(4) Å 

α = 90° 

β = 111,3860(10)° 

γ = 90°      

a = 10,8802(6) Å           

b = 12,0962(7) Å         

c = 13,5495(8) Å 

α = 87,076(4)° 

β = 85,811(4)° 

γ = 81,109(4)°. 

a = 10,8790(6) Å           

b = 12,0930(7) Å         

c = 13,5430(8) Å 

α = 87,207(3)° 

β = 86,110(3)° 

γ = 81,235(3)°      

a = 18,0285(12) Å           

b = 13,6518(9) Å         

c = 10,3533(7) Å 

α = 90° 

β= 96,0620(10)° 

γ = 90°      
Volume 1603,50(10) Å

3
 

1755,68(17) Å
3
 

1755,52(17) Å
3

 
2533,9(3) Å

3 

Z 2 2 2 2 

Densidade 

(calculada) 
1,612 mg/m

3

 1,421 mg/m
3

 1,933 mg/m
3

 1,151 mg/m
3

 

F(000) 800 864 1008 912 
Coeficiente de 

absorção 
1,252 mm-1 11,264 mm-1 5,669 mm-1 0,791 mm-1 

Região angular de 

varredura angular ө 

2,35 a 28,35° 

 

1,51 a 27,20°. 1,51 a 28,35° 

 
1,87 a 28,25° 

 
Região dos índices  

 

 

-12 ≤ h ≤ 12 

-22 ≤ k≤ 22 

-14 ≤ l ≤ 14 

-13 ≤ h ≤ 13 

-15 ≤ k≤ 15 

-17 ≤ l ≤ 17 

-14 ≤ h ≤ 14 

-15 ≤ k≤ 16 

-17 ≤ l ≤ 18 

-23 ≤ h ≤ 22 

-18 ≤ k≤ 9 

-13 ≤ l ≤ 13 
Solução da Estrutura Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 

Métodos Diretos  

(SIR-2004) 
Métodos Diretos  

(SIR-2004) 
Refinamento da 

Estrutura 
SHELXL-97 SHELXL-97 SHELXL-97 SHELXL-97 

Métodos de 

Refinamento 

Mínimos-

quadrados, matriz 

completa incluindo 

F
2
 

Mínimos-

quadrados, matriz 

completa incluindo 

F
2
 

Mínimos-

quadrados, matriz 

completa incluindo 

F
2
 

Mínimos-

quadrados, matriz 

completa incluindo 

F
2
 

Reflexões coletadas 38103 45659 62907 14666 
Reflexões 

independentes 

3917[R(int) = 

0,0223] 

7794 [R(int) = 

0,0827] 

8719[R(int) = 

0,0895] 
6039[R(int) = 

0,0419] 
Reflexões observadas 3053 4501 4259 3951 
Dados / restrições / 

Parâmetros 
3917 / 0 / 235 7794 / 0 / 451 8719 / 0 / 452 6039 / 0 / 262 

Goodness-of-fit on F
2
 1,109 0,965 1,484 1,057 

Final Ríndices [I>2σ(I)] 

 

R1 = 0,0513 

wR2 = 0,1336 

R1 = 0,0454 

wR2 = 0,0860 

R1 = 0,1640 

wR2 = 0,3982 
R1 = 0,0757 

wR2 = 0,2558 
Índices finais de 

discordância 

(todas as reflexões) 

R1 = 0,0778 

wR2 = 0,1767 

R1 = 0,1095 

wR2 = 0,1075 

R1 = 0,2411 

wR2 = 0,4546 

R1 = 0,1067 

wR2 = 0,2869 

Densidade eletrônica 

residual(máx. e min.) 

1,083 e -0,851 

e.Å
3

 

0,339 e -0,319 

e.Å
3

 

5,241
d
 e -3,281

e
 

e.Å
3

 
2,357

f 
e -0,461 e.Å

3 

 
d
  5,24  (e.Å

3
) para 0,4626; 0,4562; 0,4344 [0,11 A do Ni2]. 

e
  -3,28  (e.Å

3
) para 0,4580; 0,7326; 0,2640 [0,57 A do Br4]. 

f 
(2,36 e.Å

3
) para 0,2202; 0,5114; 0,8618 [3,01 Å do H15]. 
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4.5.1.1. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (7b) 

 

Monocristais adequados  a análise estrutural por difração de raios X do complexo 

foram obtidos  diretamente das soluções de reação com a lenta evaporação dos solventes. 

Foram realizadas duas medidas de difração, uma envolvendo monocristal da reação do pré-

ligante 5b com acetato de níquel e outra com cloreto de níquel. Após coleta de dados e 

refinamento da estrutura confirmou-se a igualdade estrutural, independentemente do sal de 

niquel utilizado como reagente de partida. 

Na figura 4.55 está representada a projeção estrutural do complexo (7b) incluindo 

parâmetros térmicos anisotrópicos, com a numeração dos principais átomos.  

 

 
 

Figura 4.55 - Projeção estrutural do complexo (7b). Elipsóides térmicos com nível de probabilidade de 

50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código de simetria (’):1-

x, -y, 1-z]. 

 

A estrutura cristalina do complexo (7b) é constituída de moléculas binucleares neutras 

de niquel(II), centrossimétricas. A estrutura é composta, por dois íons bistriazenidos 

assimétricos [FC6H4NNNC4H8NNNC6H4F]
2-

 coordenados ao centro metálico. Os ligantes 

bistriazenidos apresentam nos anéis fenila um átomo de halogênio (flúor) em posição orto a 

cadeia diazoamínica. 

O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte formando anéis de oito 

membros com os centros metálicos. A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada 
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conferindo uma carga formal -2 para a molécula de cada ligante no complexo. A carga formal 

negativa de cada uma das quatro cadeias de nitrogênios [-N=N-N-]
-
 é contrabalanceada pela 

carga positiva oriunda de cada Ni
2+

 conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto. 

Os dois anéis de oito membros formados [1: Ni1–N11–N12–N13’–Ni1’–N11’–N12’–

N13; 2: Ni1–N21–N22–N23’–Ni1’–N21’–N22’–N23], conforme a figura 4.56 podem ser 

considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0351 e 0,0469 Å 

respectivamente.
157

 [Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 

 

Figura 4.56 - Projeção dos anéis de oito membros constituídos pelos átomos de niquel com as 

cadeias triazenídicas. [Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 

 

 

No complexo (7b) os íons metálicos de Ni(II) encontram-se desordenados, 

apresentando as coordenadas fracionárias x, y, z [Ni1: 0,59302; 0,01063; 0,61036 / N1’: 

0,40698; -0,01063; 0,38963 e Ni1#: 0,57077; -0,05987; 0,50742 / Ni2#: 0,42963; 0,05987; 

0,49258],  de maneira que a molécula do complexo é composta por dois ânions 

centrossimétricos [FC6H4NNNC4H8NNNC6H4F]
2-

  que se ligam ao níquel de forma 

bidentada. O complexo situa-se sobre um centro de inversão, ou seja, a parte simétrica do 

composto é gerada através da operação de simetria 1-x, -y, 1-z com o centro de inversão 

localizado no centro da interação Ni1∙∙∙Ni1’. 

Observa-se a formação de um composto tetranuclear centrossimétrico pelo efeito da 

desordem posicional observada na posição distinta dos átomos de níquel (Ni1 e Ni1#). O 

refinamento final da estrutura apresenta para os átomos desordenados um fator ocupacional 

local menor que 10,0 para Ni1 [s.o.f. = 0,91814] e Ni1# [s.o.f. = 0,08186].  A desordem 

posicional do átomo de níquel pode ser entendida pelo efeito orto do haleto (F) da molécula 
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do bistriazenido ligante. Considerando que o raio covalente do átomo de flúor é 0,71 pode-se 

considerar que existe uma fraca atração entre o níquel e o halogênio [Ni1∙∙∙F1 = 2,669 Å]; 

soma dos raios covalentes 1,96 Å. 

