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RESUMO 
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Universidade Federal de Santa Maria 
 

COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO DERIVADOS DO DISSELENETO E 
DISSELENOÉTERES DE BIS(2-PIRIDINA) – SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO 

E APLICAÇÕES 
 

AUTORA: ROBERTA CARGNELUTTI 
ORIENTADOR: PROF. DR. ERNESTO SCHULZ LANG 

Local e Data da Defesa: Santa Maria, 6 de março de 2015. 
 

Este trabalho apresenta a síntese e caracterização de dezenove compostos 

derivados do disseleneto e disselenoéteres de bis(2-piridina) com metais de diferente 

dureza. Dos dezenove complexos obtidos, dezessete tiveram sua estrutura elucidada 

por difração de raios X em monocristal, além de outros métodos de caracterização 

como análise elementar, espectroscopia de infravermelho e espectrometria de 

massas. Seis diferentes complexos foram obtidos quando utilizou-se o disseleneto de 

bis(2-piridina) como ligante. Estes complexos envolvem os íons AuI, CuII, CuI, ReI, ReV 

e ReIII. Dentre os complexos de rênio, destaca-se o complexo de ReV que possui um 

átomo de Se0 como ligante, um caso raro até então não reportado na literatura. 

Disselenoéteres de bis(2-piridina) com um, três ou quatro carbonos metilênicos entre 

os átomos de selênio foram sintetizados e caracterizados. Dos três disselenoéteres 

sintetizados, dois são inéditos na literatura (L2, L3). Os grupos metilênicos atuam 

como espaçadores e foram utilizados com o objetivo de avaliar a sua influência frente 

à complexação com metais de transição de diferente dureza. Observou-se que quanto 

maior a cadeia carbônica entre os átomos de selênio maior é a tendência para a 

formação de polímeros. Os treze complexos obtidos com ligantes disselenoéteres de 

bis(2-piridina) demostraram seguir uma tendência de complexação que está de acordo 

com a teoria de Pearson sobre ácidos e bases, no qual os átomos de nitrogênio dos 

ligantes se coordenam a metais mais duros e os átomos de selênio se coordenam a 

metais mais macios. Os complexos obtidos foram submetidos a testes de atividade 

antioxidante. Os testes da atividade superóxido dismutase (SOD) demonstraram que 

os compostos de Cu 2, 7, 8, 13 e 18 apresentaram boa atividade antioxidante, com 

valores de IC50 menores que 0,66 µM. Dentre esses compostos o complexo 

[Cu4I4(L1)2] (8) foi o que apresentou o melhor valor de IC50 em 0,08 µM. Esses 

resultados demonstram que os compostos de Cu citados apresentam bons potenciais 

para serem empregados como miméticos da enzima superóxido dismutase (SOD). 

Adicionalmente, o sistema CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) mostrou-se eficiente na 

catálise de reações de acoplamento para a formação de uma nova ligação C-S 

utilizando glicerol como solvente. Também testou-se a atividade catalítica do complexo 

8 para este tipo de reação. Ambos os sistemas catalíticos deram origem a produtos 

com rendimentos de bons a excelentes quando comparados ao reportado na literatura. 

 

Palavras-chave: disseleneto de bis(2-piridina), disselenoéter de bis(2-piridina), 

complexos, difração de raios X.  
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 This work describes the synthesis and characterization of nineteen compounds 

derivative of diselenide and diselenoethers of bis(2-pyridyl) with metals of different 

degree of hardness. Among the nineteen obtained complex, seventeen had their 

structure elucidated by X-ray crystallography, besides others characterization methods, 

such as elemental analysis, infrared spectroscopy and mass spectrometry. Six different 

complexes were obtained when bis(2-pyridyl)diselenide was used as a ligand. These 

complexes involve metal centers of AuI, CuII, CuI, ReI, ReV and ReIII. Among the 

rhenium complexes, stands out the ReV complex that has a Se0 atom as a ligand, a 

rare exemple not previously reported in the literature. Bis(2-pyridyl)diselenoethers with 

one, three or four methylene groups between selenium atoms were synthesized and 

characterized. Among these three synthesized diselenoethers two are unprecedented 

in the literature (L2, L3). The methylene groups act as spacers, and were used in order 

to evaluate their influence across the complexation with different metals. It was 

observed that as longer is the carbon chain between the selenium atoms as higher is 

the tendency to polymer formation. The thirteen complexes obtained with the ligands 

bis(2-pyridyl)diselenoethers demonstrated follow a trend of complexation which agrees 

with Pearson's theory of acids and bases, wherein the nitrogen atoms of the ligands 

coordinate with harder metals and selenium atoms coordinate the softer metals. The 

obtained complexes were submitted to antioxidant activity tests. Tests of superoxide 

dismutase (SOD) showed that copper complexes 2, 7, 8, 13 and 18 had good 

antioxidant activity, with IC50 values less than 0.66 µM. Among these compounds the 

complex [Cu4I4(L1)2] (8) presented the best IC50 value in 0.08 µM. These results 

demonstrate that the Cu compounds mentioned have great potential to be used as 

mimetics of superoxide dismutase enzyme (SOD). In addition, the system CuI/bis(2-

pyridyl)diselenoether showed as an efficient catalyst for the formation of a new C-S 

bond by cross-coupling reactions using glycerol as solvent. Still, the catalytic activity for 

the complex 8 was also tested for this type of reaction. Both of these catalytic systems 

provide the desired products in good to excellent yields when compared to the 

literature. 

 

Keywords: bis(2-piridyl)diselenide, bis(2-pyridyl)diselenoether, complexes, X-ray 

crystallography.  
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AE  análise elementar 
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m  multipleto 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

  A química dos compostos orgânicos de selênio teve um rápido 

desenvolvimento a partir de 1970, quando estes compostos se mostraram úteis 

em síntese orgânica como agentes oxidantes específicos, e paralelamente a 

função bioquímica do selênio foi demonstrada pela descoberta da 

selenocisteína e da glutationa peroxidase – uma enzima antioxidante1.  

Desde então, o progresso no estudo de compostos orgânicos de selênio 

tem sido também impulsionado pelas potenciais aplicações dos mesmos em 

materiais semicondutores2, na catálise3 e em complexos atuando como 

ligantes4.  

Compostos contendo o ânion 2-piridilselenolato (SePy‟)−, constituem 

uma importante classe de moléculas que contêm átomos doadores 

relativamente duros (N) e macios (Se). Muitos trabalhos até o momento, tem 

demonstrado que o disseleneto de bis(2-piridina) é um importante material de 

partida para a preparação de diversos complexos que contém o ligante 2-

piridilselenolato1,5. Complexos funcionalizados com ligantes calcogenolatos tem 

demostrado potencial promissor em catálise e na ciência dos materiais6. Se um 

centro metálico apropriado é escolhido, esses complexos podem ser potenciais 

precursores para a geração de materiais semicondutores6b.  

Complexos também possuem grande importância na química 

bioinorgânica, a qual estuda a função de espécies metálicas em sistemas 

biológicos7. Determinados metais associados aos sítios ativos de 

metaloenzimas podem atuar como antioxidantes, transformando espécies 

reativas de oxigênio em espécies menos nocivas ao organismo. Os mamíferos 

                                                           
1
 a) Kedarnath, G.; Jain, V.K. Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 1409. b) Wirth, T. Organoselenium 

Chemistry: Synthesis and Reactions, Wiley-VCH, Weinheim, 2012. c) Flohe, L.; Gunzler, E.A.; 
Schock, H.H. FEBS Lett. 1973, 32, 132. 
2
 Malik, M.A.; Afzaal, M.; O‟Brien, P. Chem. Rev. 2010, 110, 4417. 

3
 Kumar, A.; Rao, G.K.; Saleem, F.; Singh, A.K. Dalton Trans. 2012, 41, 11949. 

4
 a) Levason, W.; Orchard, S.D.; Reid, G. Coord. Chem. Rev. 2002, 225, 159. b) Molter, A.; 

Mohr, F. Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 19.  
5
 a) Laube, J.; Jäger, S.; Thöne, C. Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 1983. b) Kienitz, C.O.; Thöne, C.; 

Jones, P.G. Inorg. Chem. 1996, 35, 3990.  
6
 a) Sharma, R.K.; Kedarnath, G.; Wadawale, A.; Jain, V.K.; Vishwanadh, B. Inorg. Chim. Acta 

2011, 365, 333. b) Raper, E.S. Coord. Chem. Rev. 1996, 153, 199. 
7
 Malone, R.M.R. Bioinorganic Chemistry, 2° ed., Wiley, 2007.  
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possuem três enzimas que são capazes de dismutar o O2
− em O2 e H2O2: duas 

são Cu/Zn superóxido dismutases (SOD) e a outra é a Mn-SOD mitocondrial8. 

Em condições patológicas, a SOD pode deixar os sistemas vivos sem 

proteção adequada contra O2
− e seus derivados (espécies reativas de oxigênio 

ERO‟s), isso pode fazer com que a presença excessiva de ERO‟s leve a 

condições fisiopatológicas tais como doença de Alzheimer e a doença de 

Parkison, ou várias inflamações9.  

Atualmente, essas enzimas com atividade SOD estão sendo 

amplamente estudadas a fim de entender o seu ciclo catalítico. Uma alternativa 

que contribui para o estudo das mesmas é a síntese de miméticos que 

possuam centro metálico similar ao sítio ativo original, porém com ligantes de 

tamanho e complexidade estrutural inferior10. 

Se a química de complexos contendo (SePy‟)− como ligante é bem 

conhecida1,6, relativamente menos se conhece sobre a química de complexos 

contendo disselenoéteres de bis(2-piridina) como ligante. Também não há 

relatos na literatura de estudos desses complexos tanto com o disseleneto 

como disselenoéteres de bis(2-piridina) relacionados com atividade superóxido 

dismutase (SOD). 

Neste contexto, além de estudar as propriedades estruturais no estado 

sólido dos complexos de disseleneto e disselenoéteres de bis(2-piridina) 

também analisou-se a atividade SOD dos mesmos, tendo em vista a grande 

relevância em se obter miméticos que apresentem importância biológica e que 

associada a isso, possuam baixo custo de obtenção. 

Por outro lado, muito se tem estudado sobre a importância de se utilizar 

determinados ligantes que auxiliam a catálise em reações de acoplamento C-

S11. A reação de acoplamento C-S continua a ser extensivamente estudada 

                                                           
8
 Puglisi, A.; Tabb G.; Vecchio, G. J. Inorg. Biochem. 2004, 98, 969. 

9
 Pap, J.S.; Kripli, B.; Váradi, T.; Giorgi, M.; Kaizer, J.; Speier, G. J. Inorg. Biochem. 2011, 105, 

911. 
10

 a) Csire, G.; Demjén, J.; Timári, S.; Várnagy K. Polyhedron 2013, 61, 202. b) Moreno, M.D.;  
Biase,  M.P.;  Estrin, A.D.; Demicheli, V.; Radi, R.; Boechi,  L.  Arch. Biochem. Biophys.  2011, 
507, 304. 
11

 a) Su, K.; Qiu, Y.; Yao, Y.; Zhang, D.; Jiang S. Synlett 2012, 23, 2853; b) Schwab, R.S.; 
Singh, D.; Alberto, E.E.; Piquini, P.; Rodrigues, O.E.D.; Braga, A.L. Catal. Sci. Technol. 2011, 1, 
569. 
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porque é um importante meio de preparação de inúmeros compostos que 

possuem interesse biológico, químico, farmacêutico ou de materiais12. 

Diferentes metais de transição13 e diferentes ligantes14 têm sido 

utilizados como sistema catalítico para essas reações, porém nada é relatado 

sobre o uso de disselenoéteres como ligantes para reações de acoplamento C-

S. 

Ao mesmo tempo, cresce cada vez mais o interesse no desenvolvimento 

de metodologias sustentáveis a partir de fontes renováveis15. O glicerol, um 

resíduo orgânico gerado pela indústria do biodiesel, foi recentemente proposto 

como um valioso “solvente verde”16. A disponibilidade do glicerol em larga 

escala, seu baixo custo e suas propriedades intrínsecas fazem dele um 

solvente ideal para o desenvolvimento de processos de síntese mais 

sustentáveis17. 

Sendo assim, neste trabalho também analisou-se a utilização dos 

ligantes disselenoéteres de bis(2-piridina) associados a CuI como sistema 

catalítico em reações de acoplamento C-S utilizando glicerol como solvente. 

  

                                                           
12

 a) Ley, S.V.; Thomas,  A.W. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5400; b) Swapna, K.; Murthy, 
S.N.; Jyothi M.T.; Nageswar, Y.V.D. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 5989; c) Prasad, D.J.C.; 
Sekar, G. Synthesis 2010, 1, 79; d) Vaddula, B.R.;  Varma, R.S.; Leazer, J. Eur. J. Org. Chem. 
2012, 6852; e) Rout, L.; Saha, P.; Jammi, S.; Punniyamurthy, T. Eur. J. Org. Chem. 2008, 640. 
13

 Su, K.; Qiu, Y.; Yao, Y.; Zhang, D.; Jiang S. Synlett 2012, 23, 2853. 
14

 Lu, Z.; Twieg, R.J.; Huang, S.D. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 6289. 
15

 Ricordi, V.G.; Freitas, C.S.; Perin, G.; Lenardão, E.J.; Jacob, R.G.; Savegnago, L.; Alves D. 
Green Chem. 2012, 14, 1030. 
16

 Gu, Y.; Jérôme, F. Green Chem. 2010, 12, 1127. 
17

 Díaz-Álvarez, A.E.; Francos, J.; Lastra-Barreira, B.; Crochet, P.; Cadierno, V. Chem. 
Commun. 2011, 47, 6208. 
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Capítulo 3 – Revisão da Literatura 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

 

2.1 Química de coordenação de ligantes disseleneto de bis(2-piridina) e  

2-piridilselenolato  

 

O disseleneto de bis(2-piridina) é um ligante que possui átomos 

doadores de natureza relativamente dura (N) e macia (Se) e, portanto, uma 

grande variedade de modos de coordenação com metais é possível18. Algumas 

possibilidades de coordenação estão representadas no Esquema 1.  

Esquema 1. Algumas possibilidades de coordenação do disseleneto de bis(2-piridina)
18

. 

 

Os ligantes 2-piridilselenolato (SePy‟)− também podem se coordenar aos 

centros metálicos de diferentes maneiras, conforme figura abaixo. 

 

Figura 1. Possibilidades de coordenação do ligante 2-piridilselenolato
1a

. 

 

Kedarnath e Jain1a recentemente revisaram a química de coordenação 

de ligantes 2-piridilselenolato com diferentes derivados metálicos. Encontram-

se descritos nesta revisão complexos com 2-piridilselenolato e uma grande 
                                                           
18

 Kienitz, C.O.; Jones, P.G.; Thöne, C. Inorg. Chem. 1996, 35, 3990. 
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variedade de metais dos grupos 1, 3, 6-16 e lantanídeos. Os complexos com 

ligantes piridilselênio são interessantes não somente por causa da sua química 

de coordenação flexível com um grande número de íons metálicos, mas 

também devido ao seu potencial como precursores na ciência dos materiais1a. 

Eles também podem ser utilizados para geração de materiais semicondutores 

se um centro metálico apropriado é utilizado6b. 

 

2.2 Complexos envolvendo o ligante disseleneto de bis(2-piridina) e 

ligantes 2-piridilselenolato 

 

Em 1996, Kienitz e colaboradores18 descreveram a síntese de 

complexos de ZnII, HgII, FeII, MoII, WII e ligantes (Py‟Se)2 ou (SePy‟)−. Todos os 

complexos foram sintetizados utilizando (Py‟Se)2 como ligante e o derivado 

metálico correspondente.  

Para o complexo de ZnII, [ZnCℓ2(Py‟SeSePy‟)], o ZnCℓ2 foi utilizado como 

material de partida. Observa-se que o (Py‟Se)2 age como um ligante N‟N‟-

quelato, semelhante a 1,10-fenantrolina e a 2,2-bipiridina. Acredita-se que este 

modo de complexação ocorra devido a preferência de interações “duro-duro” 

entre ZnII-N em relação a interações “duro-macio” entre ZnII-Se. Em relação ao 

complexo de HgII, [(Py‟SeSePy‟)Hg(C6F5)2], observou-se a forte tendência de 

interação “macio-macio” entre Se···Hg [3,4780(6) Ȧ]. As estruturas cristalinas 

desses dois complexos foram elucidadas por difração de raios X, e estão 

representadas na Figura 2. O íon ZnII adota geometria tetraédrica distorcida e o 

íon HgII adota geometria linear. 
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a)                                                                             b) 

Figura 2. Projeção das estruturas moleculares dos complexos a) [ZnCℓ2(Py‟SeSePy‟)] e b) 

[(Py‟SeSePy‟)Hg(C6F5)2]
18

. Os átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

Os complexos de FeII, MoII e WII foram sintetizados a partir da reação do 

(Py‟Se)2 e das respectivas carbonilas metálicas. Para a formação dos três 

complexos [Fe(SePy‟)2(CO)2], [Mo(SePy‟)2(CO)3] e [W(SePy‟)2(CO)3], observa-

se a clivagem redutiva da ligação Se-Se do (Py‟Se)2 e consequente formação 

do ânion selenolato (SePy‟)−, o qual se coordena de forma bidentada ao íon 

metálico. As estruturas cristalinas dos três complexos estão representadas na 

Figura 3. 

Reações de clivagem redutiva do disseleneto de bis(arila) são bastante 

conhecidas, quando se utiliza carbonilas metálicas. Nesses casos, geralmente 

ocorre a formação de complexos binucleares que possuem o ligante em ponte 

(µ-SeR)− R= arila. No entanto, esse comportamento não é observado nos 

complexos mostrados na Figura 3, no qual os complexos são mononucleares e 

os ligantes selenolatos coordenam-se ao metal de forma bidentada. Acredita-se 

que a ausência de ligantes selenolatos em ponte nesses complexos é devida a 

forte tendência de coordenação do átomo de nitrogênio ao centro metálico, 

seguindo assim a regra dos 18 elétrons. Os complexos de Mo e W também 

possuem número de coordenação sete, o que é considerado incomum para 

esses metais. 
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                 a)                                                        b)                                                 c) 

Figura 3. Projeção das estruturas moleculares dos complexos: a) [Fe(SePy‟)2(CO)2], b) 

[Mo(SePy‟)2(CO)3] e c) [W(SePy‟)2(CO)3]
18

. Os átomos de hidrogênio foram omitidos para maior 

clareza. 

 

Em 1998, Jain e colaboradores19 sintetizaram o composto 

[(Prn
3P)Cℓ2Pd(SePy‟)PdCℓ (PPrn

3)], a partir da reação de [PdCℓ(SePy‟)(PPrn
3)] e 

[Pd2Cℓ2(µ-Cℓ)2(PPrn
3)2] em CH2Cℓ2. Este composto possui dois átomos de 

paládio que estão conectados por um átomo de Se do ligante 2-

piridilselenolato. A geometria de coordenação de cada íon PdII é quadrática 

levemente distorcida. O átomo de Pd1 está coordenado a dois átomos de Cℓ 

(em posição trans), a um grupamento PPrn
3 e a um átomo de Se. O átomo de 

Pd2 está conectado ao ligante quelato (SePy‟)−, a um cloreto e a um ligante 

PPrn
3. Os dois átomos de Pd com geometria quadrática juntamente com o 

átomo de Se formam um ângulo de 99,80(3)° (Pd1-Se1-Pd2). A projeção da 

estrutura molecular deste composto está representada na Figura 4. 

 

                                                           
19

 Jain, V.K.; Narayanan, S.; Varghese, B. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1998, 2359. 
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Figura 4. Projeção da estrutura molecular do complexo [(Pr
n
3P)Cℓ2Pd(SePy‟)PdCℓ(PPr

n
3)]

19
. Os 

átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

Em 2001, Kita e colaboradores20 descreveram a síntese do complexo 

[Co(SePy‟)(en)2](CℓO4)2, que foi obtido pela reação do Co(CℓO4)2·6H2O, 1,2-

etanodiamina (en), disseleneto de bis(2-piridina) e excesso de NaCℓO4, 

utilizado como solvente EtOH. Cristais marrons foram obtidos e analisados por 

difração de raios X em monocristal. Sua estrutura cristalina está representada 

na Figura 5.  

Pode-se observar que o complexo [Co(SePy‟)(en)2](CℓO4)2 possui 

geometria de coordenação octaédrica distorcida, com ângulos de ligação N2-

Co1-N5 = 178,7(3)º, enquanto que Se1-Co1-N4 = 170,0(2)º e N1-Co1-N3 = 

169,3(3)º. A estrutura cristalina confirma que o (SePy‟)− se coordena de forma 

bidentada ao íon CoIII, através dos átomos doadores Se1 e N1, responsáveis 

por formar um anel de quatro membros. 

A distância de ligação Co1-N4 trans ao Se é 2,006(7) Ȧ, enquanto que a 

distância entre Co1-N2, Co1-N3 e Co1-N5 cis ao Se é 1,969 Ȧ. A diferença 

entre as distâncias trans e cis é 0,037 Ȧ, demonstrando a acentuada influência 

trans do selênio. 

 

                                                           
20

 Kita, M.; Tamai, H.; Ueta, F.; Fuyuhiro, A.; Yamanari, K.; Nakajima, K.; Kojima, M.; Murata, 
K.; Yamashita, S. Inorg. Chim. Acta 2001, 314, 139. 
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Figura 5. Projeção da estrutura molecular do composto [Co(SePy‟)(en)2](CℓO4)2
20

. Para maior 

clareza, foram omitidos os átomos de hidrogênio e os contra íons CℓO4
-
.  

 

Thöne e colaboradores21, também em 2001, descreveram a síntese de 

complexos de cobre(I) [({(SePy‟)But
2P}-N,P)Cu(µ-Br)]2, prata(I) [({(SePy‟)But

2P}-

N,P)Ag(µ-Br)]2 e ouro(I) [({(SePy‟)t-Bu2P}-P)AuCℓ], a partir da reação do But
2P-

SePy‟ e CuBr, AgBr e Au(tht)Cℓ (tht= tetrahidrotiofeno), respectivamente.  

Utilizando-se como material de partida CuBr e AgBr, observa-se a 

formação de complexos dinucleares conectados pelos dois átomos de bromo: 

[({(SePy‟)But
2P}-N,P)Cu(µ-Br)]2 e [({(SePy‟)But

2P}-N,P)Ag(µ-Br)]2, conforme 

pode ser visto na Figura 6. Em ambos os complexos, ocorre a formação de um 

anel central de quatro membros M2Br2, contribuindo para uma aproximação 

metal···metal da ordem de 3,1430(11) Ȧ para o complexo de CuI e 3,1333 (6) Ȧ 

para o complexo de AgI. A distância de ligação M-N é maior em Cu-N [2,109(4) 

Ȧ; 2,104(5) Ȧ] do que em Ag-N [2,456(3) Ȧ; 2,488 (3) Ȧ]. 

 

 

                                                           
21

 Thöne, C.; Laube, J.; Jäger, S. Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 1983. 
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 a) b) 

Figura 6. Projeção da estrutura molecular dos complexos a) [({(SePy‟)Bu
t
2P}-N,P)Cu(µ-Br)]2 e 

b) [({(SePy‟)Bu
t
2P}-N,P)Ag(µ-Br)]2

21
. Os átomos de hidrogênio foram omitidos para maior 

clareza. 

 

Ao contrário dos complexos diméricos de CuI e AgI, o complexo de AuI é 

um monômero com uma ligação P1-Au1 e uma ligação secundária N1···Au1 da 

ordem de 2,828(7) Ȧ. A estrutura molecular do complexo [({(SePy‟)But
2P}-

P)AuCℓ] está representada na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Projeção da estrutura molecular do complexo [({(SePy‟)Bu
t
2P}-P)AuCℓ]

21
. Os átomos 

de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

2.3 Química de coordenação e complexos envolvendo os ligantes 

disselenoéteres de bis(2-piridina) 

 

Como relatado anteriormente, a química de coordenação de ligantes 

disseleneto de bis(2-piridina) e ligantes 2-piridilselenolato (SePy‟)− possui 
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vários exemplos reportados na literatura. Entretanto, até o presente momento, 

complexos que possuem disselenoéteres de bis(2-piridina) como ligantes tem 

sido pouco explorados.  

Segundo uma pesquisa realizada no banco de dados da Cambridge 

Structural Database-CSD22, encontram-se registrados quatro complexos que 

possuem ligantes disselenoéteres de bis(2-piridina) e derivados metálicos. 

Estes complexos estão registrados como comunicações privadas, sendo que 

foi possível obter somente a estrutura cristalina dos mesmos. Dentre os quatro 

complexos, um complexo possui ZnII como metal central e os outros possuem 

AgI como metal central. Três destes complexos estão representados nas 

Figuras 8 e 9. 

No complexo [ZnCℓ2(SePy‟)2CH2]
23 (Figura 8), o íon ZnII adota geometria 

tetraédrica, com os dois átomos de nitrogênio coordenados ao centro metálico, 

seguindo a tendência de dureza intermediária. Para os complexos de AgI 

{[(Py‟Se)2CH2]2[AgN(SO2CH3)2]2}
24 (a) e {[(Py‟Se)2CH2]2[AgN(SO2C6H4)2]2}

25 

(b), no qual o íon AgI é mais macio, observa-se que tanto o átomo de selênio 

como o átomo de nitrogênio coordenam-se ao centro metálico, conferindo-lhe 

geometria tetraédrica (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Projeção da estrutura molecular do complexo [ZnCℓ2(SePy‟)2CH2]. Para maior 

clareza, os átomos de hidrogênio foram omitidos. 

 

                                                           
22

 www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd/radii/table.php4#symbol. Pesquisa realizada em 27 de 
novembro de 2014. 
23

 Thone, C.; Narro, N.; Jones, P.G. Private Communication, 2010, CCDC767272. 
24

 Thone, C.; Narro, N.; Zerbe, E.M.; Jones, P.G. Private Communication, 2010, CCDC767278. 
25

 Thone, C.; Narro, N.; Jones, P.G.; Savarese T.L.; Raithby, P.R.; Warren, J.E. Private 
Communication, 2010, CCDC768223. 
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                              a)                                                                                     b) 

Figura 9. Projeção das estruturas moleculares dos complexos a) 

{[(Py‟Se)2CH2]2[AgN(SO2CH3)2]2} e b) {[(Py‟Se)2CH2]2[AgN(SO2C6H4)2]2}. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

2.4 Complexos de rênio contendo os ligantes disseleneto ou 

disselenoéteres de diarila 

 

A química de rênio e tecnécio tem sido estudada extensivamente devido 

a importância desses metais no desenvolvimento de radiofármacos por imagem 

e/ou radioterapia. O rênio exibe propriedades químicas semelhantes ao 

tecnécio e é frequentemente utilizado como uma alternativa não-radioativa para 

a síntese em larga escala e caracterização estrutural26. 

Até o presente momento não há relatos na literatura de complexos de 

rênio com ligantes disseleneto ou diselenoéteres de bis(2-piridina). Em 

contrapartida, complexos de rênio com disseleneto de difenila/dibenzila e 

disselenoéteres de difenila foram recentemente publicados. Alguns destes 

complexos serão descritos no decorrer desta seção.  

Em 2011, Vanitha e colaboradores27 relataram a síntese de metalociclos 

que contém dois átomos de selênio em ponte. Estes complexos foram obtidos 

através da adição oxidativa do disseleneto de diarila em compostos de rênio 

com ligação Re-Re. A formação do cis-[L(CO)3Re(µ-SeR)2Re(CO)3L] foi 

                                                           
26

 Abram, U. Comprehensive Coordination Chemistry II, 2003, 5, 271. 
27

 Vanitha, A.; Mobin, S.M.; Manimaran, B. J. Organomet. Chem 2011, 696, 1609. 
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realizada pela reação de carbonilas de rênio com disselenetos de 

difenila/dibenzila e ligantes monodentados (L) como piridina (Py), 4-picolina 

(pic), e 4-fenilpiridina (Phpy) utilizando mesitileno como solvente (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Síntese de metalociclos dinucleares que contém átomos de Re e Se. 

 

 Os complexos sintetizados foram caracterizados por espectroscopia de 

infravermelho, ressonância magnética nuclear de 1H e 13C e difração de raios X 

em monocristal. Estes complexos, de forma geral exibem estrutura 

metalocíclica dinuclear, na qual cada átomo de rênio em fac-Re(CO)3 está 

ligado a um ligante piridina e a dois grupos arilselenolatos. Assim, cada íon ReI 

adota geometria octaédrica distorcida. 

A estrutura cristalina do cis-[Py(CO)3Re(µ-SeC6H5)2Re(CO)3Py] (Figura 

10) consiste de um anel Re2Se2 não-coplanar. A distância Re···Re no anel 

Re2Se2 é de 4,024 Å. As distâncias de ligação do átomo de rênio são 2,6315(9) 

Å para Se1-Re1, 2,18(1) Å para N1-Re1, 1,92(1) Å para C1-Re1 e 1,922(9) Å 

para C2-Re1. Os dois grupos piridina estão orientados em uma conformação 

cis e são estabilizados pela fraca interação π···π entre os anéis piridina com 

distância de 3,6672(4) Ȧ entre centróide···centróide. Os dois grupos fenila 

ligados aos átomos de selênio em ponte estão presentes em um plano 

perpendicular aos grupos piridina, e não possuem interação π···π. 
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Figura 10. Estrutura molecular do composto cis-[Py(CO)3Re(µ-SeC6H5)2Re(CO)3Py]
27

. 

 

Além do complexo representado na Figura 10, outros quatro complexos 

foram obtidos pelo mesmo método de reação. Com a adição de substituintes 

volumosos na posição para do anel piridina observou-se a não ocorrência de 

interações π···π entre os anéis piridínicos. Os autores concluíram que esta 

metodologia mostrou-se eficiente para a síntese de novos metalociclos e os 

mesmos estão estudando a influência de diferentes ligantes piridina para a 

formação destes compostos. 

 

Kermagoret e colaboradores28, também no ano de 2011, descreveram a 

síntese, caracterização estrutural e atividade contra células tumorais humanas 

de quatro complexos de ReI com ligantes disselenoéteres: 

Re(CO)3Cℓ(PhSe(CH2)2SePh), Re(CO)3Cℓ(PhSe(CH2)3SePh), 

Re(CO)3Cℓ(HO2C–CH2Se(CH2)2SeCH2–CO2H) e 

Re(CO)3Cℓ(HO2C–CH2Se(CH2)3SeCH2–CO2H). Estes complexos foram 

sintetizados a partir da reação do precursor Re(CO)5Cℓ com o correspondente 

ligante bidentado. Dois destes complexos tiveram sua estrutura elucidada por 

difração de raios X em monocristal além de outros métodos de caracterização 

como análise elementar, RMN 1H, espectroscopia de infravermelho e 

espectrometria de massas.  

                                                           
28

 Kermagoret, A.; Morgant, G.; D‟Angelo, G.; Tomas, A.; Roussel, P.; Bastian, G.; Collery, P.; 
Desmaële, D. Polyhedron 2011, 30, 347. 
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 Os complexos sintetizados estão representados na Figura 11. Os dois 

primeiros complexos 1 e 2 são espécies neutras. Uma vantagem que os 

compostos iônicos possuem em relação às espécies neutras é a sua melhor 

solubilidade em água, o que facilita a sua aplicação em sistemas biológicos. 

Desta forma, os autores sintetizaram os complexos 3 e 4 que possuem duas 

funções ácido carboxílico, os quais são posteriormente derivatizados em sais 

solúveis em água. 

 
Figura 11. Representação dos complexos 1-4 sintetizados por Kermagoret e colaboradores

28
. 

 

  

As estruturas de raios X dos complexos 1 e 2 (Figura 12) demonstram 

que os ligantes disselenoéteres estão coordenados de forma bidentada ao íon 

metálico. Os ângulos de ligação revelam a geometria de coordenação 

octaédrica distorcida dos íons ReI. Pode-se observar que no complexo 1 o 

átomo de cloro coordenado ao átomo de rênio encontra-se em posição anti aos 

anéis fenila, em contraste com o complexo 2. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Projeção das estruturas moleculares dos complexos a)1 e b)2
28

. 

 

b) a) 
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A atividade antiproliferativa dos complexos de rênio 1-4 em células 

tumorais humanas foi estudada. No entanto, por causa da alta insolubilidade 

em água dos complexos 1 e 2 os correspondentes experimentos biológicos 

foram severamente afetados pela alta concentração de DMSO requerida para 

solubilizar estes complexos. A vantagem dos complexos 3 e 4 é a presença de 

dois grupos ácidos carboxílicos precursores de sais solúveis em água. 

Dentre os compostos testados, os complexos 3 e 4 apresentaram 

atividade contra células tumorais, ao contrário dos complexos 1 e 2 que não 

apresentaram atividade. O melhor desempenho foi observado para o complexo 

4. Acredita-se que a baixa solubilidade em água dos complexos 1 e 2 seja o 

principal fator para a ausência de atividade antitumoral dos mesmos. 

Devido aos resultados promissores relatados, mais testes devem ser 

realizados com estes complexos e diferentes tipos de células tumorais. 

 

2.5 Espécies reativas de oxigênio 

 

Os organismos aeróbicos necessitam de oxigênio durante o processo de 

respiração celular. Nesse processo, a redução incompleta do oxigênio produz 

espécies reativas de oxigênio (EROs), que incluem: radical peróxido de alquila 

(ROO
.
), radical superóxido (O2

−), peróxido de hidrogênio (H2O2), hipoclorito 

(CℓO−), hidroxila (OH−), entre outros29.  

 

Sabe-se que EROs são importantes moléculas de sinalização em 

sistemas biológicos para regular uma ampla gama de funções fisiológicas. 

Entretanto, a alta produção de EROs resulta no estresse oxidativo, o qual está 

envolvido na patogênese de muitas doenças, como as carcinogênicas, 

inflamatórias, isquemias, doenças cardiovasculares e distúrbios 

neurológicos29b. 

A formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) é o preço que os 

organismos que respiram tem que “pagar” durante o seu ciclo de vida. Assim, 

todos os organismos aeróbicos desenvolveram uma série de mecanismos de 

                                                           
29

 a) Ferreira, A.L.A.; Matsubara, L.S. Rev. Ass. Med. Brasil 1997, 43, 61; b) Xiao, Y.; Ye, Z.; 
Wang G.; Yuan, J. Inorg. Chem. 2012, 51, 2940. 
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defesa com o objetivo de minimizar, direta ou indiretamente, a formação ou 

propagação de EROs. Por exemplo, uma linha de defesa é constituída por 

enzimas antioxidantes, como as superóxido dismutase (SOD), que removem 

cataliticamente o radical superóxido (O2
−), um importante agente tóxico de 

oxigênio, conforme reação abaixo30:  

 

 

 

Nos sistemas biológicos existem quatro formas de SODs dependendo do 

cofactor metálico: Fe-SOD, Mn-SOD, Ni-SOD e Cu/Zn-SOD. Nesta revisão 

bibliográfica será abordada mais especificamente a Cu/Zn-SOD. 

 

2.5.1 Miméticos da Cu/Zn-SOD 

 

A Cu/Zn-SOD que está presente no citoplasma de células eucarióticas, 

contém um ânion imidazol em ponte que conecta CuII-ZnII originando um centro 

metálico ativo heterodinuclear. Essa enzima catalisa uma dismutação rápida 

em duas etapas do superóxido em peróxido de hidrogênio e oxigênio 

molecular, através de uma redução e oxidação alternada do sítio ativo de 

cobre, conforme equação abaixo31. 

 

 

 

Na Cu/Zn-SOD, o íon de CuII está coordenado a quatro átomos de 

nitrogênio imidazólicos de resíduos de histidina e uma molécula lábil de H2O, 

em uma geometria de coordenação bipirâmide trigonal, conforme ilustrado na 

Figura 13. O átomo de cobre é absolutamente essencial para a atividade SOD, 

                                                           
30

 Alvarez, M.G.; Alzuet, G.; Borrás, J.; Agudo, L.C.; Granda, S.G.; Bernardo, J. M. Inorg. 
Chem. 2005, 44, 25. 
31

 Ohtsu, H.; Shimazaki, Y.; Odani, A.; Yamauchi, O.; Mori, W.; Itoh, S.; Fukuzumi, S. J. Am. 
Chem. Soc. 2000, 122, 5733. 
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enquanto que a função do imidazol em ponte e do átomo de zinco permanecem 

ainda menos compreendidas. 