A geometria de coordenação do níquel no complexo (7b) é quadrática distorcida em 

função dos ângulos próximos a 90° [N23–Ni1–N13 = 88,78(15); N23–Ni1–N11 = 93,46(15); 

N13–Ni1–N21 = 91,09(15); N11–Ni1–N21 = 86,22(15)°]. O átomo de níquel encontra-se 

coordenado a dois ânions 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano através dos átomos N11, 

N13, N21 e N23         [Ni1–N11 = 1,893(3); Ni1–N13 = 1,905(3); Ni1–N21 = 1,897(4) e 

Ni1–N23 = 1,912(4) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de inversão 

Ni1···Ni1’. [Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 

A geometria de átomo de níquel desordenado (Ni1#) é quadrática distorcida com 

ângulos próximos a 90° [N23–Ni1#–N13 = 105,22; N23–Ni1#–N21’ = 76,68; N13–Ni1#–

N11’ = 83,83; N11’–Ni1#–N21 = 91,90°]. O átomo de níquel encontra-se coordenado a um 

ânion 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano através dos átomos N11’, N13, N21’ e N23         

[Ni1#–N11 = 1,7161; Ni1#–N13 = 1,6375; Ni1#–N21’ = 1,8838 e Ni1#–N23 = 1,7225 Å], e 

as respectivas ligações geradas pelo operador de inversão Ni1#···Ni1#’, onde a distância 

metálica é de 2,411 Å. [Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 

O complexo (7b) apresenta interação metálica Ni1···Ni1’ com distância de 2,4087(12) 

Å, além de uma interação polarizada com o haleto flúor Ni1···F1 com distância de 2,669 Å. 

Sendo assim, admite-se que ocorre a expansão da geometria de coordenação do átomo de 

níquel de quadrática distorcida para octaédrica distorcida em função dessas interações 

conforme está comprovado na figura 4.57. Na tabela 4.44 estão os ângulos selecionados para 

a geometria de coordenação octaédrica distorcida. 

No ano de 1988 Hörner e colaboradores
156

 sintetizaram e caracterizaram por difração 

de raios X em monocristal um complexo de níquel(II) com ligante biscatenado semelhante ao 

deste trabalho. Entretanto o composto apresenta moléculas de hidroxila coordenadas ao centro 

metálico com distâncias de 2,070(4) e 2,016(4) Å e a interação metálica exibiu distância de 

3,054(1) Å.  No complexo (7b) a interação metálica Ni···Ni’ é de  2,4087(12) Å, além de uma 

interação oriunda do flúor com distância de 2,6667(2) Å. [Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z].  

 

                                                           
156

  HÖRNER, M.; et al.; Z. Naturforsch., 43, 1174, 1988. 
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Figura 4.57 - Projeção do poliedro que representa a geometria de coordenação do complexo 

(7b). [Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 

 

Tabela 4.44 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

octaédrica distorcida. 

 Angulos selecionados (°) Distorção aproximada (°) 

Ni1’···Ni1–N11 55,32(19) 35 

Ni1’···Ni1 –N13 119,01(19) 29 

Ni1’···Ni1 –N21 61,20(2) 28 

Ni1’···Ni1 –N23 114,6(2) 24 

F1···Ni1–N11 113,90(4) 23 

F1···Ni1–N13 71,21(4) 19 

F1···Ni1–N21 92,98(4) 2,9 

F1···Ni1–N23 91,77(4) 1,7 

[Código de simetria (’):1-x, 2-y, 1-z]. 

 

Na figura 4.58 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do cobre 

no complexo (7b) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo desvio da 

planaridade conforme os valores na tabela 4.45. 

 

Tabela 4.45 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (7b). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0069 / 0,0049 25,50(3) 

C11–C16 / N11’,N12’,N13 0,0069 / 0 7,28(4) 

C21–C26 / N21’,N22’,N23 0,0049 / 0 52,88(3) 

[Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 
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Figura 4.58 - Projeção do íon triazenido [FC6H4NNNC4H8NNNC6H4F]
2-

 isolado do ambiente 

de coordenação do níquel(II) indicando o desvio da planaridade global do complexo (7b). 

[Código de simetria (’):1-x, -y, 1-z]. 
 

 

A presença de ligações de hidrogênio clássicas C-H∙∙∙N e C-H∙∙∙F no complexo (7b) 

constroem um arranjo supramolecular bidimensional. Os parâmetros geométricos das ligações 

de hidrogênio do complexo (7b) estão listados na tabela 4.46. 

 

Tabela 4.46 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio clássicas e não-clássicas 

do complexo (7b). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C13’–H13’∙∙∙F1 0,93 2,664 3,5523 160 

C15’’–H15’’∙∙∙N22 0,93 2,687 3,5712 159 

[Códigos de simetria (’): 2-x, -y, 2-z; (’’): 2-x, -y, 1-z] 

 

As interações intermoleculares clássicas F1∙∙∙H13’–C13’ se reproduzem na direção 

cristalográfica [101],  as moléculas associam-se através de interação entre o átomo doador 

C13’ e o átomo receptor (F1). As distâncias entre o átomo doador C13’ ao receptor F1 é 

3,5523 Å com ângulo de 160°. [Código de simetria (’): 2-x, -y, 2-z].  

As interações intermoleculares clássicas N22∙∙∙H15’’–C15’’ se reproduzem na direção 

cristalográfica [100],  as moléculas associam-se através de uma interação entre o átomo 

doador C15’’ e o receptor (N22). As distâncias entre o átomo doador C15’’ ao receptor N22 é 

3,5712 Å com ângulo de 159°. [Código de simetria (’): 2-x, -y, 1-z].  

A figura 4.59 apresenta a projeção do arranjo supramolecular 2-D, na direção do eixo 

cristalográfico [010], formado pelas interações clássicas e não-clássicas N22∙∙∙H15’’–C15’’ e  

F1∙∙∙H13’–C13’ respectivamente. O átomo de níquel(II) (Ni1#) desordenado foi omitido do 

arranjo para melhor visualização da estrutura. 



 

 

 
Figura 4.59 - Projeção do arranjo supramolecular 2-D do complexo (7b), no eixo b, formado por ligação de hidrogênio não-clássicas F1∙∙∙H13’–C13’ e 

clássicas  N22∙∙∙H15’’–C15’’ apresentando conteúdo parcial de cela unitária. Átomos de hidrogênio que não participam das interações foram omitidos para 

melhor visualização da estrutura. [Códigos de simetria (’): 2-x, -y, 2-z; (’’): 2-x, -y, 1-z]. 1
7
9
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4.5.1.2. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (7c) 

 

Cristais castanho vítreos com hábito prismático do complexo (7c) foram obtidos 

através da evaporação lenta da solução-mãe da reação, contendo uma mistura de 

Acetona/THF/Piridina . 

O complexo (7c) cristaliza em um sistema cristalino Triclínico no grupo espacial 

centrossimétrico P(-1) (n° 2 – International Tables for Cristallography), sendo que a cela 

elementar apresenta duas fórmulas elementares independentes entre si, as quais geram uma 

unidade molecular cada uma. A cela unitária, com conteúdo parcial, está apresentada abaixo 

na figura 4.60.  Para distinção das duas formas elementares independentes será discutido 

como “parte 1” (Ni1) e “parte 2” (Ni2) para melhor entendimento. 

 

 

        

Figura 4.60 - Projeção da cela elementar do complexo (7c) apresentando conteúdo parcial. 

[Códigos de simetria (’):2-x, 1-y, 1-z; (’’): 1-x, -y, -z]. [* z = 2 porque  Ni1 = 2 x 1/2 (faces) + 

Ni2 = 4 x 1/4  (centro da aresta)] 

 

 

 
No complexo (7c) tanto a “parte 1” quanto a “parte 2” são constituídas de moléculas 

binucleares neutras de níquel(II), centrossimétricas, onde os centros metálicos possuem 

geometria quadrática com número de coordenação igual a quatro, conforme as figuras 4.61 e 

4.62. As estruturas são compostas por dois íons bistriazenidos assimétricos 

[ClC6H4NNNC4H8NNNC6H4Cl]
2-

 coordenados ao centro metálico. Os ligantes bistriazenidos 



4. Apresentação e Discussão dos Resultados                                                                            181 

          

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

apresentam nos anéis fenila um átomo de halogênio (cloro) em posição orto a cadeia 

diazoamínica. 

 

 

Figura 4.61 -  Projeção estrutural da “parte A” complexo (7c). Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código de simetria (’): 2-x, 1-y, 1-z]. 

 

 

 

 

 

Figura  4.62 - Projeção estrutural da “parte B” complexo (7c). Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código de simetria (’’): 1-x, -y, -z]. 
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O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte, formando quatro anéis 

de oito membros com os centros metálicos (dois anéis de cada parte). A cadeia diazoamínica, 

de ambas as partes, encontra-se desprotonada conferindo uma carga formal -2 para a molécula 

de cada ligante no complexo. A carga formal negativa de cada uma das oito cadeias de 

nitrogênios [-N=N-N-]
-
 são contrabalanceadas pela carga positiva oriunda de cada Ni

2+
 

conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto, em ambas as partes. 

Os dois anéis de oito membros formados pela “parte A” [1A: Ni1–N11–N12–N13’–

Ni1’–N11’–N12’–N13; 2A: Ni1–N21–N22–N23’–Ni1’–N21’–N22’–N23], conforme a figura 

4.63a, podem ser considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0210 e 

0,0428 Å respectivamente.
105

 [Código de simetria (’):2-x, 1-y, 1-z]. 

Os dois anéis de oito membros formados pela “parte B” [1B: Ni2–N41–N42–N43’’–

Ni2’’–N41’’–N42’’–N43; 2B: Ni2–N31–N32–N33’’–Ni2’’–N31’’–N32’’–N33], conforme a 

figura 4.63b, podem ser considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0384 e 

0,0187 Å respectivamente. [Código de simetria (’’): 1-x, -y, -z]. 

 

                 

 
 

Figura 4.63 - Projeção dos anéis de oito membros, constituído pelos átomos de Ni e as cadeias 

triazenídicas. [Códigos de simetria (’):2-x, 1-y, 1-z; (’’): 1-x, -y, -z]. 
 

 

No complexo (7c) os íons Ni(II) (“parte A e B”) localizam-se em posições 

cristalográficas x, y, z com coordenadas fracionárias [Ni1: 0,96204; 0,45166; 0,57394] e [Ni2: 

0,52943; 0,05060; 0,06718]. Na “parte A” do complexo o centro da interação Ni1∙∙∙Ni1’ situa-

se sobre um centro de inversão localizado no centro da face da cela, ou seja, a parte simétrica 

da “parte A” do composto é gerada através da operação de simetria 2-x, 1-y, 1-z. Na “parte B” 

do complexo o centro da interação Ni2∙∙∙Ni2’ situa-se sobre o centro da aresta da cela, dessa 

(a) (b) 
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forma, a parte simétrica da “parte B” do composto é gerada através da operação de simetria: 

1-x, -y, -z. 

A geometria de coordenação dos átomos de níquel no complexo (7c), em ambas as 

“partes”, é quadrática distorcida em função dos ângulos próximos a 90°. Na “Parte A” os 

ângulos envolvido para essa geometria são: N23–Ni1–N11 = 91,03(12); N13–Ni1–N23 = 

86,22(13); N21–Ni1–N13 = 88,11(12); N11–Ni1–N21 = 93,88(12)°. O átomo de níquel (Ni1) 

encontra-se coordenado a dois ânions 1,4-bis(2-clorofeniltriazenido)butano através dos 

átomos N11, N13, N21 e N23 [Ni1–N11 = 1,943(3); Ni1–N13 = 1,873(3); Ni1–N21 = 

1,932(3) e Ni1–N23 = 1,882(3) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de 

inversão Ni1···Ni1’. [Código de simetria (’): 2-x, 1-y, 1-z]. Na “Parte B” os ângulos 

envolvidos para essa geometria são: N31–Ni2–N41 = 91,53(11); N41–Ni2–N33 = 85,81(11);  

N33–Ni2–N43 = 89,16(11); N43–Ni2–N31 = 92,76(11)°. O átomo de níquel (Ni2) encontra-

se coordenado a dois ânions 1,4-bis(2- clorofeniltriazenido)butano através dos átomos N31, 

N41, N33 e N43 [Ni2–N31 = 1,950(2); Ni2–N41 = 1,883(3); Ni2–N33 = 1,884(2) e Ni2–N43 

= 1,931(3) Å], e as respectivas ligações geradas pelos operadores de inversão. [Código de 

simetria (’’): 1-x, -y, -z]. 

Em ambas as partes do complexo (7c) observamos a presença de interação métálica 

Ni···Ni com distâncias de 2,4253(8) Å (Ni1···Ni1’) e 2,4210(9) Å (Ni2···Ni2’’), muito 

próximas às encontradas na literatura157. Observa-se também a presença de interação 

polarizada oriunda do átomo de cloro, Ni···Cl, com distâncias de 3,0010(2) Å (Ni1···Cl2) e 

2,9088(2) Å (Ni2···Cl4). Sendo assim, admite-se que ocorre a expansão da geometria de 

coordenação dos átomos de níquel (Ni1 e Ni2) de quadrática distorcida para octaédrica 

distorcida em função dessas interações, conforme está elucidado na figura 4.64. Na tabela 

4.47 estão os ângulos selecionados para a geometria de coordenação octaédrica distorcida. 

                                                           
157

 CORBETT, M.; HOSKINS, B. F.; Chem. Commun. 1602 – 1604, 1968. 
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Figura 4.64 - Projeção dos poliedros que representam a expansão da geometria de 

coordenação do complexo (7c) (a) “Parte A” e (b) “Parte B”. [Códigos de simetria (’):2-x, 1-

y, 1-z; (’’): 1-x, -y, -z]. 

 

 

Tabela 4.47 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

octaédrica distorcida. 

 Angulos selecionados (°) Distorção aproximada (°) 

“Parte A”   

Ni1’···Ni1–N11 81,14(8) 8,9 

Ni1’···Ni1–N13 92,52(8) 2,5 

Ni1’···Ni1–N21 85,91(8) 4,1 

Ni1’···Ni1–N23 87,78(8) 2,3 

Cl2···Ni1–N11 87,20 2,8 

Cl2···Ni1–N13 99,60 0,6 

Cl2···Ni1–N21 71,77 18,3 

Cl2···Ni1–N23 115,68 25,6 

“Parte B”   

Ni2’’···Ni2–N31 81,66(9) 9,4 

Ni2’’···Ni2–N33 92,07(10) 8,0 

Ni2’’···Ni2–N41 87,12(10) 2,9 

Ni2’’···Ni2–N43 86,56(10) 3,5 

Cl4···Ni2–N31 88,81 1,2 

Cl4···Ni2–N33 97,87 6,2 

Cl4···Ni2–N41 112,45 22,4 

Cl4···Ni2–N43 74,67 15,4 
[Códigos de simetria (’):2-x, 1-y, 1-z; (’’): 1-x, -y, -z]. 