 

 
Figura 13. Estrutura do sítio ativo da enzima Cu/Zn-SOD. 

 

É conhecido há décadas que células cancerosas possuem menos 

atividade SOD que as células normais, e o tratamento com Cu-SOD bovina 

diminui o crescimento de vários tumores. Além disso, compostos de baixo peso 

molecular com atividade de miméticos SOD tem uso potencial como fármacos 

antioxidantes para o tratamento ou prevenção de várias doenças relacionadas 

com o excesso indesejado da produção de O2
- 32.  

Em particular, alguns complexos de cobre com atividade mimética SOD 

demonstraram possuir atividade anti-inflamatória, anti-cancerígena e efeitos 

antimutagênicos. Esses fatos estimulam cada vez mais o estudo para a síntese 

de novos complexos de Cu de baixo peso molecular, que possuam atividade 

antioxidante32. 

Em 2012, Buchtík e colaboradores33 sintetizaram e caracterizaram uma 

série de complexos de cobre(II) [Cu(qui)(L)]BF4·xH2O (1-6). A estrutura geral 

destes complexos está representada na Figura 14. O contra-íon BF4
- foi 

escolhido porque é altamente lipofílico e também porque os complexos com 

este ânion são facilmente preparados em bons rendimentos. 

                                                           
32

 Baro,  A.C.G.; Diez, R.P.; Franca, C.A.; Torre, M.H.; Costa B.S. P. Polyhedron 2010, 29 959. 
33

 Buchtík, R.;  Z. Trávníček, Vančo J. J. Inorg. Biochem. 2012, 116, 163. 
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Figura 14. Diagrama estrutural de [Cu(qui)(L)]BF4·xH2O (1-6) envolvendo 2-fenil-3-hidroxi-

4(1H)quinolina (Hqui) e o correspondente ligante bidentado N-doador
33

. 

 

Estes complexos foram testados a fim de avaliar se os mesmos 

possuíam atividade superóxido dismutase (SOD). Os resultados obtidos de 

IC50, que representa a concentração de antioxidante (complexo) necessária 

para inibir 50% do radical O2
-, estão representados na Tabela 1. Observa-se 

que quanto menor o valor de IC50, maior é a atividade SOD. 

 

Tabela 1. Valores de IC50 para os complexos [Cu(qui)(L)]BF4·xH2O (1-6)
33

. 

Complexo IC50 (µM) 

[Cu(qui)(bpy)]BF4·H2O (1) 4,7 

[Cu(qui)(phen)]BF4 (2) 29,3 

[Cu(qui)(ambpy)]BF4 (3) 5,7 

[Cu(qui)(mphen)]BF4·H2O (4) 16,3 

[Cu(qui)(nphen)]BF4 (5) 7,9 

[Cu(qui)(bphen)]BF4 (6) 23,8 

Cu/Zn-SOD nativa 0,04 

 

De acordo com os valores de IC50 dos complexos 1-6, pode-se observar 

que os mesmos possuem atividade SOD. Os complexos 1,3 e 5 apresentaram 

um valor de IC50 melhor que os complexos 2, 4 e 6. Do ponto de vista estrutural 

a diferença entre os mesmos é devido os complexos 1,3 e 5 possuírem ligantes 

mais polares (bpy, ambpy e nphen). Acredita-se que essa substituição pode 

influenciar de forma positiva a estrutura eletrônica das espécies reativas que 

envolvem o íon CuII, ou isso pode influenciar a estabilidade do complexo 

superoxo, formado no mecanismo de dismutação do íon superóxido.  
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2.6 Reações de acoplamento C-S catalisadas por CuI/Ligante  

 

A reação de acoplamento C-S é um importante meio de preparação de 

inúmeros compostos que possuem interesse biológico, químico, farmacêutico 

ou de materiais12. Em química orgânica o uso de metais de transição como 

catalisadores da formação da ligação C-S é um método muito importante para 

o preparo destes compostos13. Catalisadores derivados de Co34, Pd35, Ni36
, e 

Cu37 são mundialmente empregados para estas reações de acoplamento. 

Dentre estes, o cobre torna-se bastante atrativo, devido ao fato de ter 

propriedades redox interessantes e baixo custo quando comparado com os 

outros metais citados38. Recentemente, várias classes de ligantes têm sido 

utilizados para acelerar a reação de formação da ligação C-S, tendo como 

catalisador uma fonte de Cu13, geralmente iodeto de cobre, como representado 

na equação geral abaixo: 

 

 

A explicação mais aceita para o uso de ligantes é que o mesmo pode 

aumentar a solubilidade dos sais de cobre em solventes11b. Três principais tipos 

de ligantes bidentados com N e/ou O como átomos quelantes do átomo de 

cobre têm sido explorados, dentre eles destaca-se o primeiro grupo que 

contêm os ligantes 1,10-fenantrolina e 2,2-bipiridina14. 

Por outro lado, o desenvolvimento de metodologias sustentáveis a partir 

de fontes renováveis está em constante progresso, principalmente pelo uso 

extensivo de solventes em indústrias químicas, e pelo previsto 

desaparecimento do combustível fóssil15. Glicerol, um resíduo orgânico gerado 

pela indústria do biodiesel, foi recentemente proposto como um valioso 

                                                           
34

 Lan, M.; Wu, W.; Huang, S.; Luo, K.; Tsai F. RSC Adv. 2011, 1, 1751. 
35

 Fernández-Rodríguez M.A.; Hartwig, J.F. Chem. Eur. J. 2010, 16, 2355. 
36

 Cao, Y.Q.; Zhang, Z.; Guo Y. X.; Wu, G.Q. Synth. Commun. 2008, 38(9), 1325. 
37

 Kovács, S.; Novák, Z. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 711. 
38

 Kamal, A.; Srinivasulu, V.; Murty, J.N.S.R.C; Shankaraiah, N.;  Nagesh, N.; Reddy, T.S.; Rao, 
A.V.S. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 2297. 
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“solvente verde”16. A disponibilidade do glicerol em larga escala e seu baixo 

custo, combinado com suas propriedades intrínsecas, como: não tóxico, não 

inflamável, obtido a partir de fontes renováveis e biodegradável, fazem dele um 

solvente ideal para o desenvolvimento de processos de síntese mais 

sustentáveis17. 
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Capítulo 3 - Objetivos 

 

3.1 Objetivo Principal 

 

Este trabalho tem como objetivo principal a síntese, caracterização e 

aplicações de complexos derivados de disselenoéteres de bis(2-piridina) que 

possuam 1, 3 e 4 carbonos metilênicos entre os átomos de selênio e de 

complexos envolvendo o disseleneto de bis(2-piridina) como ligante.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar complexos envolvendo o disseleneto de bis(2-piridina) e 

metais de transição ainda não reportados na literatura, 

especialmente derivados de rênio; 

 

 Preparar novos disselenoéteres de bis(2-piridina) com diferentes 

espaçadores entre os átomos de selênio e avaliar a influência dos 

mesmos frente a complexação com metais de transição de diferente 

dureza, analisando o comportamento do ligante e do centro metálico; 

 

 Caracterizar estruturalmente os compostos obtidos por difração de 

raios X em monocristal, além de outros métodos de análise como: 

análise elementar (AE), espectroscopia de infravermelho (IV) e 

espectrometria de massas (EM); 

 

 Avaliar a atividade antioxidante dos complexos sintetizados, a fim de 

empregá-los como potenciais miméticos da superóxido dismutase 

(SOD); 

 

 Analisar a utilização dos ligantes disselenoéteres de bis(2-piridina) 

associados a CuI como sistema catalítico em reações de 

acoplamento C-S utilizando glicerol como solvente. 
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Capítulo 4 – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

4.1 Metodologia 

Complexos envolvendo ligantes disseleneto de bis(2-piridina), 2-

piridilselenolato e disselenoéteres de bis(2-piridina) são geralmente obtidos 

pela reação direta do ligante com o derivado metálico desejado. O ligante 

disseleneto de bis(2-piridina) pode se coordenar a centros metálicos 

relativamente duros pelos átomos de nitrogênio, a centros metálicos macios 

pelos átomos de selênio ou o mesmo pode sofrer uma clivagem redutiva e se 

comportar como um ligante bidentado (Esquema 1, Seção 2.1).  

Existem muitos exemplos na literatura de complexos envolvendo ligantes 

disseleneto de bis(2-piridina) e ligantes 2-piridilselenolato, porém pouco se 

conhece sofre a química de coordenação de ligantes disselenoéteres de bis(2-

piridina). Sabe-se que esses ligantes seguem o conceito de Pearson sobre 

ácidos e bases, em que metais relativamente duros se coordenam aos átomos 

de nitrogênio e metais macios se coordenam aos átomos de selênio. 

Desta forma, este trabalho está dividido em duas linhas de investigação: 

 Bloco I: inicialmente investigou-se a complexação de ligantes 

disseleneto de bis(2-piridina) (Py‟Se)2 com derivados metálicos 

diferenciados, obtendo-se compostos até então não publicados na 

literatura (1-6, exceto o cluster 3) .  

 No Bloco II: foram sintetizados ligantes disselenoéteres de bis(2-piridina) 

(L1, L2, L3) com posterior complexação com metais de transição de 

diferente dureza (7-19).  

Na primeira parte deste trabalho serão discutidos os aspectos estruturais 

desses compostos (1-19). Em uma segunda etapa serão apresentados os 

resultados relacionados à atividade antioxidante dos mesmos e a utilização dos 

ligantes disselenoéteres de bis(2-piridina) associados a CuI como sistema 

catalítico em reações de acoplamento C-S utilizando glicerol como solvente. 
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4.1.1 Bloco I: Compostos 1-6 

Os compostos 1 a 6 foram sintetizados pela reação do disseleneto de 

bis(2-piridina) com diferentes derivados metálicos, utilizando condições 

reacionais e solventes variados. No Esquema 3 estão representados 

resumidamente os produtos obtidos, bem como os materiais de partida 

utilizados.  

 

Esquema 3. Esquema dos compostos obtidos pela reação do disseleneto de bis(2-piridina) 

com diferentes derivados metálicos. 

 

4.1.2 Bloco II: Ligantes L1, L2 e L3 e compostos 7-19 

Os ligantes L1, L2 e L3 foram sintetizados pela reação do disseleneto de 

bis(2-piridina) que primeiramente é reduzido com NaBH4 e posteriormente 

reage com o dibromoalcano correspondente (Seção 5.3.2.1-5.3.2.3). Os 

compostos 7-19 foram sintetizados pela reação de L1, L2 e L3 com metais de 
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transição de diferente dureza. Na Tabela 2, tem-se uma representação 

resumida dessas reações com o respectivo produto formado. 

 

Linha Ligante Derivado Metálico Solvente Produto 

1 L1 a) CuCℓ2·2H2O THF/MeOH [CuCℓ2(L1)]n (7) 

2 L1 b) CuI THF [Cu4I4(L1)]n (8) 

3 L1 c) CoCℓ2·6H2O THF [CoCℓ2(L1)]n (9) 

4 L1 d) [Au(PPh3)Cℓ] CH2Cℓ2/MeOH [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10) 

5 L1 e) [Au2(dpph)Cℓ2] CH2Cℓ2/MeOH [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11) 

6 L1 f) Cu(CH3COO)2·H2O MeOH [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12) 

7 L2 g) CuCℓ2·2H2O THF/MeOH [CuCℓ2(L2)]n (13) 

8 L2 h) CuCℓ2·2H2O THF [CuCℓ2(L2)2] (14) 

9 L2 i) CuBr EtOH [Cu(Py‟SeO2)2]n (15) 

10 L2 j) CoCℓ2·6H2O THF [CoCℓ2(L2)]n (16) 

11 L2 l) AgNO3 EtOH [Ag(L2)(NO3)]n (17) 

12 L3 m) CuCℓ2·2H2O THF/MeOH [CuCℓ2(L3)]n (18) 

13 L3 n) CoCℓ2·6H2O THF [CoCℓ3(L3)]n (19) 

Tabela 2. Síntese dos compostos 7-19 a partir da reação dos ligantes L1, L2 e L3 com 

derivados metálicos de diferente dureza. 
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4.2 Análise estrutural dos compostos 1-6 

 

4.2.1 Composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) 

 

O composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) foi obtido a partir da reação do 

disseleneto de bis(2-piridina) e [Au(PPh3)Cℓ], em MeOH à temperatura de 

refluxo. A formação do composto 1 foi confirmada inicialmente por 

espectrometria de massas no modo IES+, a qual mostra um sinal intenso em 

m/z 514,88 representando o íon molecular [Au(SePy‟H)2]
+.  

A análise por difração de raios X mostra que dois grupamentos (SePy‟H) 

estão coordenados ao íon AuI com uma distância de ligação Au-Se1 = 

2,4024(10) Ȧ e Au-Se2 = 2,3971(10) Ȧ (Figura 15). A substituição total dos 

ligantes na esfera de coordenação do átomo de ouro durante a reação do 

disseleneto de bis(2-piridina) e [Au(PPh3)Cℓ] e a formação do complexo 1 é um 

pouco inesperado tendo em vista que reações semelhantes com o mesmo 

precursor de AuI com 2-mercaptopiridinas (R-PySH) frequentemente formam 

complexos neutros de ligantes mistos [Au(R-PyS)(PPh3)]
39  

 

Figura 15. Projeção da estrutura molecular do complexo [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1). No cálculo 

estrutural deste complexo, os átomos de hidrogênio H1 e H6 foram localizados no mapa de 

densidade eletrônica de Fourier. 

                                                           
39

 a) Nomiya, K.; Yamamoto, S.; Noguchi, R.; Yokoyama, H.; Kasuga, N.C.; Ohyama, K.; Kato, 
C. J. Inorg. Biochem. 2003, 95, 208. b) Nomiya, K.; Noguchi, R.; Shigeta, T.; Kondoh, Y.; 
Tsuda, K.; Ohsawa, K.; Kasuga, N.C.; Oda, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2000, 73, 1143. c) 
Cookson, P. D.; Tiekink, E.R.T. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1993, 259. 
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A substituição do ligante PPh3 por 2-piridilselenolato durante a síntese 

do complexo 1 pode ser atribuído a presença do átomo de selênio mais macio 

que o átomo de fósforo. O rendimento relativamente baixo deste complexo 

(27%) pode ser explicado pela formação de outros complexos durante a 

síntese, porém os mesmos não foram isolados para que pudessem ser 

identificados inequivocadamente. Nesta reação ocorre a clivagem redutiva da 

ligação Se-Se do (Py‟Se)2 e consequente formação da nova ligação Se-Au. O 

átomo de Se se reduz e acredita-se que a PPh3 se oxida para Ph3P=O. O 

átomo de Au se mantém no mesmo estado de oxidação. Esse tipo de reação 

em que ocorre uma substituição do ligante fosfina com posterior oxidação da 

mesma foi observada no sangue humano, na presença do medicamento 

Auranofin [Au(SR)(PEt3)], em que o ligante tiol é rapidamente substituído por 

resíduos de albumina do plasma sanguíneo, seguido do deslocamento da 

fosfina e formação de Et3P=O40.  

Tiolatos de ouro com fórmula [Au(SR)(PR3)] são importantes complexos 

conhecidos para uma grande variedade de ligantes e servem como blocos de 

construção para obtenção de espécies polinucleares. Muitas aplicações para 

esses complexos são descritas na literatura, principalmente na medicina, em 

compostos que possuem atividade anti-artrite, antitumoral e antimicrobiana41. 

Curiosamente, mudando-se o calcogênio para selênio, observa-se que não 

existe na literatura muitos compostos de AuI com ligação direta Au-selenolato 

em uma geometria linear.  

Um desses compostos é o [NMe4][Au(SeCF3)2] reportado por Naumann 

e colaboradores42. Dados cristalográficos deste composto mostram a 

coordenação linear levemente distorcida da unidade Se-Au-Se com um ângulo 

de 172,7º similar ao composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) que possui o ângulo Se-Au-

Se de 172,78º. Os comprimentos de ligação Au-Se observados para o 

composto [NMe4][Au(-SeCF3)2] de 2,388 Ȧ e 2,393 Ȧ são um pouco menores 

que os observados para o composto 1 (2,3971 Ȧ e 2,4024 Ȧ). Acredita-se que 

                                                           
40

 a) Abbehausen, C.; Peterson, E.J.; de Paiva, R.E.F.; Corbi, P.P.; Formiga, A.L.B.; Qu,Y.; 
Farrell, N.P. Inorg. Chem. 2013, 52, 11280. b) Shaw, C. Chem. Rev. 1999, 99, 2589. 
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 Laguna, A. Modern Supramolecular Gold Chemistry: Gold-Metal Interactions and Aplications, 
Wiley-VCH 2008, pág. 13. 
42

 Naumann, D.; Tyrraa, W.; Quadta, S.; Busleia, S.; Pantenburga, I.; Schäferb M. Z. Anorg. 
Allg. Chem. 2005, 631, 2733. 
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os maiores comprimentos de ligação Au-Se do composto 1 seja devido a 

natureza menos elétron-retiradora do grupo piridínio quando comparado com o 

grupo trifluormetil. 

Na Tabela 3 estão representados alguns comprimentos e ângulos de 

ligação selecionados para o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1).  

 

Tabela 3. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ 

(1). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Au-Se2 2,3971(10) Se2-Au-Se1 172,78(4) 

Au-Se1   2,4024(10) C1-Se1-Au 103,8(3) 

Se1-C1 1,890(10) C6-Se2-Au 103,3(3) 

Se2-C6 1,893(9) N2-C6-Se2 116,1(6) 

N1-H1 0,8600 N1-C1-Se1 126,2(7) 

N2-H6 0,8958   

 

O composto 1 cristaliza no sistema cristalino ortorrômbico, grupo 

espacial Pbca, número 61 da International Tables for Crystallography43. Na 

Figura 16a tem-se a representação dos operadores de simetria contidos no 

grupo espacial Pbca. A Figura 16b representa a projeção da cela unitária do 

composto 1 na direção cristalográfica [100]. 
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Figura 16. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial Pbca, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 1 na direção cristalográfica [100]. Os átomos de hidrogênio e os íons 

cloreto foram omitidos para maior clareza. As moléculas escuras estão no plano e as mais 

claras estão fora do plano. 

 

4.2.2 Composto [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) 

O composto [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) foi obtido pela reação do 

disseleneto de bis(2-piridina) e CuCℓ2·2H2O, a partir da mistura lenta de duas 

soluções que continham o ligante e o sal de cobre(II), ocorrendo a formação de 

cristais verdes na interface após 4 dias.  

Dados cristalográficos de difração de raios X do complexo 2 mostram 

que o íon CuII possui geometria tetraédrica, formada pela coordenação de dois 

a) 

b) 
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átomos de nitrogênio do disseleneto de bis(2-piridina) e dois íons cloreto. Neste 

caso o ligante (Py‟Se)2 comporta-se como um ligante bidentado (Figura 17). 

Alguns comprimentos e ângulos de ligação deste composto estão 

representados na Tabela 4. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Projeção da estrutura molecular do complexo [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). Operação de 

simetria utilizada: #1 = 1-x, y, 0,5-z. 

 

Tabela 4. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o composto 

[CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Cu-N1 1,979(4) C1-Se1-Se1#1 104,27(16) 

Cu-N1#1 1,979(4) N1-Cu-N1#1 147,1(3) 

Cu-Cℓ1 2,2402(14) N1-Cu-Cℓ1 94,05(14) 

Cu-Cℓ1#1 2,2402(14) N1#1-Cu-Cℓ1 96,35(14) 

Se1-C1 1,938(5) N1-Cu-Cℓ1#1 96,35(14) 

Se1-Se1#1  2,3354(12) N1#1-Cu-Cℓ1#1 94,05(14) 

  Cℓ1-Cu-Cℓ1#1 142,71(8) 

 

Um modo de coordenação similar ao complexo 2 foi reportado por 

Kienitz e colaboradores18
 para o complexo [ZnCℓ2(Py‟SeSePy‟)] e utilizando o 

ditelureto de bis(3-metil-2-piridina) Kedarnath e colaboradores44 descreveram a 

síntese do complexo [ZnCℓ2{(MePy)2Te2}]·CH3CN. Em ambos os complexos 

reportados, o íon ZnII encontra-se coordenado aos átomos de nitrogênio dos 

                                                           
44

 Kedarnath, G.; Jain, V.K.; Wadawale, A.; Dey, G.K. Dalton Trans. 2009, 39, 8378. 
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grupos piridina, dando origem a um anel quelato de sete membros, semelhante 

ao que ocorre para o complexo [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). 

O composto 2 cristaliza no sistema cristalino monoclínico, grupo espacial 

C2/c (n° 15). A Figura 18a representa as operações de simetria contidas no 

diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 e a Figura 18b 

representa a projeção da cela unitária do composto 2 na direção cristalográfica 

[010].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial C2/c, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 2 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para maior clareza. 

 

4.2.3 Composto [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3) 

A reação do disseleneto de bis(2-piridina) com um equivalente de 

[Cu(PPh3)Cℓ] em CHCℓ3 deu origem a cristais vermelhos do cluster 

[Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3), confirmado inicialmente pelo espectro de massa no 

modo IES+, o qual mostra um sinal intenso em m/z = 884,5 representando o 

íon molecular [C20H17N4Se4Cu4]
+. 

a) 

b) 
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 Já existe na literatura a estrutura cristalina deste composto que foi 

descrita por Cheng e colaboradores45. Para a síntese deste cluster os autores 

utilizaram cobre em pó e disseleneto de bis(2-piridina) como materiais de 

partida, ou seja, nesse caso o átomo de Cu0 se oxida à CuI e o (Py‟Se)2 se 

reduz em (Py‟Se)−. 

A estrutura cristalina do composto [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3) foi elucidada 

por difração de raios X em monocristal, e está representada na Figura 19. Este 

cluster apresenta quatro átomos de cobre na forma de um tetraedro que 

localizam-se na parte central e estão conectados por quatro grupamentos 

(Py‟Se)−. Cada grupamento (Py‟Se)− se coordena a três íons CuI através do 

átomo de selênio e ainda apresenta uma interação do átomo de nitrogênio 

piridínico com um átomo de cobre vizinho. Acredita-se que a reação de síntese 

do composto 3, a partir dos materiais de partida (Py‟Se)2 e [Cu(PPh3)Cℓ] seja 

uma reação de oxirredução em que a força motriz da reação é a oxidação da 

PPh3, conforme proposto na Equação 1. 

 

2 Py‟SeSePy‟ + 4 Ph3PCuCℓ  [Cu4(SePy‟)4] + 2 Ph3PCℓ2 + 2 Ph3P     Eq. 1 

 

 

 

 

                                                           
45

 Cheng, Y.; Emge, T.J.; Brennan, J.G. Inorg. Chem. 1996, 35, 7339. 
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Figura 19. Projeção da estrutura molecular do cluster [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

Tabela 5. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o composto 

[Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Cu1-Se2 2,3824(13) Se2-Cu1-Se6 122,95(5) 

Cu1-Se4  2,3898(13) Se2-Cu1-Cu4 56,97(3) 

Cu1-Cu4 2,6235(13) Se4-Cu1-Cu4 80,11(4) 

Cu1-Cu3 2,6312(13) Se2-Cu1-Cu3 118,90(5) 

Cu1-Cu2 2,8068(13) Se4-Cu1-Cu3 56,02(4) 

Cu2-Se3 2,3681(13) Cu4-Cu1-Cu3 64,22(4) 

Cu2-Se1 2,3861(12) N1-Cu1-Cu2 93,52(19) 

Cu2-Cu4 2,6193(13) Se2-Cu1-Cu2 76,72(4) 

Cu2-Cu3 2,6564(13) Se4-Cu1-Cu2 112,18(4) 

Cu3-Se4 2,3675(13) Cu4-Cu1-Cu2 57,56(3) 

Cu3-Se3 2,3896(13) Cu3-Cu1-Cu2 58,38(3) 

Cu3-Cu4 2,7933(14) N2-Cu2-Se3 123,80(17) 

Cu4-Se1 2,3793(12) N2-Cu2-Se1 112,88(17) 

Cu4-Se2 2,3970(12) Se3-Cu2-Se1 122,10(4) 

Cu1-N1 2,015(5) Se3-Cu2-Cu4 118,19(5) 

Cu2-N2 2,010(6) Se1-Cu2-Cu4 56,53(4) 

Cu3-N3 2,005(6) N2-Cu2-Cu3 150,83(19) 

Cu4-N4 2,013(6) Se3-Cu2-Cu3 56,45(4) 
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Se1-C31 1,9408(1) Se1-Cu2-Cu3 80,12(4) 

Se2-C21 1,9326(1) Cu4-Cu2-Cu3 63,93(4) 

Se3-C11 1,9295(1) Se3-Cu2-Cu1 77,10(4) 

Se4-C41 1,9273(1) Se1-Cu2-Cu1 112,07(4) 

  Cu4-Cu2-Cu1 57,71(3) 

  Cu3-Cu2-Cu1 57,50(3) 

  Se4-Cu3-Se3 123,81(5) 

 

4.2.3.1 Tratamento da desordem na estrutura do cluster [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3) 

No cálculo da estrutura cristalina observou-se que o cluster 

[Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3) apresenta desordem posicional e substitucional de 

alguns átomos. Nestes tipos de desordem, os átomos que estão desordenados 

são localizados durante o refinamento da estrutura. Apresentam desordem 

posicional os átomos: Cu1-Cu1a, Cu2-Cu2a, Cu3-Cu3a, Cu4-Cu4a, Se1-Se1a, 

Se2-Se2a, Se3-Se3a, Se4-Se4a e os átomos Cℓ1-Cℓ1a, Cℓ2-Cℓ2a e Cℓ3-Cℓ3a 

da molécula de solvato de CHCℓ3. E desordem substitucional dos átomos de 

carbono ligados aos átomos de selênio e os átomos de nitrogênio do anel 

piridina. Os átomos que apresentam desordem se encontram ora em uma, ora 

em outra posição, são separados em diferentes instruções de comando PART 

no arquivo.ins (arquivo de instruções).  

Os átomos nomeados como Átomo1, Átomo2... apresentam ocupância 

de 85% e os átomos nomeados como Átomo1a, Átomo2a... apresentam 

ocupância de 15%, e estão representados na Figura 20. Os átomos de 

nitrogênio e carbono que possuem desordem substitucional estão 

representados por NC. Um tetraedro distorcido é formado quando se conectam 

os átomos de cobre presentes no núcleo do cluster [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3) 

(Figura 21). 
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Figura 20. Representação da desordem na estrutura do cluster [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3). Os 

átomos Cu1, Cu2, Cu3, Cu4, Se1, Se2, Se3 e Se4 possuem ocupância de 85%, enquanto que 

os átomos Cu1a, Cu2a, Cu3a, Cu4a, Se1a, Se2a, Se3a e Se4a possuem ocupância de 15%. 

Os átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

   

 

 

 

 

                          a)                                                                b)                                                                              

Figura 21. a) Representação da desordem na estrutura do núcleo do cluster [Cu(2-

PySe)]4·CHCℓ3 (3), sendo que os átomos de cobre com ocupância 85% estão ligados na forma 

de um tetraedro. b) Representação do tetraedro formado pelos átomos de cobre com 

ocupância 15% presentes no núcleo do cluster [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3). 

 

O composto [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3) também pertence ao sistema 

cristalino monoclínico, grupo espacial C2/c (n° 15). A Figura 22a representa as 

operações de simetria contidas no diagrama extraído da International Tables 

for Crystallography43 e a Figura 22b representa a projeção da cela unitária para 

o composto 3 na direção cristalográfica [010]. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial C2/c, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 3 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de hidrogênio e as 

moléculas de solvato foram omitidos para maior clareza. 

 

4.2.4 Composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4) 

O composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4) foi obtido pela reação do 

disseleneto de bis(2-piridina) e ReBr(CO)5 em THF e temperatura de refluxo. 

Foram obtidos cristais na solução mãe, os quais foram analisados por difração 

de raios X em monocristal. A sua estrutura molecular está representada na 

Figura 23. Observa-se a formação de um complexo dinuclear de ReI, no qual 

os átomos de selênio do ligante 2-piridilselenolato encontram-se em ponte 

unindo os íons ReI. 

Deeming e colaboradores46 reportaram a síntese de dois complexos 

dinucleares de ReI com ligantes tiolatos: [Re2(µ-SPy‟)2(CO)6] e [Re2(µ-

SMePy‟)2(CO)6] semelhantes ao complexo cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4). Tanto 

nos tio-complexos assim como no seleno-complexo, cada íon ReI está 

coordenado por três grupamentos carbonila, um átomo de nitrogênio, e dois 

átomos de calcogênio (S, Se), adotando geometria octaédrica distorcida, como 

pode ser visualizado na Figura 24. 

                                                           
46

 Deeming, A.J.; Karim, M. Polyhedron 1988, 7, 1401. 

a) 

b) 
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Figura 23. Projeção da estrutura molecular do complexo cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6]. Os átomos 

de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

 

Figura 24. Representação da geometria octaédrica distorcida dos átomos de Re(I) do 

complexo cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6]. 

 

Na reação para síntese do composto 4, o átomo de Re não sofre 

mudança no seu estado de oxidação, permanecendo como ReI. Acredita-se 

que a reação de formação do composto 4 seja caracterizada como uma reação 

de desproporcionamento ou auto-oxiredução, em que um átomo de selênio do 

(Py‟Se)2 se reduz e o outro átomo de selênio se oxida a na mesma reação. O 

átomo de Se reduzido é observado na unidade piridilselenolato (SePy‟)− do 

complexo 4 e o átomo de Se oxidado seria observado no subproduto brometo 

de 2-piridilselenenila. O subproduto não foi isolado e caracterizado, porém 
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acredita-se que ele seja formado devido a sua comum existência quando tem-

se disseleneto de bis(2-piridina) e uma fonte de haleto, no caso brometo, em 

um meio reacional47. A Equação 2 representa a reação proposta. 

 

2 Py‟SeSePy‟  +  2 ReBr(CO)5    [Re2(µ-SePy‟)2(CO)6]  + 2 Py‟SeBr  +  4 CO Eq. 2 

 

O complexo 4 destaca-se por possuir o núcleo fac-{Re(CO)3}
+. O núcleo 

fac-{Re(CO)3}
+, de acordo com a literatura tem aplicações significantes em 

pesquisa médica nuclear48,49. Schibli e Schubiger50 relataram que o núcleo 

tricarbonil de rênio e tecnécio é um dos núcleos organometálicos mais 

promissores que pode ser utilizado para marcação de biomoléculas. Isto ocorre 

porque o núcleo fac-{Re(CO)3}
+ é muito compacto, assim, se a esfera de 

coordenação octaédrica é fechada com um sistema de ligantes apropriados, o 

centro metálico será eficientemente protegido contra o ataque de ligantes 

adicionais ou re-oxidação. 

As distâncias de ligação Re1-Se1 e Re1-Se2 são respectivamente 

2,6500(8) Ȧ e 2,6615(9) Ȧ e Re2-Se1, Re2-Se2 respectivamente 2,6584(9) Ȧ e 

2,6512(9) Ȧ. Outros comprimentos e ângulos de ligação selecionados estão 

descritos na Tabela 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 a) Toshimitsu, A.; Owada, H.; Terao, K.; Uemura, S.; Okano M. J. Org. Chem. 1984, 49, 
3796; b) Potapov, V.A; Malinovich, D.A.; Amosova, S.V.; Rusakov, Yu.; Bhasin, K. K. Chem. 
Heterocycl. Comp. 2012, 48, 1129. 
48

 Núñez-Montenegro, A.; Carballo, R.; Abram, U.; Vázquez-López, E.M. Polyhedron 2013, 65, 
221. 
49

 Alberto, R.; Schibli, R.; Egli, A.; Schubiger, P.A.; Hermann, W.A.; Artus, G.; Abram, U.; 
Kaden, T.A.; Organomet. Chem. 1995, 493, 119. 
50

 Schibli, R.; Schubiger, P.A. Eur. J. Nucl. Med. 2002, 29, 11. 
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Tabela 6. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o complexo cis-[Re2(µ-

SePy‟)2(CO)6] (4). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Re1-C12 1,919(10) C12-Re1-C13 89,2(4) 

Re1-C13  1,926(8) C12-Re1-C11 90,3(4) 

Re1-C11 1,930(9) C13-Re1-C11 89,8(4) 

Re1-N1 2,164(7) C12-Re1-N1 95,6(3) 

Re2-C16 1,909(9) C13-Re1-N1 167,6(3) 

Re2-C14 1,936(8) C11-Re1-N1 101,6(3) 

Re2-C15 1,930(9) C12-Re1-Se1 93,0(3) 

Re2-N2 2,172(6) C13-Re1-Se1 100,9(3) 

Se1-C1 1,931(8) C11-Re1-Se1 168,8(2) 

Se2-C10 1,928(7) N1-Re1-Se1 67,43(19) 

Se1···Se2 3,5190(1) C12-Re1-Se2 174,7(3) 

  C13-Re1-Se2 88,2(3) 

  C11-Re1-Se2 94,3(3) 

  N1-Re1-Se2 86,15(19) 

  Se1-Re1-Se2 83,00(3) 

  C16-Re2-Se2 92,7(3) 

  C14-Re2-Se2 102,1(3) 

  C15-Re2-Se2 166,6(3) 

  N2-Re2-Se2 67,29(17) 

  N2-Re2-Se1 86,41(18) 

  Se2-Re2-Se1 83,04(3) 

  Re1-Se1-Re2 93,10(3) 

  Re2-Se2-Re1 93,01(3) 

 

O composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4) assim como o composto 1, 

cristaliza no sistema cristalino ortorrômbico, grupo espacial Pbca, que 

corresponde ao número 61 da International Tables for Crystallography43. Na 

Figura 25a, tem-se a representação dos operadores de simetria contidos no 

grupo espacial Pbca. A Figura 25b representa a projeção da cela unitária do 

composto 4 na direção cristalográfica [100]. 
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Figura 25. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial Pbca, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 4 na direção cristalográfica [100]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.2.5 Composto [ReOSe(SePy‟)3] (5) 

O composto [ReOSe(SePy‟)3] (5) foi sintetizado pela reação do 

disseleneto de bis(2-piridina) e ReOCℓ3(PPh3)2 em EtOH e temperatura de 

refluxo. Foram obtidos cristais na solução mãe e os mesmos foram submetidos 

à análise por difração de raios X. O espectro de infravermelho do composto 5 

mostra a banda de estiramento νRe=O em 946 cm−1. A frequência de estiramento 

em 946 cm−1 é menor que o normalmente encontrado para a ligação Re=O. 

Esta diferença de deslocamento pode ser explicada pela coordenação do 

átomo de nitrogênio de um ligante 2-piridilselenolato que está trans ao ligante 

óxido.  

O espectro de massa de alta resolução sugere a existência de um átomo 

incomum de Se no complexo, que é posteriormente confirmado pelo estudo de 

difração de raios X. A estrutura molecular do complexo [ReOSe(SePy‟)3] (5) 

está representada na Figura 26a. O íon ReV possui uma esfera de coordenação 

octaédrica distorcida, a qual é formada pelo ligante óxido, três átomos de 

selênio dos ligantes (SePy‟)−, um átomo de nitrogênio e um átomo adicional de 

a) 

b) 
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selênio (Se4) (Figura 26b). Os dois átomos de N que não estão coordenados 

ao átomo de Re, possuem distâncias de ligação de 2,134(10) e 2,282(11) Ȧ em 

relação ao átomo de Se4.  

  

Figura 26. a) Projeção da estrutura molecular do complexo [ReOSe(SePy‟)3] (5). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. b) Representação da geometria octaédrica 

distorcida do íon Re
V
.  