 

Na figura  4.65 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do 

níquel no complexo (7c) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo 

desvio da planaridade conforme os valores na tabela 4.48. 

(a) (b) 
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Figura  4.65 - Projeção dos íons triazenidos [ClC6H4NNNC4H8NNNC6H4Cl]
2-

, da “parte A” 

em (a) e da “parte B” em (b), isolados do ambiente de coordeação do níquel(II) indicando o 

desvio da planaridade global do complexo (7c).[Códigos de simetria (’):2-x, 1-y, 1-z; (’’): 1-x, 

-y, -z]. 
 

 

Tabela 4.48 -  Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (7c). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

“Parte A”   

C11–C16 / C21–C26 0,0123 / 0,0088 70,93(2) 

C11–C16 / N11, N12, N13’ 0,0123 / 0 67,28(2) 

C21–C26 / N21, N22, N23’ 0,0088 / 0 37,22(3) 

“Parte B”   

C51–C56 / C61–C66 0,0076 / 0,0103 61,52(2) 

C51–C56 / N31, N32, N33’’ 0,0076 / 0 69,23(2) 

C61–C66 / N41’’, N42’’, N43 0,0103 / 0 29,83(3) 

     [Códigos de simetria (’):2-x, 1-y, 1-z; (’’): 1-x, -y, -z]. 
 

 

No complexo (7c) existe a presença de ligações de hidrogênio clássicas 

centrossimétricas C–H∙∙∙N formando um arranjo supramolecular unidimensional. Os 

parâmetros geométricos das ligações de hidrogênio do complexo estão listados na tabela 4.49. 

 

Tabela 4.49 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio clássicas do complexo 

(7c). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C55–H55∙∙∙N22’ 0,93 2,6402 3,5308 160 

[Código de simetria (’): 1-x, 1-y, 1-z].  

 

(a) (b) 
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As duas partes independentes (A e B) do complexo (7c) se relacionam por interações 

centrossimétricas do tipo C–H∙∙∙N formando cadeias paralelas que se reproduzem através dos 

operadores de simetria (-1) presentes na cela elementar.  

As interações centrossimétricas C55–H55∙∙∙N22’ formam um arranjo unidimensional 

onde as cadeias se reproduzem na direção cristalográfica [+1-1-1]. Neste arranjo as moléculas 

associam-se através de uma interação entre o átomo doador com um nitrogênio receptor. A 

distância do átomo doador C55 ao receptor N22’ é de 3,5308(2) Å apresentando um ângulo de 

160°. [Código de simetria (’): 1-x, 1-y, 1-z].  

 É possível identificar nas figuras abaixo que as partes independentes “A” e “B” do 

complexo (7c) estão relacionadas através de centros de inversão localizados na cela elementar 

(Figura 4.66). 

 

 

Figura 4.66 - Projeção do arranjo supramolecular, no eixo cristalográfico c, formado pelas 

interações intermoleculares centrossimétricas C55–H55∙∙∙N22’. Átomos de hidrogênio que 

não participam das interações foram omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código 

de simetria (’): 1-x, 1-y, 1-z].  

 

 

4.5.1.3. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (7d) 

 

O complexo 7d cristaliza em um sistema cristalino Triclínico no grupo espacial 

centrossimétrico P(-1) (n° 2 – International Tables for Cristallography), sendo que a cela 

elementar apresenta duas fórmulas elementares independentes entre si, as quais geram uma 

unidade molecular cada uma. A cela unitária, com conteúdo parcial, está apresentada abaixo 
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na figura 4.67.  Para distinção das duas formas elementares independentes será discutido 

como “parte 1” (Ni1) e “parte 2” (Ni2) para melhor entendimento. 

 

 

Figura 4.67 - Projeção da cela elementar do complexo (7d) apresentando conteúdo parcial. 

[Códigos de simetria (’):-x, -y, -z; (’’): 1-x, 1-y, 1-z]. [* z = 2 porque  Ni1 = 8 x 1/8 (vértices) 

+ Ni2 = 1 (centro)] 

 

 

No complexo (7d) tanto a “parte 1” quanto a “parte 2” são constituída de moléculas 

binucleares neutras de níquel(II), centrossimétricas, onde os centros metálicos possuem 

geometria quadrática com número de coordenação igual a quatro, conforme as figuras 4.68 e 

4.69. As estruturas são composta por dois ânions bistriazenidos assimétricos 

[BrC6H4NNNC4H8NNNC6H4Br]
2-

 coordenados ao centro metálico. Os ligantes bistriazenidos 

apresentam como substituintes nos anéis fenila átomos de halogênio (bromo) em posição orto 

a cadeia diazoamínica. 
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Figura 4.68 - Projeção estrutural da “parte A” complexo (7d). Átomos de hidrogênio omitidos 

para melhor visualização da estrutura. [Código de simetria (’): -x, -y, -z]. 
 

 

 

Figura 4.69 - Projeção estrutural da “parte B” complexo (7d). Átomos de hidrogênio omitidos 

para melhor visualização da estrutura. [Códigos de simetria (’’): 1-x, 1-y, 1-z; (’’’): -x, 1+y, 

1+z; (’’’’): 1-x, -y, -z; (#):1-x, 1-y, -z; (%): x, y, 1+z]. 

 

 

O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte formando quatro anéis 

de oito membros com os centros metálicos (dois anéis de cada parte). A cadeia diazoamínica, 

de ambas as partes, encontra-se desprotonada conferindo uma carga formal -2 para a molécula 

de cada ligante no complexo. A carga formal negativa de cada uma das oito cadeias de 
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nitrogênios [-N=N-N-]
-
 são contrabalanceadas pela carga positiva oriunda de cada Ni

2+
 

conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto, em ambas as partes. 

Os dois anéis de oito membros formados pela “parte A” [1A: Ni1–N11–N12–N13–

Ni1’–N11’–N12’–N13’; 2A: Ni1–N21–N22–N23’–Ni1’–N21’–N22’–N23], conforme a 

figura 4.70a podem ser considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0151 e 

0,045 Å respectivamente. [Código de simetria (’):-x, -y, -z]. 

Os dois anéis de oito membros formados pela “parte B” [1B: Ni2–N41’’’’–N42’’’’–

N43’’’’–Ni2’’–N41’’’–N42’’’–N43’’’; 2B: Ni2–N31’’’–N32’’–N33’’–Ni2’’–N31’’’–N32–

N33], conforme a figura 4.70b, podem ser considerados planares em função dos valores de 

r.m.s serem 0,0429 e 0,0221 Å respectivamente. [Códigos de simetria (’’): 1-x, 1-y, 1-z; (’’’): 

x, 1+y, 1+z; (’’’’): 1-x, -y, -z;]. 

 

          

 

Figura 4.70 - Projeção dos anéis de oito membros, constituído pelos átomos de Ni e as cadeias 

triazenídicas. [Códigos de simetria (’):-x, -y, -z; (’’): 1-x, 1-y, 1-z; (’’’): x, 1+-y, 1+z; (’’’’): 1-

x, -y, -z]. 

                                           

 

No complexo (7d) os íons Ni(II) (“parte A e B”) localizam-se em posições 

cristalográficas x, y, z com coordenadas fracionárias [Ni1: 0,47060; 0,44943; 0,43250] e [Ni2: 

0,03743; 0,04866; -0,07380]. Na “parte A” do complexo o centro da interação Ni1∙∙∙Ni1’ 

situa-se sobre um centro de inversão localizado na origem da cela (0, 0, 0), ou seja, a parte 

simétrica da “parte A” do composto é gerada através da operação de simetria -x, -y, -z. Na 

“parte B” do complexo o centro da interação Ni2∙∙∙Ni2’ situa-se sobre o centro geométrico do 

interior da cela (localizado em ½, ½, ½), dessa forma, a parte simétrica da “parte B” do 

(a) (b) 
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composto é gerada através das operações de simetria: 1-x, 1-y, 1-z; x, 1+y, 1+z, 1-x, -y, -z, 1-x, 

1-y, -z e x, y 1+z. 