 

Apesar do fato do complexo 5 ser o primeiro composto que possui uma 

esfera de coordenação equatorial Se4 com ligações Re-Se entre 2,387(1) e 

2,654(1) Ȧ, o ambiente de coordenação do átomo de Re é essencialmente 

comum. Porém, um fato interessante neste composto é a presença de um 

átomo de Se0 na esfera de coordenação do metal de transição51. Isto, não foi 

observado antes para selênio, mas é reportado na literatura uma situação 

muito similar com complexos de PtII e 2-piridiltelurolatos, no qual o complexo de 

PtII formado como sub produto contém o átomo de Te0 como ligante52. No 

complexo 5, o átomo de Se0 além de coordenar-se ao átomo de Re, também 

se liga a dois átomos de N dos ligantes 2-piridilselenolato, adotando uma 

geometria em forma de T distorcida. Este modo de coordenação é semelhante 

                                                           
51

 Cargnelutti, R.; Lang, E.S.; Piquini, P.; Abram, U. Inorg. Chem. Commun. 2014, 45, 48. 
52

 Chauhan, R.S.; Kedarnath, G.; Wadawale, A.; Castro, A.M.; Perez, R.A.; Jain, V.K.; Kaim, W.  
Inorg. Chem. 2010, 49, 4179. 

 

b) 

a) 
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ao que ocorre com o complexo de PtII e 2-piridiltelurolatos reportado por 

Chauhan e colaboradores52. 

Na Tabela 7 estão descritos alguns comprimentos e ângulos de ligação 

selecionados para o complexo [ReOSe(SePy‟)3] (5). Observa-se que a 

distância entre Re-Se4 é a menor distância Re-Se deste composto. As 

distâncias entre Re-Se1 e Re-Se2 são similares e a maior distância Re-Se é 

entre Re-Se3 = 2,654 (1) Ȧ. 

 

Tabela 7. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o complexo [ReOSe(SePy‟)3] 

(5). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

N3-Re 2,290(10) C15-N3-Re 136,4(8) 

O-Re  1,672(9) C11-N3-Re 106,1(8) 

Re-Se4 2,3872(12) N3-C11-Se3 109,6(8) 

Re-Se1 2,4784(13) C12-C11-Se3 126,6(10) 

Re-Se2 2,4925(13) O-Re-N3 158,8(4) 

Re-Se3 2,6537(14) O-Re-Se4 108,3(3) 

Se4-N1 2,134(10) N3-Re-Se4 92,9(2) 

Se4-N2   2,282(11) O-Re-Se1 99,3(3) 

Se1-C1 1,920(12) N3-Re-Se1 80,4(2) 

C10-Se2 1,909(13) Se2-Re-Se1 91,20(4) 

C11-Se3 1,899(13) N3-Re-Se2 80,6(2) 

  Se4-Re-Se2 92,56(4) 

  Se1-Re-Se2 160,78(5) 

  N3-Re-Se3 65,0(2) 

  Se4-Re-Se3 157,88(5) 

  Se1-Re-Se3 86,06(5) 

  Se2-Re-Se3 83,38(5) 

  N1-Se4-Re 98,9(3) 

  N2-Se4-Re 96,8(3) 

  C10-Se2-Re 106,4(4) 

  C1-Se1-Re 105,3(4) 

  C11-Se3-Re 79,3(4) 

 

Com o objetivo de analisar as propriedades da ligação Se-Re, bem como 

seus estados de oxidação, cálculos de DFT (Density Functional Theory) foram 

realizados51. Primeiramente, as cargas de Mulliken e Hirschfeld para o 
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composto 5 foram determinadas. Como pode ser visto na Tabela 8, os valores 

absolutos para as cargas atômicas de Mulliken e Hirschfeld são bastante 

diferentes. A variação observada entre os valores de carga de Mulliken para os 

átomos é muito maior que a observada para a carga de Hirschfeld. No entanto, 

os valores relativos em cada tipo de carga mostram uma tendência similar.  

 

Tabela 8. Cargas de Hirschfeld e Mulliken calculadas para átomos selecionados do composto 

5. 

 Re Se1 Se4 Se3 

Hirschfeld 0,11 -0,12 -0,10 -0,12 

Mulliken 0,27 -0,01 0,16 -0,13 

 

A partir da comparação entre as cargas, pode ser visto que a carga de 

Mulliken somente torna mais evidente o comportamento não equivalente dos 

átomos de selênio. Ambos os esquemas de carga mostram que o átomo de 

Se4 é o que possui menos elétrons associados a ele. Considerando os átomos 

de Se1 e Se3, o esquema de Hirschfeld não mostra praticamente nenhuma 

diferença, enquanto que o esquema de Mulliken mostra claramente uma 

diferença entre eles, com mais elétrons associados ao átomo de Se3. Este 

último fato está completamente de acordo com a maior distância de ligação Re-

Se3 (Tabela 7). Embora essas diferenças qualitativas entre os átomos de Se 

indicarem que o átomo de Se4 provavelmente compartilha menos elétrons com 

o átomo de Re, respostas conclusivas não podem ser obtidas com respeito aos 

estados de oxidação dos átomos de Se do composto 5. 

Como uma maneira de tentar analisar os estados de oxidação dos 

átomos, já que os cálculos de carga de Hirschfeld e Mulliken foram pouco 

conclusivos, cálculos de valores de função de localização do elétron (ELF = 

Electron Localization Function) foram feitos. O ELF mostra como a carga é 

localizada no espaço real53, e nos permite ter ideias sobre a natureza da 

ligação e os estados de oxidação de diferentes átomos em uma molécula. A 

Figura 27 mostra a projeção ELF em um plano que contém todos os átomos de 

Se em torno do átomo central de Re. Quanto maior o valor de ELF, mais 

                                                           
53

 Becke, A.D.; Edgecombe, K.E. J. Chem. Phys. 1990, 92, 5397. 
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localizados estão os elétrons naquela região. Os dados da Figura 27 

corroboram com os resultados obtidos das análises de carga atômica, 

mostrando claramente que o átomo de Se4 possui significantemente menos 

elétrons associados a ele do que os átomos de Se1 e Se3. Além disso, de 

acordo com os dados de carga, existem mais elétrons em torno do átomo de 

Se3 do que do átomo de Se1. Dessa forma, os resultados sugerem fortemente 

que o estado de oxidação do átomo de Se4 pode ser zero. 

 

Figura 27. Valores de função de localização do elétron (ELF) calculados no plano que contém 

os átomos de selênio do composto 5. 

 

O composto 5 cristaliza no sistema cristalino triclínico – grupo espacial 

P1̅ (n° 2 – International Tables for Crystallography)43. A Figura 28a representa 

o diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 para este 

grupo espacial e a Figura 28b representa a projeção da cela unitária do 

composto 5 na direção cristalográfica [100]. 
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Figura 28. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P1̅, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 5 na direção cristalográfica [100]. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para maior clareza. 

 

4.2.6 Composto [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6) 

O complexo [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6) foi sintetizado pela reação 

do disselento de bis(2-piridina) e ReN2C6H5(PPh3)2Cℓ2 em THF. Cristais 

marrons foram observados na solução mãe com interface de álcool 

isopropílico. Os mesmos foram analisados por difração de raios X. Sua 

estrutura molecular está representada na Figura 29a. Observa-se que ocorre a 

perda de um íon cloreto do material de partida inicial e a inserção de uma 

unidade 2-piridilselenolato no produto final, sendo que a geometria de 

coordenação do átomo de rênio passa de bipirâmide trigonal no material de 

partida para octaédrica distorcida no produto final (Figura 29b).  

 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 29. a) Projeção da estrutura molecular do complexo [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6). 

Os átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. b) Representação da geometria 

octaédrica distorcida do átomo de Re
III
.  

 

Durante a reação o átomo de Re não muda seu estado de oxidação, 

permanecendo em ReIII. Acredita-se que o complexo 6 seja um produto de uma 

reação de desproporcionamento ou auto-oxiredução, na qual um átomo de 

selênio se reduz e outro se oxida na mesma reação, semelhante ao que ocorre 

no complexo cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4). A Equação 3 representa a reação 

proposta. O átomo de Se reduzido é observado na unidade 2-piridilselenolato 

(SePy‟)− do complexo 6 e o átomo de Se oxidado seria observado no 

subproduto cloreto de 2-piridilselenenila. O subproduto não foi isolado e 

caracterizado, porém acredita-se que ele seja formado devido a sua comum 

existência quando tem-se disseleneto de bis(2-piridina) e uma fonte de cloreto 

em um meio reacional.47 

 

Py‟SeSePy‟  +  ReN2C6H5(PPh3)2Cℓ2    [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ]  +  Py‟SeCℓ Eq.3 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Tabela 9. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o complexo 

[ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Re-P1 2,428(4) C1-P1-Re 115,3(5) 

Re-N2 1,770(11) C7-P1-Re 114,6(4) 

Re-N1 2,186(11) C13-P1-Re 115,8(4) 

Re-Cℓ 2,416(4) N2-Re-N1 168,6(5) 

Re-P2 2,442(4) N2-Re-Cℓ 106,0(4) 

Re-Se 2,570(2) N1-Re-Cℓ 85,3(4) 

  N2-Re-P1 88,7(3) 

  N1-Re-P1 90,2(3) 

  Cℓ-Re-P1 88,40(13) 

  N2-Re-P2 91,8(3) 

  N1-Re-P2 89,6(3) 

  Cℓ-Re-P2 89,97(13) 

  P1-Re-P2 178,37(17) 

  N2-Re-Se 103,4(3) 

  N1-Re-Se 65,4(4) 

  Cℓ-Re-Se 150,47(11) 

  P1-Re-Se 95,38(12) 

  P2-Re-Se 86,01(11) 

 

O composto 6 também cristaliza no sistema cristalino triclínico – grupo 

espacial P1̅ (n° 2 – International Tables for Crystallography)43. A Figura 30a 

representa o diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 

para este grupo espacial e a Figura 30b representa a projeção da cela unitária 

do composto 6 na direção cristalográfica [001]. 
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Figura 30. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P1̅, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 6 na direção cristalográfica [001]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3 Análise estrutural dos compostos 7-19 

 

4.3.1 Composto [CuCℓ2(L1)]n (7), L1 = (Py‟Se)2CH2 

O composto [CuCℓ2(L1)]n (7) foi obtido pela reação do disselenoéter de 

bis(2-piridina) (L1) e CuCℓ2·2H2O em uma mistura de THF/MeOH. Os cristais 

obtidos foram analisados por difração de raios X e sua estrutura está 

representada na Figura 31. Este composto no estado sólido apresenta-se na 

forma de um polímero unidimensional ao longo do eixo cristalográfico b.  

a) 

b) 
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Figura 31. Projeção da estrutura polimérica do composto [CuCℓ2(L1)]n (7). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria utilizada: #1= 1,5-x, -

0,5+y, z. 

 

Dois átomos de nitrogênio dos anéis piridínicos e dois íons cloreto se 

coordenam ao íon CuII, gerando uma geometria quadrática distorcida. Essa 

geometria não é muito comum para compostos de CuII contendo ligantes 

bidentados N-doadores. Morh e colaboradores54 relatam um método fácil, 

prático e de alto rendimento para a síntese de aziridinas utilizando complexos 

simples de CuII contendo ligantes N-doadores derivados da piridina como 

sistema catalítico. Esses complexos possuem fórmula geral L‟CuCℓ2, no qual L‟ 

= ligante bidentado N-doador, como derivados da bis(2-piridina)metano. Nestes 

complexos o átomo de CuII adota preferencialmente geometria de coordenação 

tetraédrica distorcida, bipirâmide trigonal distorcida ou octaédrica distorcida, 

sendo que a geometria de coordenação quadrática somente foi observada para 

o complexo Py2CuCℓ2.  

Acredita-se que a formação da geometria quadrática do íon CuII, no 

composto 7, foi favorecida pelo seu empacotamento cristalino no estado sólido, 

semelhante ao que acontece no complexo Py2CuCℓ2
55. No trabalho descrito por 

Mohr e colaboradores54 relatado anteriormente, observou-se que o complexo 

que apresentou a melhor atividade catalítica para a síntese de aziridinas a 

partir de olefinas foi o Py2CuCℓ2 que possui geometria quadrada. Este dado nos 

leva a crer que o polímero [CuCℓ2(L1)]n (7) também poderia ser testado como 

                                                           
54

 Mohr, F.; Binfield, S.A.; Fettinger, J.C.; Vedernikov, A.N. J. Org. Chem. 2005, 70, 4833. 
55

 Meervelt, L.V.; PaccoII, A.; Binnemans, K.Z. Kristallogr. NCS 2003, 218, 197. 
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catalisador devido a semelhança da esfera de coordenação entre os dois 

compostos.  

 

Tabela 10. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o composto [CuCℓ2(L1)]n (7). 

O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Se1-C1 1,9080(17) C1-Se1-C6 98,51(7) 

Se1-C6 1,9513(18) C7-Se2-C6 99,13(7) 

Se2-C7 1,8997(17) N2#1-Cu1-N1 174,59(6) 

Se2-C6 1,9567(17) N2#1-Cu1-Cℓ2 85,64(4) 

Cu1-N1 2,0644(15) N2#1-Cu1-Cℓ1 92,46(4) 

Cu1-Cℓ2 2,2493(5) N1-Cu1-Cℓ1 90,67(4) 

Cu1-Cℓ1 2,2757(5) Cℓ2-Cu1-Cℓ1 175,91(2) 

  Se1-C6-Se2 119,35(9) 

 

O composto [CuCℓ2(L1)]n (7) cristaliza no sistema cristalino ortorrômbico, 

grupo espacial Pbca, número 61 da International Tables for Crystallography43. 

Na Figura 32a tem-se a representação dos operadores de simetria contidos no 

grupo espacial Pbca. A Figura 32b representa a projeção da cela unitária do 

composto 7 na direção cristalográfica [100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial Pbca 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo de cela unitária do composto 7 na direção cristalográfica [100]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

a) 

b) 
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4.3.2 Composto [Cu4I4(L1)2] (8), L1 = (Py‟Se)2CH2 

O complexo [Cu4I4(L1)2] (8) foi sintetizado a partir da reação do 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e CuI em THF. Obteve-se cristais na 

solução mãe, os quais foram analisados por difração de raios X. Sua estrutura 

está representada na Figura 33a. A estrutura molecular do complexo 8 contém 

quatro íons CuI, quatro ânions I− (dois realizando µ2-I e dois realizando µ3-I) e 

dois ligantes L1. Os átomos Cu1 e Cu1#1 adotam um ambiente de 

coordenação tetraédrico, cercados por três átomos de I [Cu-I = 2,6643(3) – 

2,6897(3) Ȧ, I-Cu-I = 103, 863(9) - 110,703(9)º] e um átomo de nitrogênio da 

molécula de piridina do ligante L1 [Cu-N = 2,0661(14) Ȧ]. Os átomos de Cu2 e 

Cu2#1 também adotam uma geometria de coordenação tetraédrica distorcida, 

cercados por dois átomos de I [Cu-I = 2,5703(3) – 2,6773(3) Ȧ, I-Cu-I = 

112,701(9)º], um átomo de selênio do ligante [Cu-Se = 2,4240(3) Ȧ] e um 

átomo de nitrogênio do ligante [Cu-N = 2,0570 (16) Ȧ] (Figura 33b). 

Os átomos de I adotam dois modos de coordenação, µ2-I e µ3-I, 

conectando os átomos de cobre a uma distância relativamente curta [Cu···Cu = 

2,8481(3)–3,0441(5) Ȧ]. A distância de ligação Cu···Cu do complexo 8 é 

semelhante a distância de ligação descrita para o complexo [Cu4I4(SPyH)] 

[Cu···Cu = 2.886(4)-3.052(4) Ȧ] o qual foi reportado por Wang e 

colaboradores56 em 2007.  
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 Wang, J.; Zhang, Y-H.; Li, H-X.; Lin, Z-J.; Tong, M-L Cryst. Growht Design 2007, 7, 11.  
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Figura 33. Projeção da estrutura molecular do complexo [Cu4I4(L1)2] (8).Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria utilizada: #1=1-x, 2-y, 1-z. . 

b) Representação da geometria tetraédrica distorcida dos íons Cu
I
. Operação de simetria 

utilizada: #1=1-x, 2-y, 1-z. . 

 

No complexo [Cu4I4(L1)2] (8), destaca-se a esfera de coordenação de 

dois dos quatro íons CuI do complexo, os quais, além de estarem coordenados 

aos átomos de nitrogênio das piridinas, também encontram-se coordenados 

aos átomos de selênio do ligante. Diferentemente do que aconteceu no 

polímero 7, no qual o íon CuII relativamente mais duro encontra-se coordenado 

somente aos átomos de nitrogênio dos anéis piridínicos e não ao selênio que é 

um átomo mais macio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

a) 
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Tabela 11. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o complexo [Cu4I4(L1)2] (8). 

O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

I1-Cu2 2,5703(3) I2-Cu1-I1 103,863(9) 

I1-Cu1#1 2,6643(3) I2-Cu1-I1#1 109,386(9) 

I1-Cu1 2,6897(3) I1-Cu1-I1#1 110,703(9) 

Cu2-N2 2,0570(16) Cu2-I1-Cu1#1 65,895(8) 

Cu2-Se1 2,4240(3) Cu2-I1-Cu1 83,536(8) 

Cu2-I2#1 2,6773(3) Cu1#1-I1-Cu1 69,297(9) 

I2-Cu2#1 2,6773(3) N2-Cu2-Se1 110,29(4) 

I2-Cu1 2,6890(3) N2-Cu2-I1 118,35(5) 

Se1-C5 1,9197(15) Se1-Cu2-I1 113,437(10) 

Se1-C6 1,9566(17) N2-Cu2-I2#1 100,56(4) 

Se2-C7 1,9207(17) Se1-Cu2-I2#1 99,101(10) 

Se2-C6 1,9504(17) I1-Cu2-I2#1 112,701(9) 

Cu1-N1 2,0661(14) N2-Cu2-Cu1#1 144,67(4) 

Cu1-I1#1 2,6643(3) Se1-Cu2-Cu1#1 101,355(10) 

Cu1-Cu2#1 2,8481(3) I1-Cu2-Cu1#1 58,639(7) 

Cu1-Cu1#1 3,0441(5) I2#1-Cu2-Cu1#1 58,146(7) 

  Cu2#1-I2-Cu1 64,110(7) 

  C5-Se1-Cu2 112,13(5) 

  C6-Se1-Cu2 93,54(5) 

 

O composto 8 cristaliza no sistema cristalino triclínico – grupo espacial 

P1̅ (n° 2 – International Tables for Crystallography)43. A Figura 34a representa 

o diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 para este 

grupo espacial e a Figura 34b representa a projeção da cela unitária do 

composto 8 na direção cristalográfica [001]. 
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Figura 34. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P1̅ 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 8 na direção cristalográfica [001]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.3 Composto [CoCℓ2(L1)]n (9), L1 = (Py‟Se)2CH2 

O composto [CoCℓ2(L1)]n (9) foi sintetizado pela reação do disselenoéter 

de bis(2-piridina) (L1) e CoCℓ2·6H2O em THF. O precipitado azul obtido foi 

caracterizado por análise elementar e espectroscopia de infravermelho (Seção 

5.3.4.3), porém não foi possível obter cristais para análise por difração de raios 

X em monocristal. Na Figura 35 tem-se a representação dos espectros de 

infravermelho dos compostos 9 e 16. As principais bandas de absorção destes 

dois compostos estão representados na Tabela 12, demonstrando a 

semelhança entre os mesmos. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 35. a) Espectro de infravermelho do composto [CoCl2(L1)]n (9). b) Espectro de 

infravermelho do composto [CoCl2(L2)]n (16). 

 

Tabela 12. Comparação entre as principais bandas de absorção (cm
-1

) observadas no espectro 

de infravermelho para os compostos 9 e 16. 

 [CoCl2(L1)]n (9) [CoCl2(L2)]n (16) 

Vs(C-H)aromático 3073 3095, 3074 

V(C-H) 2995, 2925 2973, 2933 

Vs(C=C) 1585 1588 

V(CH2) 1454, 1417 1457, 1411 

δp(C=C-H) 1085, 1052 1089, 1054 

δfp(C=C-H) 761 767 

V = estiramento; Vs = estiramento simétrico, δp = deformação no plano, δfp = deformação fora do 

plano. 

Os espectros de infravermelho e análise elementar nos levam a crer que 

este composto é semelhante ao composto 16, provavelmente um polímero, em 

que o ligante atua como um conector dos íons CoII através dos átomos de 

nitrogênio dos anéis piridínicos. 

b) 

a) 
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Na Figura 36 está representada a provável estrutura polimérica do 

composto [CoCℓ2(L1)]n (9). 

 

Figura 36. Provável estrutura do composto [CoCℓ2(L1)]n (9). Os dados de análise elementar e 

espectroscopia de infravermelho estão descritos na Seção 5.3.4.3.  

 

4.3.4 Composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10), L1 = (Py‟Se)2CH2 

O composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10) foi obtido pela reação do 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e [Au(PPh3)Cℓ] em CH2Cℓ2 e MeOH. 

Durante a reação, o ânion Cℓ− do derivado de Au foi substituído pelo ânion 

NO3
− (conforme descrito na parte experimental, seção 5.3.4.4), pois o NO3

− 

está menos fortemente ligado ao átomo de Au, assim facilitaria a reação do 

ligante com o íon AuI. Após a reação com o ligante, o contra-íon NO3
− do 

complexo foi substituído pelo contra-íon PF6
−, com o objetivo de facilitar a 

cristalização. Foram obtidos cristais na solução mãe, os quais foram analisados 

por difração de raios X em monocristal. Sua estrutura molecular está 

representada na Figura 37. Os íons AuI encontram-se coordenados aos átomos 

de nitrogênio dos grupamentos piridina e aos átomos de fósforo das fosfinas, 

adotando uma geometria de coordenação quase linear [N-Au-P = 174,30(14)º].  
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Figura 37. Projeção da estrutura molecular do complexo [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10). Os 

átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria utilizada: #1= 

0,5+x,1,5-y,-0,5+z. 

 

Comparando-se o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) com o composto 

[(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10), pode-se observar que o acréscimo de um carbono 

metilênico no material de partida de selênio mudou totalmente o caráter do 

ligante, dando origem a produtos completamente diferentes. Quando utilizou-se 

o (Py‟Se)2 como material de partida, obteve-se a clivagem da ligação Se-Se e 

formação de duas novas ligações Se-Au (complexo 1). Na reação em que se 

utiliza o ligante (Py‟Se)2CH2, não ocorre nenhuma interação entre Se-Au, o íon 

AuI encontra-se coordenado aos átomos de nitrogênio do ligante (complexo 

10), e também não ocorre a oxidação da trifenilfosfina. 

Através da resolução da estrutura cristalina do composto 10, pode-se 

observar que a molécula é composta por duas unidades assimétricas onde o 

átomo C24 possui multiplicidade ocupacional de 0,5. Assim, a molécula é 

gerada pela operação de simetria C2 (eixo de rotação de ordem 2 localizada no 

átomo C24).  
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Tabela 13. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para complexo 

[(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Au1-N1 2,100(4) N1-Au1-P1 174,30(14) 

Au1-P1 2,2441(12) C23-Se1-C24 99,9(2) 

Se1-C23 1,908(5) C7-P1-Au1 111,28(17) 

Se1-C24 1,944(4) C13-P1-Au1 112,07(17) 

C24-Se1#1 1,944(4) C1-P1-Au1 114,27(17) 

P2-F5 1,549(5) Se1#1-C24-Se1 115,4(4) 

P2-F3 1,570(4) C23-N1-Au1 119,9(3) 

P2-F1 1,590(4) F5-P2-F3 92,3(3) 

P2-F2 1,592(4) F3-P2-F1 175,8(3) 

P2-F4 1,596(4) F3-P2-F2 90,6(2) 

P2-F6 1,617(6) F3-P2-F4 90,1(2) 

  F2-P2-F4 178,6(3) 

 

O composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10) pertence ao sistema cristalino 

monoclínico, grupo espacial C2/c (n° 15). A Figura 38a representa as 

operações de simetria contidas no diagrama extraído da International Tables 

for Crystallography43 e a Figura 38b representa a projeção da cela unitária do 

composto 10 na direção cristalográfica [010]. 
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Figura 38. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial C2/c, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 10 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de hidrogênio e os contra 

íons foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.5 Composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11), L1 = (Py‟Se)2CH2, dpph = 

Ph2P(CH2)6PPh2 

O composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11) foi obtido a partir da reação do 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e [Au2(dpph)Cℓ2] em CH2Cℓ2/MeOH. Foram 

obtidos cristais na solução mãe, os quais foram analisados por difração de 

raios X. No estado sólido o composto 11 encontra-se na forma polimérica, 

como representado na Figura 39. Os íons AuI da mesma forma que no 

composto 10, encontram-se coordenados aos átomos de N do ligante, sem 

interação com os átomos de Se, em uma geometria de coordenação 

praticamente linear. 

 

 

a) 

b) 
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Figura 39. Projeção da estrutura polimérica do composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11). Os 

átomos de hidrogênio e os contra íons PF6
-
 foram omitidos para maior clareza.  

 

Dentre os complexos de ouro estudados e descritos na literatura, os 

derivados de fosfina de AuI são os que apresentam maior atividade como 

agentes anticancerígenos57. Um estudo realizado por Mirabelli e 

colaboradores58, em 1987, sobre a atividade antitumoral de bis(fosfina)alcanos 

e seus complexos com cloro-AuI contra uma variedade de tumores modelo 

forneceu evidências de que a 1,2-bis(difenilfosfina)etano (dppe), um composto 

lipofílico, é ativo contra células do melanona Murine B16, in vitro. As fosfinas 

livres apresentam menos atividade anticâncer que seus respectivos complexos 

de AuI. Os resultados demonstram que quanto maior a cadeia carbônica entre 

os átomos de fósforo coordenados ao íon AuI, a atividade anticancerígena 

aumenta57. 

                                                           
57

 Horvath, U.E.I.; Dobrzańska, L.; Strasser, C.E.; Bouwer, W.; Joone, G.; Jansen van 
Rensburg, C.E.; Cronje, S.; Raubenheimer, H.G. J. Inorg. Biochem. 2012, 111, 80. 
58

 Mirabelli, C.K.; Hill, D.T.; Faucette, L.F.; McCabe, F.L.; Girard, G.R.; Byran, D.B.; Sutton, 
B.M.; Bartus, J.; Crooke, S.T.; Johnson, R.K. J. Med. Chem. 1987, 30,  2181. 
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Existem na literatura compostos de bis(fosfina)-AuI com diferentes 

ligantes, como amidas57, 4,4‟-bipiridina59, trans-bis(piridina)etileno60, entre 

outros, porém nada é relatado sobre compostos de bis(fosfina)-AuI e ligantes 

disselenoéter de bis(2-piridina). 

Se centros metálicos de AuI estão ligados a ligantes bidentados, 

polímeros ou macrocíclos podem ser formados, e as interações Au···Au podem 

determinar a estrutura favorecida. No macrocíclo formado por bis(fosfina)-AuI e 

4,4‟-bipiridina, a distância Au···Au é de 3,1061(8)-3,0841(8) Ȧ, indicando uma 

interação aurofílica significante, contribuindo assim para a formação da 

estrutura macrocíclica59. No polímero [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11), a distância 

Au···Au é de 5,3693(1) Ȧ, ou seja, não é observada nenhuma interação 

aurofílica significante, ocorrendo então a formação de uma estrutura polimérica. 

Um modo de coordenação semelhante ao composto 11 foi descrito por 

Irwin e colaboradores60, os quais relatam a síntese de polímeros formados por 

bis(fosfina)-AuI e ligantes trans-bis(piridina)etileno. Neste composto, os centros 

metálicos de AuI são coordenados pelo grupo piridina e pelo grupo fosfina, com 

uma geometria de coordenação praticamente linear P-Au-N = 178,0(5)º, 

semelhante aos ângulos P-Au-N = 177,04(14)-179,01(15)º do polímero 11 . 

 

Tabela 14. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para polímero 

[(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Au1-N1 2,085(4) N1-Au1-P1 177,04(14) 

Au1-P1 2,2306(14) N2-Au2-P2 179,01(15) 

Au2-N2 2,092(5) C1-Se1-C11 98,4(3) 

Au2-P2 2,2498(15) C6-Se2-C11 101,1(3) 

Se1-C1 1,891(6) Se2-C11-Se1 119,0(4) 

Se1-C11 1,953(7) C1-N1-Au1 120,2(4) 

Se2-C6 1,896(6) N1-C1-Se1 115,8(4) 

Se2-C11 1,924(7) N2-C6-Se2 113,5(4) 

 

                                                           
59

 Brandys, M.C.; Jennings, M.C.; Puddephatt R.J. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2000, 4601. 
60

 Irwin, M.J.; Vittal, J.J.; Yap, G.P.A.;  Puddephatt R. J. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 13101. 
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O composto 11 inclui-se no sistema cristalino monoclínico, grupo 

espacial P21/c (n° 14). A reprodução do conteúdo da cela unitária se dá na 

direção [010]. A Figura 40a representa as operações de simetria contidas no 

diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 e a Figura 40b 

representa a projeção da cela unitária do composto 11 na direção 

cristalográfica [010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P21/c, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 11 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de 

hidrogênio e os contra íons foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.6 Composto [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12) 

O composto [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12) foi obtido a partir da reação de 

decomposição do ligante L1 e Cu(CH3COO)2·H2O em MeOH. Observou-se a 

formação de cristais de coloração laranja na solução mãe, os quais foram 

submetidos à análise por difração de raios X. Na Figura 41 tem-se a 

representação da estrutura cristalina deste composto, que apresenta quatro 

íons CuII com geometria tetraétrica, duas moléculas do ligante disseleneto de 

bis(2-piridina) e quatro ânions Se2− (dois átomos de µ2-Se e dois átomos de µ3-

Se). Os ânions Se2− são responsáveis pela formação do núcleo de cobre-

selênio (ligações em preto) que é estabilizado pelos ligantes disseleneto de 

bis(2-piridina). 

a) 

b) 
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Figura 41. Projeção da estrutura molecular do composto [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12), 

evidenciando a geometria de coordenação tetraédrica dos íons Cu
II
. Os átomos de hidrogênio 

foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria utilizada #1= -x, -y, 1-z. 

 

Até o presente momento, o mecanismo de formação do composto 12 

não é claro, porém acredita-se que a formação do mesmo é favorecida 

principalmente pelo prolongado tempo de exposição ao ar da solução mãe 

durante o processo de cristalização. Lorenz e Fenske61, no ano de 2001, 

reportaram a síntese e a estrutura cristalina de clusters de nióbio e 

calcogenetos de cobre. Um destes clusters é formado pelo ânion 

[Cu4NbSe4Cℓ2(PMe3)4]
2- e seu núcleo é formado por quatro átomos de cobre, 

dois ânions Se2- e um átomo de nióbio que está no centro do núcleo. Dois dos 

quatro átomos de CuI deste cluster adotam geometria tetraédrica, semelhante 

ao composto 12 e os ânions Se2- são responsáveis por conectar os átomos de 

cobre. Uma comparação entre as distâncias de ligação Cu-Se do composto 

[Cu4NbSe4Cℓ2(PMe3)4]
2- é da ordem de 2,473(3)-2,492(3) Ȧ e são relativamente 

menores que as observadas para o composto 12 que são de 2,4404(0)-

2,6503(1) Ȧ. 

                                                           
61

 Lorenz, A.; Fenske, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 23. 
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O cluster [Cu4Nb2Se6(PMe3)8] também reportado por Lorenz e Fenske56 
 

possui em seu núcleo átomos de Cu com geometria tetraédrica ligados a três 

átomos de selênio e a um ligante auxiliar, semelhante ao que ocorre no 

composto [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (18). A distância de ligação Cu···Cu neste 

cluster é de 2,618(7) Ȧ, um pouco menor que a distância Cu···Cu do cluster 12 

que é de 2,6890(1) Ȧ. 

 

Tabela 15. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para cluster 

[Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Se3-Cu2 2,5256(16) Cu2-Se3-Cu1#1 63,50(5) 

Se3-Cu1#1 2,5834(18) Cu2-Se3-Cu1 78,29(5) 

Se3-Cu1 2,6503(19) Cu1#1-Se3-Cu1 69,89(6) 

Se1-C1 1,877(4) C1-Se1-Se2 99,33(17) 

Se1-Se2 2,3177(15) C1-Se1-Cu2 103,74(19) 

Se1-Cu2 2,4559(18) Se2-Se1-Cu2 92,66(6) 

Se4-Cu2 2,4404(18) Cu2-Se4-Cu1#1 64,34(5) 

Se4-Cu1#1 2,6031(18) C6-Se2-Se1 102,6(2) 

Se2-C6 1,870(7) N2-Cu2-Se4 109,6(2) 

Cu2-N2 2,035(5) N2-Cu2-Se1 95,1(2) 

Cu2-Cu1#1 2,6889(18) Se4-Cu2-Se1 109,78(7) 

Cu1-N1 2,027(4) N2-Cu2-Se3 113,2(2) 

Cu1-Se3#1 2,5835(18) Se4-Cu2-Se3 110,30(6) 

Cu1-Se4#1 2,6032(18) Se1-Cu2-Se3 117,93(7) 

Cu1-Cu2#1 2,6890(18) N2-Cu2-Cu1#1 158,7(2) 

Cu1-Cu1#1 2,998(3) Se4-Cu2-Cu1#1 60,76(5) 

  Se1-Cu2-Cu1#1 106,04(7) 

  Se3-Cu2-Cu1#1 59,30(5) 

  N1-Cu1-Se3 104,53(17) 

  N1-Cu1-Cu2#1 154,07(18) 

 

O cluster [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12) cristaliza no sistema cristalino 

ortorrômbico, grupo espacial Pbca, número 61 da International Tables for 

Crystallography43. Na Figura 42a tem-se a representação dos operadores de 

simetria contidos no grupo espacial Pbca. A Figura 42b representa a projeção 

da cela unitária do composto 12 na direção cristalográfica [100]. 
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Figura 42. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial Pbca 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 12 na direção cristalográfica [100]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.7 Composto [CuCℓ2(L2)]n (13), L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

O composto [CuCℓ2(L2)]n (13) foi obtido a partir da reação de um 

equivalente do disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) e um equivalente do 

CuCℓ2·2H2O em THF/MeOH. O precipitado verde obtido foi analisado por 

análise elementar, espectroscopia de infravermelho e espectrometria de 

massas no modo IES+. Porém, não foi possível obter cristais deste composto 

para uma análise por difração de raios X em monocristal.  

Na Figura 43 tem-se a representação dos espectros de infravermelho 

dos compostos 13, 7 e 18. As principais bandas de absorção destes três 

compostos estão descritas na Tabela 16, demonstrando a semelhança entre os 

mesmos. 

 

 

 

 

 

a) 
b) 
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Figura 43. a) Espectro de infravermelho do composto [CuCl2(L2)]n (13). b) Espectro de 

infravermelho do composto [CuCl2(L1)]n (7). c) Espectro de infravermelho do composto 

[CuCl2(L3)]n (18). 

 

Tabela 16. Comparação entre as principais bandas de absorção (cm
-1

) observadas no espectro 

de infravermelho para os compostos 13, 7 e 18. 

 [CuCl2(L2)]n (13) [CuCl2(L1)]n (7) [CuCl2(L3)]n (18) 

Vs(C-H)aromático 3086, 3066 3086, 3005 3064 

V(C-H) 2925 2940 2957, 2923 

Vs(C=C) 1586 1585 1586 

V(CH2) 1454 1460, 1418 1455, 1418 

δp(C=C-H) 1090, 1052 1095, 1053 1087, 1051 

δfp(C=C-H) 780 782 772 

δfp(C=C-C) 476 472 481 

V = estiramento; Vs = estiramento simétrico, δp = deformação no plano, δfp = deformação fora do 

plano. 

Devido à semelhança dos materiais de partida, condições reacionais e 

espectros de infravermelho do composto 13 com os compostos 7 e 18, além de 

análises de caracterização realizadas como AE e EM, nos levam a crer que 

este composto no estado sólido comporta-se de forma polimérica, com a 

a) 

b) c) 
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coordenação dos íons CuII aos átomos de nitrogênio do ligante como 

representado na Figura 44. 