A geometria de coordenação dos átomos de níquel no complexo (7d), tanto na parte A 

como na parte B, é quadrática distorcida em função dos ângulos próximos a 90°. Na “Parte A” 

os ângulos envolvido para essa geometria são: N21–Ni1–N11 = 86,8(4); N21–Ni1–N23 = 

87,3(4); N23–Ni1–N13’ = 94,0(4); N13’–Ni1–N21 = 90,9(4)°. O átomo de níquel (Ni1) 

encontra-se coordenado a dois ânions 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido) butano através dos 

átomos N11, N13’, N21 e N23 [Ni1–N11 = 1,863(10); Ni1–N13’ = 1,964(9); Ni1–N21 = 

1,876(8) e Ni1–N23 = 1,925(9) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de 

inversão Ni1···Ni1’. [Código de simetria (’):-x, -y, -z]. Na “Parte B” os ângulos envolvido 

para essa geometria são: N33–Ni2–N43’’’ = 93,6(4); N43’’’–Ni2–N31’’’’ = 88,7(4);  

N31’’’’–Ni2–N41’’’’ = 85,9(4); N41’’’’–Ni2–N33 = 90,9(4)°. O átomo de níquel (Ni2) 

encontra-se coordenado a dois ânions 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano através dos 

átomos N33, N43’’’, N31’’’’ e N41’’’’ [Ni2–N33 = 1,955(10); Ni2–N43’’’ = 1,932(8); Ni2–

N31’’’’ = 1,890(10) e Ni2–N41’’’’ = 1,913(9) Å], e as respectivas ligações geradas pelos 

operadores de inversão. [Códigos de simetria (’):-x, -y, -z; (’’): 1-x, 1-y, 1-z; (’’’): x, 1+y, 1+z; 

(’’’’): 1-x, -y, -z;]. 

Em ambas as partes do complexo (7d) observamos a presença de interação métálica 

Ni···Ni com distâncias de 2,426(3) Å (Ni1···Ni1’) e 2,422(3) Å (Ni2···Ni2’’), muito 

próximas às encontradas na literatura
157

. Observa-se também a presença de interação 

polarizada oriunda do átomo de bromo, Ni···Br, com distâncias de 2,9784(2) Å (Ni1···Br1) e 

2,9132(1) Å (Ni2···Br3). Sendo assim, admite-se que ocorre a expansão da geometria de 

coordenação dos átomos de níquel (Ni1 e Ni2) de quadrática distorcida para octaédrica 

distorcida em função dessas interações, conforme mostra a figura 4.71. Na tabela 4.50 estão 

os ângulos selecionados para a geometria de coordenação octaédrica distorcida. 
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(a)  (b)  

Figura 4.71 - Projeção dos poliedros que representam a expansão da geometria de 

coordenação do complexo (7d). (a) “Parte A” e (b) “Parte B”. [Códigos de simetria (’):-x, -y, -

z; (’’): 1-x, 1-y, 1-z; (’’’): x, 1+-y, 1+z; (’’’’): 1-x, -y, -z]. 

 

Tabela 4.50 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

octaédrica distorcida. 

 Angulos 

selecionados (°) 

Distorção 

aproximada 

(°) 

“Parte A” 

Ni1’···Ni1–N11 92,83(3) 2,8 

Ni1’···Ni1–N13’ 80,45(3) 19,5 

Ni1’···Ni1–N21 87,15(3) 2,9 

Ni1’···Ni1–N23 85,78(3) 4,3 

Br1···Ni1–N11 98,83(3) 8,8 

Br1···Ni1–N13’ 88,13(3) 1,9 

Br1···Ni1–N21 115,06(3) 25 

Br1···Ni1–N23 73,16(3) 16,9 

“Parte B” 

Ni2’’···Ni2–N43’’’ 70,59(3) 19,5 

Ni2’’···Ni2–N31’’’’ 89,74(3) 0,3 

Ni2’’···Ni2–N41’’’’ 102,29(3) 12,2 

Ni2’’···Ni2–N33 84,52(3) 5,5 

Br3···Ni2–N43’’’ 74,02(3) 16 

Br3···Ni2–N31’’’’ 97,24(3) 7,2 

Br3···Ni2–N41’’’’ 119,71(2) 29,7 

Br3···Ni2–N33 90,05(3) 0 

[Códigos de simetria (’):-x, -y, -z; (’’): 1-x, 1-y, 1-z; (’’’): x, 1+-y, 1+z; (’’’’): 1-x, -y, -z]. 

 

 

Na figura 4.72 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do 

níquel no complexo (7d) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo 

desvio da planaridade conforme os valores na tabela 4.51. 
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Figura 4.72 - Projeção dos íons triazenidos [BrC6H4NNNC4H8NNNC6H4Br]
2-

, da “parte A” 

em (a) e da “parte B” em (b), isolados do ambiente de coordeação do níquel(II) indicando o 

desvio da planaridade global do complexo (7d). [Códigos de simetria (’):-x, -y, -z; (’’’): x, 

1+y, 1+z; (#): 1-x, 1-y, -z]. 

 

 

Tabela  4.51 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (7d). Desvio padrão entre parênteses. 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

“Parte A” 

C11’–C16’ / C31–C36 0,0173 / 0,0429 70,86(8) 

C11’–C16’ / N21’, N22’, N23 0,0173 / 0 52,39(4) 

C31–C36 / N11’, N12’, N13’ 0,0036 / 0 53,89(8) 

“Parte B” 

C41#–C46# / C61–C66 0,0098 / 0,0124 59,79(5) 

C41#–C46# / N41’’’, N42’’’, N43 0,0098 / 0 85,80(3) 

C61–C66 / N31, N32, N33 0,0124 / 0 88,82(4) 

[Códigos de simetria (’):-x, -y, -z; (’’’): x, 1+y, 1+z; (#): 1-x, 1-y, -z]. 

 

 

No complexo (7d) existe a presença de ligações de hidrogênio não-clássicas 

centrossimétricas C–H∙∙∙Br formando um arranjo supramolecular unidimensional. Os 

parâmetros geométricos das ligações de hidrogênio do complexo (7d) estão listados na tabela 

4.52. 

 

Tabela 4.52 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio clássicas e não-clássicas 

do complexo (7d). 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C46’–H46’∙∙∙Br2 0,93 2,957 3,6614 133 

[Código de simetria (’): -x, 1-y, 1-z].  

 

(a) (b) 
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As duas partes independentes (A e B) do complexo (7d) se relacionam por interações 

centrossimétricas do tipo C–H∙∙∙Br formando cadeias paralelas que se reproduzem através dos 

operadores de simetria (-1) presentes na cela elementar.  

As interações centrossimétricas C46’–H46’∙∙∙Br2 formam um arranjo unidimensional 

onde as cadeias se reproduzem na direção cristalográfica [+1-1-1]. Neste arranjo as moléculas 

associam-se através de uma interação entre o átomo doador e o bromo receptor. A distância 

do átomo doador C46’ ao receptor Br2 é de 3,6614(2) Å apresentando um ângulo de 133°. 

[Código de simetria (’): -x, 1-y, 1-z].  

 É possível identificar nas figuras abaixo (4.73 e 4.74) que as partes independentes “A” 

e “B” do complexo (7d) estão relacionadas através de centros de inversão localizados na cela 

elementar. 