 

Figura 44. Provável estrutura do composto [CuCℓ2(L2)]n (13). Os dados de análise elementar, 

espectroscopia de infravermelho e espectrometria de massas no modo IES
+
 estão descritos na 

Seção 5.3.4.7. 

 

4.3.8 Composto [CuCℓ2(L2)2] (14), L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

A reação de dois equivalentes do disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) 

com um equivalente do CuCℓ2·2H2O em THF/MeOH dá origem ao composto 

[CuCℓ2(L2)2] (14). Os cristais obtidos foram analisados por difração de raios X 

em monocristal, e sua estrutura molecular está representada na Figura 45. 

Neste caso ocorre a formação de um composto molecular, com duas moléculas 

de ligante coordenadas ao íon CuII. Essa coordenação ocorre pelos átomos de 

nitrogênio das unidades piridina dos ligantes, sem nenhuma interação com os 

átomos de selênio. O íon CuII adota geometria quadrática levemente distorcida 

semelhante ao composto 7, com ângulos de ligação N-Cu-N = 180,00(9)º e Cℓ-

Cu-Cℓ = 180,00(1)º.  

O ligante bidentado disselenoéter de bis(2-piridina) L2 do complexo 14, 

embora possua átomos doadores de nitrogênio e selênio, comporta-se de 

maneira similar ao ligante monodentado piridina, dando origem a um complexo 

semelhante ao trans-(Py)2CuCℓ2 reportado por Bowmaker e colaboradores62. 

                                                           
62

 Bowmaker, G.A.; Nicola, C.D.; Pettinari, C.; Skelton, B.W.; Somersc, N.; White, A.H. Dalton 
Trans. 2011, 40, 5102. 
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Através da resolução da estrutura cristalina do composto 14, pode-se 

observar que a molécula é composta por duas unidades assimétricas onde o 

átomo de Cu possui multiplicidade ocupacional de 0,5. Assim, a molécula é 

gerada pela operação de simetria C2 (eixo de rotação de ordem 2 localizada no 

átomo de Cu).  

 

 

Figura 45. Projeção da estrutura molecular do composto [CuCℓ2(L2)2] (14). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria utilizada #1= 1-x, 1-y, 1-z. 

 

Tabela 17. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para composto [CuCℓ2(L2)2] 

(14).O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Cu-N1#1 1,993(3) N1#1-Cu-N1 180,00(9) 

Cu-N1 1,993(3) N1#1-Cu-Cℓ 88,82(8) 

Cu-Cℓ1 2,2794(8) N1-Cu-Cℓ 91,18(8) 

Cu-Cℓ1#1 2,2794(8) N1#1-Cu-Cℓ#1 91,18(8) 

Se2-C9 1,916(4) N1-Cu-Cℓ#1 88,82(8) 

Se2-C8 1,972(4) Cℓ-Cu-Cℓ#1 180,000(1) 

Se1-C5 1,917(3) C9-Se2-C8 99,70(16) 

Se1-C6 1,979(3) C5-Se1-C6 95,60(14) 

  C5-N1-Cu 118,6(2) 

  C1-N1-Cu 122,2(2) 

  N1-C5-Se1 116,1(2) 
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O composto 14 cristaliza no sistema cristalino triclínico – grupo espacial 

P1̅ (n° 2). A Figura 46a representa o diagrama extraído da International Tables 

for Crystallography43 para este grupo espacial e a Figura 46b representa a 

projeção da cela unitária do composto 14 na direção cristalográfica [010]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P1̅ 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 14 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para maior clareza. 

 

4.3.9 Composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15)  

O composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15) foi obtido pela reação de 

decomposição do ligante disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) e CuBr em EtOH. 

Este composto foi obtido na forma de cristais azuis, os quais foram submetidos 

à análise por difração de raios X. Sua estrutura cristalina está representada na 

Figura 47. O composto 15 também foi caracterizado por espectrometria de 

massas no modo IES+, o qual mostra um sinal intenso em m/z 465,8 

representando o íon molecular [C10H8N2Se2O4Cu+Na]+.  

Na Figura 47, pode-se observar que um polímero bidimensional é 

formado quando os ligantes 2-piridilseleninato conectam os íons CuII através 

das ligações com os átomos de oxigênio. Neste composto cada átomo de 

cobre está conectado a dois ligantes 2-piridilseleninato (PySeO2)
−, os quais 

atuam como ligantes bidentados em um plano equatorial e dois átomos de 

a) 
b) 
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oxigênio de outros dois ligantes 2-piridilseleninato vizinhos completam a esfera 

de coordenação octaédrica do íon CuII (Figura 48). 

 

Figura 47. Projeção da estrutura polimérica do composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. Operações de simetria utilizadas: #1 = 1-x, -

o,5+y, 0,5-z; #2 = 1-x, 1-y, -z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Representação da esfera de coordenação octaédrica do íon Cu
II
 do polímero 

[Cu(Py‟SeO2)2]n (15). Operações de simetria utilizadas: #1 = 1-x, -0,5+y, 0,5-z; #2 = 1-x, 1-y, -z. 

 

Complexos com ligantes arilseleninato são raros na literatura e a maior 

parte destes foram sintetizados diretamente por reações de ânions 

arilseleninatos com sais metálicos63. Existem somente alguns exemplos 

                                                           
63

 a) Chakov, N.E.; Wernsdorfer, W.; Abboud, K.A.; Christou, G. Inorg. Chem. 2004, 43, 5919; 
b) Srungavruksham, N.K.; Baskar, V. Eur. J. Inorg. Chem. 2012, 136; c) Chakov, N.E.; 
Wernsdorfer, W.; Abboud, K.A.; Hendrickson, D.N.; Christou, G. Dalton Trans. 2003, 2243; d) 
Baskovic, C.; Pink, M.; Huffman, J.C.; Hendrickson, D.; Christou, N.G. J. Am. Chem. Soc. 
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excepcionais, nos quais os ligantes arilseleninatos foram preparados pela 

oxidação intencional do arilselenolato na esfera de coordenação de um íon 

metálico, como por exemplo, a oxidação de complexos de cobalto(II) com 

ligantes 2-pirilselenolato na presença de ácido peracético64. Recentemente, 

Stieler e colaboradores65 reportaram a formação do composto polimérico 

[Hg3(O2SePh)(SePh)5]n a partir da oxidação parcial de ligantes fenilselenolato, 

durante a exposição do [Hg(SePh)2 ao ar.  

Quando reagiu-se o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) e CuCℓ2·2H2O em 

etanol, também foram observados cristais azuis do composto 15 na solução 

mãe e precipitação de Au0 no tubo de cristalização. Tentou-se repetir a reação 

e novamente observou-se a formação do polímero 15 na solução mãe. Diante 

desses resultados e de acordo com os compostos descritos na literatura65, 

acredita-se que os átomos de selênio ligados a átomos de cobre possuem alta 

sensibilidade à oxidação aeróbica. Os resultados obtidos até o momento nos 

encorajam ao estudo de rotas sintéticas para a preparação de novos 

complexos de arilseleninatos pela oxidação de complexos arilselenolato. 

 

Tabela 18. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para composto [(Py‟Se)2CuO4]n 

(15). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Se1-O1 1,659(3) O1-Se1-O2 106,25(13) 

Se1-O2 1,708(2) O1-Se1-C2 100,58(15) 

Se1-C2 1,965(4) O2-Se1-C2 94,97(13) 

Cu1-O2 1,949(3) O2#2-Cu2-O2 180,00(13) 

Cu1-N1 2,023(3) O2#2-Cu2-N1 92,11(11) 

Cu1-O1 2,4615(2) O2-Cu2-N1 87,89(11) 

  Se1-O2-Cu2 117,96(13) 

 

O composto 15 cristaliza no sistema cristalino monoclínico, grupo 

espacial P21/c (n° 14). A reprodução do conteúdo da cela unitária se dá na 

                                                                                                                                                                          
2001,123, 9914; e) Graziosi, G.; Preti C.; Tosi, G.; Transition Met. Chem. 1980, 5, 262; f) 
Srungavruksham, N.K.; Baskar, V. Eur. J. Inorg. Chem. 2013, 4345. 
64

 Kita, M.; Tamai, H.; Ueta, F.; Fuyuhiro, A.; Yamanari, K.; Nakajima, K.; Kojima, M.; Murata, 
K.; Yamashita, S. Inorg. Chim. Acta 2001, 314, 139. 
65

 Stieler, R.; Back, D.F.; Tirloni, B.; Burrow, R.A.; Lang, E.S. Z. Anorg. Allg. Chem. 2012, 638, 
1501. 
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direção [010]. A Figura 49a representa as operações de simetria contidas no 

diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 e a Figura 49b 

representa a projeção da cela unitária do composto 15 na direção 

cristalográfica [010].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P21/c, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 15 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.10 Composto [CoCℓ2(L2)]n (16), L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

O composto [CoCℓ2(L2)]n (16) foi obtido pela reação do ligante 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) e CoCℓ2·6H2O em THF. Cristais obtidos da 

solução mãe foram analisados por difração de raios X e sua estrutura está 

representada na Figura 50. Este composto no estado sólido apresenta-se na 

forma de um polímero unidimensional, com duas unidades poliméricas 

independentes que crescem ao longo do eixo cristalográfico b.  

De acordo com a literatura, a geometria de coordenação octaédrica é 

preferencial para compostos poliméricos de CoII conectados a ligantes 

derivados da piridina. Geralmente estes polímeros de coordenação são 

a) 

b) 
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unidimensionais ou bidimensionais, de acordo com o design do ligante66. 

Acredita-se que o impedimento estérico causado pelo ligante L2 em relação ao 

centro metálico de CoII seja o principal fator que contribui para a geometria 

tetraédrica do íon CoII do polímero 16. A geometria de coordenação octaédrica 

seria favorecida se a substituição do anel piridina do ligante fosse em para e 

não em orto como ocorre no ligante L2. Assim, o sítio de coordenação do 

disselenoéter estaria menos impedido, o que facilitaria a aproximação de mais 

ligantes na esfera de coordenação do metal. 

As distâncias de ligação Co-N = 2,034(2)-2,038(3) e Co-Cℓ = 2,2303(11)-

2,2635(11) são semelhantes às reportadas na literatura para complexos de CoII 

com geometria tetraédrica67, bem como os ângulos de ligação N-Co-N = 

111,3(3)º, N-Co-Cℓ = 105,44(18)º e Cℓ-Co-Cℓ = 106,87(10)º. 

 

Figura 50. Projeção da estrutura polimérica do composto [CoCℓ2(L2)]n (16). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza.  

                                                           
66

 a) Yao, R.; Zhou, Y.; Meng, L.; Gao, Z.; Wu, B.; Zhang, H Inorg. Chem. Commun. 2012, 24, 
55. b) Gao, H.; Ding, B.; Yi, L.; Cheng, P.; Liao, D.; Yan, S.; Jiang, Z. Inorg. Chem. Commun. 
2005, 8, 151.   
67

 Tadjarodi, A.; Bijanzada, K.; Notash, B. Acta Cryst. 2010, E66, 1293. 
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Tabela 19. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para polímero [CoCℓ2(L2)]n (16). 

O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Co1-N2 2,053(6) C10-N2-Co1 127,2(5) 

Co1-N1 2,052(6) N2-C10-Se2 114,1(5) 

Co1-Cℓ1 2,247(2) N1-Co1-N2 111,3(3) 

Co1-Cℓ2 2,252(2) N1-Co1-Cℓ1 105,44(18) 

Se2-C10 1,9099(2) N2-Co1-Cℓ1 110,99(18) 

  N1-Co1-Cℓ2 113,78(18) 

  N2-Co1-Cℓ2 108,39(17) 

  Cℓ1-Co1-Cℓ2 106,87(10) 

 

O composto [CoCℓ2(L2)]n (16) cristaliza no sistema cristalino 

monoclínico, grupo espacial P21/n (no 14 da International Tables for 

Crystallography43). A Figura 51a representa as operações de simetria contidas 

no diagrama extraído da International Tables for Crystallography43 (cinza claro 

para P21/n) e a Figura 51b representa a projeção da cela unitária do composto 

16 na direção cristalográfica [010]. 
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Figura 51. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P21/n 

(cinza claro), extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação 

sistemática do conteúdo da cela unitária do composto 16 na direção cristalográfica [010]. Os 

átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.11 Composto [Ag(L2)(NO3)]n (17), L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

A reação entre o ligante disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) e AgNO3 

em EtOH dá origem ao composto [Ag(L2)(NO3)]n (17). Foram obtidos cristais 

deste composto os quais foram analisados por difração de raios X. Este 

composto no estado sólido apresenta-se como um polímero bidimensional ao 

longo do plano cristalográfico ab, como pode ser visto na Figura 52.  

O íon AgI com geometria tetraédrica encontra-se coordenado aos 

átomos de nitrogênio e aos átomos de selênio do ligante, evidenciando a 

tendência de ácidos e bases de Pearson, pois o íon AgI mais macio encontra-

se coordenado não somente aos átomos de nitrogênio, mas também aos 

a) 

b) 
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átomos de selênio macios. A geometria tetraédrica do centro metálico AgI pode 

ser melhor visualizada na Figura 53. 

 

Figura 52. Projeção da estrutura polimérica do composto [Ag(L2)(NO3)]n (17). Os átomos de 

hidrogênio e os contra-íons NO3
-
 foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria 

utilizada: #1= 1-x, y, 0,5-z. 

 

Figura 53. Representação da esfera de coordenação tetraédrica do íon Ag
I
 do polímero 

[Ag(L2)(NO3)]n (17). Operação de simetria utilizada: #1= 1-x, y, 0,5-z. 

 

Thone e colaboradores24-25, no ano de 2010 descreveram a estrutura 

cristalina de dois complexos de AgI {[(Py‟Se)2CH2]2[AgN(SO2CH3)2]2} e 

{[(Py‟Se)2CH2]2[AgN(SO2C6H4)2]2} os quais possuem o disselenoéter de bis(2-
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piridina) L1 como ligante. Estes complexos são uns dos poucos existentes na 

literatura com esse tipo de ligante, e possuem o centro metálico AgI 

coordenado a duas moléculas do ligante. A esfera de coordenação tetraédrica 

dos complexos é completada por ligantes auxiliares. As distâncias de ligação 

reportadas para esses complexos são Ag-N = 2,3206(19)-2,4797(24) Ȧ e Ag-

Se = 2,5918(3)-2,7667(4) Ȧ. Essas distâncias de ligação são semelhantes às 

distâncias observadas para o polímero 17, que são Ag-N = 2,321(4) Ȧ e Se-Ag 

= 2,7310(6) Ȧ. 

O íon AgI possui configuração eletrônica d10 e adaptável geometria de 

coordenação, que pode acomodar uma variedade de ligantes, gerando redes 

multidimensionais de maneira imprevisível. A luminescência é uma das 

características mais interessantes associada a polímeros de coordenação de 

prata, que fascina os pesquisadores devido as suas prováveis aplicações 

práticas. Relatos da literatura indicam que interações Ag···Ag, popularmente 

conhecidas como interações argentofílicas, desempenham um papel crucial na 

manifestação de propriedades luminescentes de polímeros de coordenação de 

AgI.68 

Bisht e colaboradores69 em 2012 descreveram a síntese de dois 

polímeros de coordenação de AgI com ligantes N-doadores e estudaram suas 

propriedades fotoluminescentes. No polímero 1 os autores relatam a interação 

Ag···Ag da ordem de 3,364(2) Ȧ caracterizando-se por interação argentofílica, 

enquanto que no polímero 2 os átomos de Ag estão separados por uma 

distância de 5,996(4) Ȧ indicando a ausência de interação Ag···Ag. Embora 

exista essa diferença estrutural entre os polímeros 1 e 2, os autores relatam 

que ambos apresentaram propriedades fotoluminescentes, sendo que o 

composto 1 exibe uma forte emissão azul que é atribuída às interações Ag···Ag 

entre as cadeias poliméricas. O polímero [Ag(L2)(NO3)]n (17) possui distância 

Ag···Ag de 4,442(1)Ȧ o que não seria caracterizado por interação argentofílica, 

porém esse fato não elimina a possibilidade do composto 17 possuir potencial 

aplicação fotoluminescente. 

                                                           
68

 Xie, Y.-B.; Gao, Q.; Zhang C.-Y.; Sun, J.-H. J. Solid State Chem. 2009, 182, 1761; Shorrock, 
C.J.; Xue, B.-Y.; Kim, P.B.; Batchelor, R.J.; Patrick, B.O.; Leznoff, D.B. Inorg. Chem. 2002, 41, 
6743. 
69

 Bisht, K.K.; Kathalikkattil, A.C.; Suresh, E. RSC Adv. 2012, 2, 8421. 
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Tabela 20. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para polímero [Ag(L2)(NO3)]n 

(17). O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Ag1-N1 2,321(4) N1-Ag1-N1#1 120,25(19) 

Ag1-N1#1 2,321(4) N1-Ag1-Se1 123,37(9) 

Se1-Ag1 2,7310(6) N1#1-Ag1-Se1 97,16(9) 

Ag1-Se1#1 2,7310(6) N1-Ag1-Se1#1 97,16(9) 

Se1-C5 1,921(4) N1#1-Ag1-Se1#1 123,37(9) 

Se1-C6 1,973(4) Se1-Ag1-Se1#1 94,74(3) 

  C1-N1-Ag1 120,9(3) 

  C5-Se1-Ag1 93,98(12) 

  C6-Se1-Ag1 104,02(11) 

  C5-Se1-C6 101,24(19) 

 

O polímero [Ag(L2)(NO3)]n (17) cristaliza no sistema cristalino 

monoclínico, grupo espacial P2/c (nº 13). A Figura 54a representa as 

operações de simetria contidas no diagrama extraído da International Tables 

for Crystallography43 e a Figura 54b representa a projeção da cela unitária do 

composto 17 na direção cristalográfica [010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P2/c, 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

conteúdo da cela unitária do composto 17 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de 

hidrogênio e os contra-íons NO3
- 
foram omitidos para maior clareza. 