 
Figura 4.73 - Projeção do arranjo supramolecular, no eixo cristalográfico c, formado pelas 

interações intermoleculares centrossimétricas C46’–H46’∙∙∙Br2. Átomos de hidrogênio que 

não participam das interações foram omitidos para melhor visualização da estrutura. [Código 

de simetria (’): -x, 1-y, 1-z].  
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Figura 4.74 - Projeção do arranjo supramolecular do complexo (7d), no eixo cristalográfico a. 

Átomos de hidrogênio que não participam das interações foram omitidos para melhor 

visualização da estrutura. [Código de simetria (’): -x, 1-y, 1-z; (’’): 1+x, y, z]. 
 

 

 

4.5.1.4. Discussão da estrutura cristalina e molecular do composto (7f) 

 

Na figura 4.75 está representada a projeção estrutural do complexo (7f) incluindo 

parâmetros térmicos anisotrópicos, com a numeração dos principais átomos.  

 

Figura 4.75 - Projeção estrutural do complexo (7f). Elipsóides térmicos com nível de 

probabilidade de 50%. Átomos de hidrogênio omitidos para melhor visualização da estrutura. 

[Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 
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A estrutura cristalina do complexo (7f) é constituída de moléculas binucleares neutras 

de níquel(II), centrossimétricas, onde os centros metálicos possuem geometria quadrática com 

número de coordenação igual a quatro. A estrutura é composta, por dois íons bistriazenidos 

assimétricos [NH2ONC6H4NNNC4H8NNNC6H4CONH2]
2-

 coordenados ao centro metálico. 

Os ligantes bistriazenidos apresentam nos anéis fenila substituintes amida em posição para a 

cadeia diazoamínica. 

O modo de coordenação dos ligantes bistriazenos é em ponte formando anéis de oito 

membros com os centros metálicos. A cadeia diazoamínica encontra-se desprotonada 

conferindo uma carga formal -2 para a molécula de cada ligante no complexo. A carga formal 

negativa de cada uma das quatro cadeias de nitrogênios [-N=N-N-]
-
 é contrabalanceada pela 

carga positiva oriunda de cada Ni
2+

 conferindo desta forma a eletroneutralidade do composto. 

Os dois anéis de oito membros formados [1: Ni–N13–N12’–N11’–Ni’–N13’–N12–

N11; 2: Ni–N23–N22’–N21’–Ni’–N23’–N22–N21], conforme a figura 4.76 podem ser 

considerados planares em função dos valores de r.m.s serem 0,0314 e 0,0283 Å 

respectivamente. [Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 

 

 

Figura 4.76 - Projeção dos anéis de oito membros constituídos pelos átomos de níquel com as 

cadeias triazenídicas. [Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 

 

 

No complexo (7f) o íon Ni(II) localiza-se em posições cristalográficas x, y, z com 

coordenadas fracionárias [Ni: 0,54705; 0,97897; 0,08593] determinando que a parte 

assimétrica do complexo é composta por um íon ligante bistriazenido 

[NH2ONC6H4NNNC4H8NNNC6H4CONH2]
2-

, simetricamente independente entre si, que 

completa a esfera de coordenação do níquel. O complexo situa-se sobre um centro de 
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inversão, ou seja, a parte simétrica do composto é gerada através da operação de simetria 1-x, 

2-y, -z com o centro de inversão localizado no centro da interação Ni∙∙∙Ni’. 

A geometria de coordenação do níquel no complexo (7f) é quadrática distorcida em 

função dos ângulos próximos a 90° [N23–Ni–N13 = 89,79(19)°; N23–Ni–N11 = 89,90(19)°; 

N13–Ni–N21 = 86,49(17)°; N11–Ni–N21 = 93,98(18)°]. O átomo de níquel encontra-se 

coordenado a dois ânions 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano através dos átomos N11, 

N13, N21 e N23         [Ni–N11 = 1,926(4); Ni–N13 = 1,882(4); Ni–N21 = 1,901(4) e Ni–N23 

= 1,905(4) Å], e as respectivas ligações geradas pelo operador de inversão Ni···Ni’. [Código 

de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 

O complexo (7f) apresenta interação metálica Ni···Ni’ com distância de 2,395(10) Å, 

dessa forma, admite-se que ocorre a expansão da geometria de coordenação do átomo de 

níquel de quadrática distorcida para piramidal quadrática distorcida em função dessa interação 

metálica conforme está comprovado na figura 4.77. Na tabela 4.53 estão os ângulos 

selecionados para a geometria de coordenação piramidal quadrática distorcida. 

 

 

Figura 4.77 - Projeção do poliedro que representa a expansão da geometria de coordenação do 

complexo (7f). [Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 
 

 

 

Tabela 4.53 - Ângulos de ligação com a respectiva distorção para a geometria de coordenação 

piramidal quadrática distorcida. 

 Angulos selecionados (°) Distorção aproximada (°) 

Ni’···Ni–N11 85,74(12) 4,2 

Ni’···Ni–N13 89,00(12) 1,0 

Ni’···Ni–N21 85,34(12) 4,6 

Ni’···Ni–N23 88,89(12) 1,1 

[Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 
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Em 1968 Corbett e Hoskins157 sintetizaram e caracterizaram por difração de raios X 

em monocristal o complexo tetrakis-(1,3-difeniltriazenido)diniquel(II) que apresentou 

estrutura semelhante ao acetato de níquel monohidratado. Esse complexo  apresentou uma 

distância metálica de 2,38 Å que é menor que a distância Ni···Ni no metal (2,49 Å). A 

distância do átomo de níquel aos nitrogênio da cadeia diazoamínica do complexo possui 

valores muito próximos, em torno de 1,93 Å, e o ângulo da cadeia diazoamínica é de 115,8°. 

Pode-se observar que esses valores são muito semelhantes ao complexo (7f), sendo que a 

distância metálica é de 2,395(10) Å e as distâncias do níquel aos átomos de nitrogênio da 

cadeia diazoamínica também estão próximos a 1,9 Å [Ni–N11 = 1,926(4); Ni–N13 = 

1,882(4); Ni–N21 = 1,901(4) e Ni–N23 = 1,905(4) Å], com ângulos da cadeia triazenídica 

N11–N12–N13’ = 117,4(4) e N21–N21–N23’ = 116,3(4)°. [Código de simetria (’):1-x, 2-y, -

z]. O mesmo ocorre para os complexos de níquel (7b), (7c) e (7d). 

Na figura 4.78 pode-se analisar o ligante isolado do ambiente de coordenação do 

níquel no complexo (7f) e observa-se que os fragmentos fenila não sofrem significativo 

desvio da planaridade conforme os valores na tabela 4.54. 

 

Figura 4.78 - Projeção do íon triazenido [NH2ONC6H4NNNC4H8NNNC6H4CONH2]
2-

 isolado 

do ambiente de coordeação do níquel(II) indicando o desvio da planaridade global do 

complexo (7f). [Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 
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Tabela 4.54 - Desvio médio quadrático da planaridade, r.m.s (Å) e ângulo interplanar (°) do 

complexo (7f). Desvio padrão entre parênteses. 

 

Fragmento r.m.s Ângulo interplanar 

C11–C16 / C21–C26 0,0087 / 0,0036 52,84(8) 

C11–C16 / C27, O2, N24 0,0087 / 0 10,76(4) 

C21–C26 / C17, O1, N14 0,0036 / 0 48,85(4) 

C11–C16 / N11, N12, N13’ 0,0087 / 0 42,70(4) 

C21–C26 / N21’, N22’, N23 0,0036 / 0 12,35(5) 

[Código de simetria (’):1-x, 2-y, -z]. 

 

 

A presença de ligações de hidrogênio clássicas N–H∙∙∙O e não-clássicas C–H∙∙∙O no 

complexo (7f) levam a formação de um arranjo supramolecular bidimensional. Os parâmetros 

geométricos das ligações de hidrogênio desse complexo estão listados na tabela 4.55. 

 

 

Tabela 4.55 - Parâmetros geométricos para as ligações de hidrogênio clássicas e não-clássicas 

do complexo (7f). 

 

D–H∙∙∙A D-H (Å) H∙∙∙A (Å) D∙∙∙A (Å) <D–H∙∙∙A (°) 

C13–H13∙∙∙O2’ 0,93 2,560 3,483 171 

N24–H24B∙∙∙O2’ 0,86 2,410 3,232 160 

N14–H14A∙∙∙O2’’ 0,86 2,170 3,013 166 

O1∙∙∙H24A’’–N24’’ 0,86 2,026 2,880 171 

[Códigos de simetria (’): x, 2.5-y, -0.5+z; (’’): 2-x, -0.5+y, 0.5-z]. 

 

As interações intermoleculares C13–H13∙∙∙O2’ e N24–H24B∙∙∙O2’ se reproduzem na 

direção cristalográfica [011] associando as moléculas através de uma interação entre os 

átomos doadores com um receptor bifurcado (O2’), conforme observa-se na figura 4.79. As 

distâncias entre os átomos doadores C13 e N24 com o receptor bifurcado O2’ são de 3,483 e 

3,237 Å, com ângulos de 171 e 160° respectivamente. [Código de simetria (’): x, 2,5-y, -

0,5+z].  
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Figura 4.79 - Projeção do arranjo supramolecular 2-D, no eixo cristalográfico b, formado 

pelas interações intermoleculares C13–H13∙∙∙O2’ e N24–H24B∙∙∙O2’. Átomos de hidrogênio 

que não participam das interações foram omitidos para melhor visualização da estrutura. 

[Código de simetria (’): x, 2,5-y, -0,5+z].  

 

 

As interações ligações de hidrogênio clássicas N14–H14A∙∙∙O2’’ e O1∙∙∙H24A’’–

N24’’ se reproduzem na direção cristalográfica [201] onde as moléculas associam-se através 

de uma interação entre os átomos doadores com dois receptores (O1/O2’’) formando um anel 

de oito membros, conforme observa-se na figura 4.80. As distâncias entre os átomos doadores 

N14 e N24 com os receptores O2’’ e O1 são de 3,013 e 2,880 Å, com ângulos de 166 e 171° 

respectivamente. É possível identificar na figura que as moléculas do complexo estão 

relacionadas através de um eixo de rotação-translação 21 e por centros de inversão localizados 

no centro da interação metálica. [Código de simetria (’’): 2-x, -0,5+y, 0,5-z]. 

Desta forma, tem-se a formação de um arranjo supramolecular 3-D formado pelas 

interações intermoleculares C13–H13∙∙∙O2’; N24–H24B∙∙∙O2’; N14–H14A∙∙∙O2’’ e 

O1∙∙∙H24A’’–N24’’ com reprodução nas direções cristalográficas [100], [010] e [001] 

conforme a projeção com profundidade no eixo cristalográfico b da ilustração abaixo, figura 

4.81. 

 

 



  

 

   

Figura 4.80 - Projeção do arranjo supramolecular 2-D do complexo (7f), no eixo cristalográfico c inclinado, formado por ligações de hidrogênio 

clássicas N14–H14A∙∙∙O2’’ e O1∙∙∙H24A’’–N24’’. Átomos de hidrogênio que não participam das interações foram omitidos para melhor 

visualização da estrutura. [Código de simetria (’’): 2-x, -0,5+y, 0,5-z]. 
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Figura 4.81 - Projeção do arranjo supramolecular 3-D do complexo (7f) na direção cristalográfica do eixo b, formado por ligações de hidrogênio 

clássicas e não-clássicas C13–H13∙∙∙O2’; N24–H24B∙∙∙O2’; N14–H14A∙∙∙O2’’ e O1∙∙∙H24A’’–N24’’, apresentando conteúdo parcial de cela 

unitária. [Códigos de simetria (’): x, 2,5-y, -0,5+z; (’’): 2-x, -0,5+y, 0,5-z]. 
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com os objetivos inicialmente apresentados neste trabalho e considerando o 

conjunto de análises e experimentos realizados com a química dos triazenos e seus complexos 

derivados, podem ser feitas algumas considerações relevantes que engrandecem o trabalho. 

Síntese orgânica para químicos inorgânicos ainda não é algo corriqueiro, dentro do 

contexto da pós-graduação, e neste trabalho um bom tempo foi dedicado ao estudo das 

sínteses dos compostos biscatenados, pelo acoplamento de uma azida com um reagente de 

Grignard, método que exige várias etapas e reagentes com pureza elevada, o que o torna 

trabalhoso. Outra dificuldade encontrada está na obtenção dos compostos para análise 

estrutural por difração de raios X em monocristal, e inúmeras foram às tentativas de reações 

sem sucesso. 

No entanto, duas séries inéditas de pré-ligantes triazenos, os compostos 

monocatenados (2b-2e, 2g) e os biscatenados (5a-5f), foram sintetizados e devidamente 

caracterizados por técnicas espectroscópicas em diferentes regiões, tais como UV/Visível, 

infravermelho, ressonância magnética nuclear. A estrutura cristalina e molecular dos pré-

ligantes (2c) e (2d) foi determinada por difração de raios X. Fica evidente que a introdução 

dos diferentes substituintes contribui para o estudo da formação de estruturas 

supramoleculares no estado sólido, atingindo-se, em concordância com dados presentes na 

literatura, o objetivo de explorar as diversas interações intermoleculares presentes nestes 

compostos. Na molécula (2c), a organização no estado sólido ocorre via ligações de 

hidrogênio clássicas aromáticas enquanto que no (2d) o arranjo supramolecular 1-D envolve 

interações halogenadas. 

Em uma etapa posterior nove complexos metálicos envolvendo os íons Pd
2+

 (3c, 3g), 

Cu
2+

 (6a, 6b, 6f) e Ni
2+

 (7b, 7c, 7d, 7f)
 
 tiveram suas estruturas cristalinas e moleculares 

elucidadas através da difração de raios X em monocristal. Destes, destaca-se que a série de 

compostos bistriazenos mostrou-se apta a formar complexos binucleares com os metais 

Cu(II), Ni(II), envolvendo curtas distâncias M−M, os quais apresentam forte interação 

M···M. Os complexos de cobre apresentam interação metálica Cu···Cu’  de 2,4437(8) Å  

(6a), 2,4738(4) Å (6b) e 2,4421(7) Å (6f). Para os complexos de níquel a interação Ni···Ni’ 

varia de 2,4087(12) Å no complexo 7b á 2,4395(10) Å para ocomplexo 7f. 
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As estruturas supramoleculares dos complexos apresentaram, no geral, uma discussão 

rica em termos de informações estruturais: ligações de hidrogênio clássicas e não-clássicas, 

interações intermoleculares aromáticas  X–H···M , interações halogenadas  C–Br···G e 

interações  anagóstica C–H···Pd. Estruturas interessantes e potenciais alvos de próximos 

estudos no que se refere às aplicações seja quanto a atividade biológica dos pré-ligantes ou em 

virtude de possíveis propriedades magnéticas e/ou catálise dos complexos metálicos. 
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CAPÍTULO 6.  ANEXOS 

6.1. Anexo A - Espectroscopia de Infravermelho 

 

 
Anexo A1 - Espectro de IV do 3-(4- fenildiazenil)-1-(2-fluorofenil)-triazeno (2b). 

 

 

 
Anexo A2 - Espectro de IV do 1-(2-clorofenil)-3-(4- fenildiazenil)-triazeno (2c). 
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Anexo A3 - Espectro de IV do 1-(2-bromofenil)-3-(4- fenildiazenil)-triazeno (2d). 

 

 

 
Anexo A4 - Espectro de IV do 3-(4- fenildiazenil)-1-(2-iodofenil)-triazeno (2e). 
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Anexo A5 - Espectro de IV do 1,3-bis(3-metoxi-4-metilbenzoate)triazeno (2g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo A6 - Espectro de IV do complexo (3c)  
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Anexo A7 - Espectro de IV do 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano (5b) 

 

 

 
Anexo A8 - Espectro de IV do 1,4-bis(2-clorofeniltriazenido)butano (5c) 
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Anexo A9 - Espectro de IV do 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano (5d) 

 

 

 
Anexo A10 - Espectro de IV do1,4-bis(2-iodofeniltriazenido)butano (5e) 
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Anexo A11 - Espectro de IV do 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano  (5f). 

 

 

 

 
Anexo A12 - Espectro de IV do complexo (6a) 
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Anexo A13 - Espectro de IV do complexo (6b) 

 

 

 

 
Anexo A14- Espectro de IV do complexo (7d) 



6. Anexos                                                                                                                                   212 

          

 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 
Anexo A15 - Espectro de IV do complexo (7f) 

 
Anexo A16 – Expansão do espectro de IV do complexo (7f) 

 
Anexo A17 - Espectro de IV da 4-amidofenilazida (KBr).  
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6.2. Anexo B - Espectroscopia de 
1
H RMN 

13
C RMN 

 

 

 
 

Anexo B1 - Espectro de 
1
H RMN do bistriazeno 5a (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo B2 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 5a (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
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Anexo B3 - Espectro de 
1
H RMN do bistriazeno 5b (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

 

 

 

 
 

Anexo B4 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 5b (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
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Anexo B5 - Espectro de 
1
H RMN do bistriazeno 5c (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo B6 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 5c (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
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Anexo B7 - Espectro de 
1
H RMN do bistriazeno 5d (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo B8 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 5d (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
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Anexo B9 - Espectro de 

1
H RMN do bistriazeno 5e (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo B10 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 5e (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
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Anexo B11 - Espectro de 
1
H RMN do bistriazeno 5f (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 

 

 
 

Anexo B12 - Espectro de 
13

C RMN do bistriazeno 5f (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
 

 
Anexo B13 - Espectro de 

1
H RMN da 4-amidofenilazida (DMSO-d6/TMS, 400MHz). 
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Anexo B14 - Espectro de 

13
C RMN da 4-amidofenilazida (DMSO-d6, 100MHz). 

 

 

6.3. Anexo C - Espectrometria de massas (EI) e (ESI(+)-TOF) 

 

 
Anexo C1 - Espectro de massa do 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano (5b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C2 – Ampliação do espectro de massa do 1,4-bis(2-fluorofeniltriazenido)butano (5b) 

 

N3

C
NH2O

N
N

N
N

N
N

H

H

F

F

m/z: 332.1



6. Anexos                                                                                                                                   220 

          

 

Tese de Doutorado – Fernanda Broch – UFSM - 2013 

 
 

 

 
 

 
 

Anexo C3 - Espectro de massa do 1,4-bis(2-clorofeniltriazenido)butano (5c) 
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Anexo C4 - Espectro de massa do 1,4-bis(2-bromofeniltriazenido)butano (5d). 
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Anexo C5 - Espectro de massa do 1,4-bis(2-iodofeniltriazenido)butano (5e) 
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Anexo C6 - Espectro de massa (EI) do 1,4-bis(4-amidofeniltriazenido)butano (5f) 

 

 

 

 
 

Anexo C7 - Espectro de massa do complexo (6a) 
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Anexo C8 – Ampliação do espectro de massa do complexo (6a) 
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Anexo C9 - Espectro de massas (ESI(+)-TOF) do complexo 7f.  

 

 
Anexo C10 - Ampliação no espectro de massas (ESI(+)-TOF) do complexo 7f, mostrando a 

região do íon molecular  + H. 
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Anexo C11 - Espectro de massas ESI(+) do complexo 7b 
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6.4. Anexo D – Espectroscopia de UV Vis 

 
(a)                                                                 (b) 

Anexo D1 - Espectros eletrônicos do pré-ligante (5a). Concentrações (µM) A – 8,00; B – 12,00; C – 

16,00; D – 20,00; E – 23,00; F – 27,00; G – 31,00; H – 34,00 em (a). Curva de calibração do pré-

ligante (5a) para a banda λ = 312 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 

 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Anexo D2 - Espectros eletrônicos do pré-ligante (5b). Concentrações (µM) A – 8,00; B – 12,00; C – 

16,00; D – 20,00; E – 23,00; F – 27,00; G – 31,00; H – 34,00 em (a). Curva de calibração do pré-

ligante (5b) para a banda λ = 301 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 
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(a)                                                                 (b) 

Anexo D3 - Espectros eletrônicos do pré-ligante (5c). Concentrações (µM) A – 8,00; B – 12,00; C – 

16,00; D – 20,00; E – 23,00; F – 27,00; G – 31,00; H – 34,00 em (a). Curva de calibração do pré-

ligante (5c) para a banda λ = 240 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 

 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Anexo D4 - Espectros eletrônicos do pré-ligante (5d). Concentrações (µM) A – 8,00; B – 12,00; C – 

16,00; D – 20,00; E – 23,00; F – 27,00; G – 31,00; H – 34,00 em (a). Curva de calibração do pré-

ligante (5d) para a banda λ = 296 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 
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(a)                                                                 (b) 

Anexo D5 - Espectros eletrônicos do pré-ligante (5e). Concentrações (µM) A – 8,00; B – 12,00; C – 

16,00; D – 20,00; E – 23,00; F – 27,00; G – 31,00; H – 34,00 em (a). Curva de calibração do pré-

ligante (5e) para a banda λ = 245 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 

 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Anexo D6 -  Espectros eletrônicos do pré-ligante (5f). Concentrações (µM) A – 3,32; B – 4,98; C – 

6,62; D – 8,26; E – 9,90; F – 11,53; G – 13,16; H – 14,78 em (a). Curva de calibração do pré-ligante 

(5f) para a banda λ = 315 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 
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Anexo D7 - Espectros eletrônicos do complexo (6a). Concentrações (µM) A – 5,84; B – 7,76;  C – 

9,67; D – 11,00; E – 13.00; F – 15,00; G – 17,00; H – 19,00 em (a). Curva de calibração do complexo 

(6a) para a banda λ = 314 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 

 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Anexo D8 -  Espectros eletrônicos do complexo (6f). Concentrações (µM) A – 1,33; B – 2,65; C – 

3,96; D – 5,26; E – 6,56; F – 7,84; G – 9,12; H – 10,39 em (a). Curva de calibração do complexo (6f) 

para a banda λ = 315 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 
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Anexo D9  -  Espectros eletrônicos do complexo (7b). Concentrações (µM) A – 8,00; B – 9,80;  C – 

11,00; D – 12,00; E – 14,00; F – 16,00; G – 17,00; H – 19,00 em (a). Curva de calibração do 

complexo (12) para a banda λ = 355 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 

 

 

 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Anexo D10 -  Espectros eletrônicos do complexo (7f). Concentrações (µM) A – 1,33; B – 2,65; C – 

3,96; D – 5,26; E – 6,56; F – 7,84; G – 9,12; H – 10,39 em (a). Curva de calibração do complexo (7f) 

para a banda λ = 317 nm para determinação da absortividade molar (ε) em (b). 
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