 

 

a) 

b) 
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4.3.12 Composto [CuCℓ2(L3)]n (18), L3 = (Py‟Se)2(CH2)4 

O Composto [CuCℓ2(L3)]n (18) foi obtido pela reação do disselenoéter de 

bis(2-piridina) (L3) e CuCℓ2·2H2O em THF/MeOH. Este composto teve sua 

estrutura determinada por difração de raios X e está representado na Figura 

55. O composto 18 no estado sólido, encontra-se como um polímero 

unidimensional que cresce ao longo do eixo cristalográfico a.  

 

Figura 55. Projeção da estrutura polimérica do composto [CuCℓ2(L3)]n (18). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. Operação de simetria utilizada #1= 2-x, 2-y, 1-z. 

 

A geometria de coordenação do íon CuII é quadrática com duas ligações 

com os íons cloreto e duas ligações com os átomos de nitrogênio das 

moléculas de piridina do ligante, além de interações secundárias adicionais 

Se···Cu da ordem de 3,0628(1) Ȧ. Considerando as interações secundárias 

Se···Cu, o íon CuII adota geometria octaédrica distorcida que pode ser melhor 

visualizada pela formação do octaedro distorcido representado no polímero da 

Figura 55. 

O composto [CuCℓ2(L3)]n (18) apresentou modo de coordenação 

semelhante ao composto [CuCℓ2(L1)]n (7), com a formação de um polímero 

unidimensional em que os átomos de cobre estão conectados pelas moléculas 

de piridina do ligante. Quando foi utilizada a mesma condição reacional, porém 

com disseleneto de bis(2-piridina) ao invés de L1 e L3, observou-se a formação 

de um composto molecular [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). Acredita-se que a 

diferença para a formação de um composto molecular ou de polímeros é a 

estabilidade do produto formado, sendo que um ciclo de sete membros 

[CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) é mais estável que ciclos de oito ou mais membros. 



94 
 

 

Desta forma, a formação de polímeros foi observada quando utilizou-se L1 e 

L3. 

 

Tabela 21. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para polímero [CuCℓ2(L3)]n (18). 

O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Se1-C1 1,9191(15) C1-Se1-C6 98,76(7) 

Se1-C6 1,9626(16) N1-Cu1-N1#1 180,0 

Cu1-N1 1,9762(11) N1-Cu1-Cℓ1#1 91,06(3) 

Cu1-N1#1 1,9762(11) N1#1-Cu1-Cℓ1#1 88,94(3) 

Cu1-Cℓ1#1 2,2861(3) N1-Cu1-Cℓ1 88,94(3) 

Cu1-Cℓ1 2,2861(3) N1#1-Cu1-Cℓ1 91,06(3) 

  Cℓ1#1-Cu1-Cℓ1 180,0 

  C2-N1-Cu1 122,97(11) 

  C1-N1-Cu1 117,13(10) 

  N1-C1-Se1 115,26(10) 

 

O composto [CuCℓ2(L3)]n (18) cristaliza no sistema cristalino 

ortorrômbico, grupo espacial Pbca, número 61 da International Tables for 

Crystallography43. Na Figura 56a tem-se a representação dos operadores de 

simetria contidos no grupo espacial Pbca. A Figura 56b representa a projeção 

da cela unitária do composto 18 na direção cristalográfica [100]. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 56. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial Pbca 

extraído da International Tables for Crystallography
43

 e (b) Representação sistemática do 

a) 
b) 
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conteúdo da cela unitária do composto 18 na direção cristalográfica [100]. Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza. 

 

4.3.13 Composto [CoCℓ3(L3)]n (19), L3 = (Py‟Se)2(CH2)4 

O composto [CoCℓ3(L3)]n (19) foi obtido pela reação do disselenoéter de 

bis(2-piridina) (L3) e CoCℓ2·6H2O em THF. Como produto da reação, obteve-se 

uma solução azul límpida. Após um longo período de cristalização, observou-se 

a formação de uma quantidade muito pequena de cristais na solução mãe. 

Estes cristais foram submetidos à análise por difração de raios X. Sua estrutura 

cristalina foi determinada e está representada na Figura 57. O composto 19 no 

estado sólido, encontra-se como um polímero unidimensional que cresce ao 

longo do eixo cristalográfico b.  

No cálculo da estrutura cristalina observou-se que o polímero 

[CoCℓ3(L3)]n (19) apresenta desordem posicional do átomo de cobalto. Neste 

tipo de situação os átomos desordenados de Co são localizados durante o 

refinamento da estrutura e são nomeados como Co1 e Co1a. Os átomos que 

apresentam desordem se encontram ora em uma ora em outra posição, são 

separados em diferentes instruções de comando PART no arquivo.ins (arquivo 

de instruções). Neste composto os átomos Co1 e Co1a apresentam ocupância 

de 50% e estão representados em tons mais escuros e mais claros, como pode 

ser visualizado na Figura 57. 

 

Figura 57. Projeção da estrutura polimérica do composto [CoCℓ3(L3)]n (19). Os átomos de 

hidrogênio foram omitidos para maior clareza.  
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Comparando-se o polímero [CoCℓ3(L3)]n (19) com o polímero 

[CoCℓ2(L1)]n (9) os quais foram obtidos com o mesmo material de partida de 

cobalto (CoCℓ2·6H2O), pode-se observar um comportamento bastante 

diferenciado. No polímero [CoCℓ2(L1)]n (9) não ocorre mudança do estado de 

oxidação do íon CoII e o mesmo encontra-se em uma geometria tetraédrica. 

Porém, no polímero [CoCℓ3(L3)]n (19) ocorre uma mudança do estado de 

oxidação do centro metálico de cobalto que passa de CoII, no material de 

partida, para CoIII no produto e geometria de coordenação bipirâmide trigonal 

que pode ser melhor visualizada através da Figura 58. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Representação da geometria de coordenação trigonal bipirâmidal distorcida do íon 

Co
III
.  

 

Reações em que ocorre a oxidação do íon CoII a CoIII podem ocorrer 

simplesmente pela presença de O2 atmosférico e H2O no meio reacional ou no 

meio de cristalização. Ye e colaboradores70 descreveram a síntese de um 

complexo de CoIII com fórmula geral [CoCℓ3(L)] que foi obtido a partir da reação 

de CoCℓ2·6H2O e o ligante 2-metilpiperazina em meio de EtOH/H2O. Este 

complexo apresenta distâncias de ligação Co-Cℓ = 2,225-2,283 Ȧ que são 

similares à distância Co1-Cℓ3 = 2,268(10) Ȧ do polímero 19. Os demais 

comprimentos e ângulos de ligação selecionados para o polímero [CoCℓ3(L3)]n 

(19) estão representados na Tabela 22. 

 

                                                           
70

 Ye, H-Y.; Fu, D-W.; Zhang, Y.; Zhang, W.; Xiong, R-G.; Huang S. D. J. Am. Chem. Soc. 
2009, 131, 42. 
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Tabela 22. Comprimentos e ângulos de ligação selecionados para polímero [CoCℓ3(L3)]n (19). 

O desvio padrão está representado entre parênteses. 

Comprimento de Ligação (Ȧ) Ângulo de ligação (º) 

Co1-N1 
1,96(2) 

N1-Co1-Cℓ2 123,2(8) 

Co1-Cℓ2 
2,124(10) 

N1-Co1-Cℓ3 108,3(8) 

Co1-Cℓ3 2,268(10) Cℓ2-Co1-Cℓ3 111,6(4) 

Co1-Cℓ1 2,444(11) N1-Co1-Cℓ1 106,8(7) 

N1-C5 1,40(3) Cℓ2-Co1-Cℓ1 103,8(4) 

N2-C6 1,36(3) Cℓ3-Co1-Cℓ1 100,5(5) 

C5-Se1 1,88(3) N1-C5-Se1 115,2(17) 

C6-Se2 1,86(3) N2-C6-Se2 115,7(17) 

 

O composto 19 cristaliza no sistema cristalino triclínico – grupo espacial 

P1̅ (n° 2) e possui apenas centro de inversão como operação de simetria. A 

Figura 59a representa o diagrama extraído da International Tables for 

Crystallography43 para este grupo espacial e a Figura 59b representa a 

projeção da cela unitária do composto 19 na direção cristalográfica [010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. (a) Representação dos operadores de simetria pertinentes ao grupo espacial P1̅ 

extraído da International Tables for Crystallography
43 

 e (b) Representação sistemática da cela 

unitária do composto 19 na direção cristalográfica [010]. Os átomos de hidrogênio foram 

omitidos para maior clareza. 

 

a) 

b) 
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4.4 Análise da atividade SOD dos complexos 2, 7, 8, 13 e 18. 

Testou-se a atividade superóxido dismutase para todos os compostos 

descritos, com excessão dos complexos de rênio (4-6) e dos complexos 

obtidos como produto de decomposição (12, 15 e 19). Porém, resultados 

positivos somente foram observados para os complexos que possuíam o centro 

metálico de cobre. Dessa forma, foram realizadas análises da atividade SOD 

dos complexos 2, 7, 8, 13 e 18 (Figura 60), conforme procedimento descrito na 

Seção 5.4. 

 

Figura 60. Representação da estrutura molecular dos compostos 2, 7, 8, 13 e 18. 

 

4.4.1 Atividade SOD do complexo [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) 

O composto [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) foi testado como mimético da SOD 

com base nos valores de IC50 do mesmo, que representa a concentração de 

antioxidante (complexo) necessária para inibir 50% do radical O2
− (superóxido).  

Nos gráficos da Figura 61 estão representados a porcentagem de 

inibição do NBT versus a concentração do complexo de CuII 

[CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2), e o valor de IC50 do mesmo que é de 0,66 µM. Esse 

valor de IC50 faz com que este complexo possa ser considerado como mimético 

da SOD, com um valor muito bom quando comparado aos valores já 

reportados na literatura33. 
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Figura 61. Gráficos do percentual de inibição do NBT versus a concentração do complexo 

[CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) e seu respectivo valor de IC50.  

 

Para determinar a estabilidade do complexo [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2), 

foram realizadas medidas no UV-Vis de absorvância versus comprimento de 

onda (nm), de uma solução do complexo 2 em DMF. Utilizou-se DMF como 

solvente, pois o mesmo foi utilizado nas medidas de SOD. As medições foram 

realizadas de 5 em 5 minutos durante 90 minutos. Os dados obtidos estão 

representados no gráfico da Figura 62. Quanto menor a variação da 

absorvância mais estável é o complexo. 

Observa-se que o complexo 2 não é totalmente estável, pois ocorre uma 

variação da absorvância com o decorrer do tempo, com um máximo de 

absorção em 297 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Espectro na região UV-Vis para o complexo [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). 
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4.4.2 Atividade SOD do composto [CuCℓ2(L1)]n (7) L1 = (Py‟Se)2CH2 

O composto [CuCℓ2(L1)]n (7), no estado sólido, apresenta-se de forma 

polimérica com íons CuII em sua estrutura. Sua atividade SOD foi ainda melhor 

do que o observado para o complexo [CuCℓ2(L1)]n (2), com um valor de IC50 de 

0,16 µM, o qual está graficamente representado na Figura 63. 

 

 

Figura 63. Gráficos do percentual de inibição do NBT versus a concentração do complexo 

[CuCℓ2(L1)]n (7) e seu respectivo valor de IC50.  

 

Na Figura 64 está representado o gráfico de UV-Vis de absorvância 

versus comprimento de onda (nm) de uma solução do complexo 7 em DMF. 

Observa-se que o complexo 7 também não é totalmente estável em solução, 

pois ocorre uma variação da absorvância com o decorrer do tempo, com um 

máximo de absorção em 298 nm. 
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Figura 64. Espectro na região UV-Vis para o complexo [CuCℓ2(L1)]n (7). 

 

4.4.3 Atividade SOD do composto [Cu4I4(L1)2] (8) 

O complexo [Cu4I4(L1)2] (8) possui em sua estrutura quatro íons CuI. 

Este complexo apresentou atividade SOD ainda melhor que os compostos 2 e 

7 até então discutidos, com um valor de IC50 de 0,08 µM. Os gráficos de 

porcentagem de inibição de NBT versus concentração do composto 8 estão 

representados na Figura 65. 

 

 

Figura 65. Gráficos do percentual de inibição do NBT versus a concentração do composto 

[Cu4I4(L1)2] (8) e seu respectivo valor de IC50.  
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Ao analisarmos o gráfico de absorvância versus comprimento de onda 

(nm) para este composto (Figura 66), pode-se concluir que o mesmo 

permanece estável em solução, pois ocorre pouca variação na absorvância. O 

máximo de absorvância ocorre em 306 nm. 

 

Figura 66. Espectro na região UV-Vis para o composto [Cu4I4(L1)2] (8). 

 

4.4.4 Atividade SOD do composto [CuCℓ2(L2)]n (13) 

O composto [CuCℓ2(L2)]n (13), assim como o composto 7, encontra-se 

no estado sólido como um polímero em que o centro metálico de Cu encontra-

se como CuII. Este composto também apresentou uma boa atividade SOD, com 

um valor de IC50 de 0,13 µM. Os gráficos de porcentagem de inibição de NBT 

versus concentração para o composto 13 estão representados na Figura 67. 
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Figura 67. Gráficos do percentual de inibição do NBT versus a concentração do composto 

[CuCℓ2(L2)]n (13) e seu respectivo valor de IC50.  

 

Ao analisarmos o gráfico de absorvância versus comprimento de onda 

(nm) para o composto [CuCℓ2(L2)]n (13) (Figura 68), pode-se concluir que o 

mesmo permanece estável em solução, pois ocorre pouca variação na 

absorvância. O máximo de absorvância também ocorre em 306 nm. 

 

 

Figura 68. Espectro na região UV-Vis para o composto [CuCℓ2(L2)]n (13). 

 

4.4.5 Atividade SOD do composto [CuCℓ2(L3)]n (18); L3 = (Py‟Se)2(CH2)4 

O composto [CuCℓ2(L3)]n (18), no estado sólido, encontra-se na forma 

polimérica contendo íons CuII. Esse composto também apresentou uma boa 
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atividade SOD, sendo que o valor de IC50 encontrado foi de 0,34 µM. Os 

gráficos de porcentagem de inibição do NBT versus concentração do composto 

estão representados na Figura 69. 

 

 

Figura 69. Gráficos do percentual de inibição do NBT versus a concentração do composto 

[CuCℓ2(L3)]n (18) e seu respectivo valor de IC50.  

 

O gráfico de absorvância versus comprimento de onda (nm) para o 

composto [CuCℓ2(L3)]n (18) está representado na Figura 70. Observa-se que o 

composto 18 permanece estável em solução, pois ocorre pouca variação na 

absorvância. O máximo de absorvância ocorre em 307 nm. 

 

 

Figura 70. Espectro na região UV-Vis para o composto [CuCℓ2(L3)]n (18). 
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Na Tabela 23, estão representados alguns valores de IC50 de complexos 

de Cu reportados na literatura e os valores de IC50 obtidos para os compostos 

2, 7, 8, 13 e 18. Observa-se que quanto menor o valor de IC50, maior é a 

atividade SOD do complexo e mais próximo será da atividade Cu/Zn-SOD 

nativa. Sendo assim, o composto que melhor apresentou atividade SOD dentre 

os compostos analisados neste trabalho foi o composto [Cu4I4(L1)2] (8), com 

um valor de IC50 0,08 µM. Este também é o melhor valor de IC50 dentre os 

compostos de Cu reportados na Tabela 23. Segundo dados da literatura10b, 

complexos que apresentam valores de IC50 acima de 1,00 µM são 

considerados inapropriados para estudos posteriores de miméticos para a 

superóxido dismutase. 

Os outros compostos estudados (2, 7, 13 e 18) também apresentaram 

resultados de atividade SOD muito promissores, sendo que estes 

apresentaram um valor de IC50 menor ou igual a 0,66 µM.  

 

Tabela 23. Alguns valores de IC50 de complexos de Cu reportados na literatura
 
e os valores de 

IC50 obtidos para os compostos 2, 7, 8, 13 e 18. 

Complexo IC50(µM) 

Cu/Zn-SOD nativa
71

 0,04 

[Cu2(bdpi)(CH3CN)2](CℓO4)3·CH3CN·3H2O
72

 0,32 

[Cu2(Me4bdpi)(H2O)2](CℓO4)3·4H2O
72

 1,1 

[CuZn(bdpi)(CH3CN)2](CℓO4)3·CH3CN
72

 0,24 

[Cu(MeIm(Py)2)(CH3CN)](CℓO4)2·CH3CN
72

 0,56 

[Cu(qui)(bpy)]BF4·H2O
33

 4,7  

[Cu(qui)(phen)]BF4
33

 29,3  

[Cu(qui)(ambpy)]BF4
33

 5,7  

[Cu(qui)(mphen)]BF4·H2O
33

 16,3  

[Cu(qui)(nphen)]BF4 
33

 7,9  

[Cu(qui)(bphen)]BF4
33

 23,8  

[Cu(im)Cu(pip)2]
3+ 73

 0,50 

[Cu(im)Zn(pip)2]
3+ 73

 0,50 

[(Cu(im)Zn)L]
3+ 71

 0,50 

                                                           
71

 Pierre, J.L.; Chautemps, P.; Refaif, S.; Beguin C.; Marzouki, A.E.; Serratrice, G.; Saint-Aman, 
E., Rey P. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 1965. 
72

 Ohtsu, H.; Shimazaki, Y.; Odani, A.; Yamauchi, O.; Mori, W.; Itoh, S.; Fukuzumi, S. J. Am. 
Chem. Soc. 2000, 122, 5733. 
73

 Weser, U.; Schubotz, L.M J. Mol. Cat. 1981, 13, 249. 
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[Cu2(bpzbiap)Cℓ3] 
74

 0,52 

[CuCℓ2(Py’SeSePy’)] (2) 0,66 

[CuCℓ2(L1)]n (7) 0,16 

[Cu4I4(L1)2] (8) 0,08 

[CuCℓ2(L2)]n (13)   0,13 

[CuCℓ2(L3)]n (18) 0,34 

 

4.5 CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) catalisando reações de 

acoplamento C-S em glicerol 

Nesta seção, tem-se o relato da utilização de disselenoéteres de bis(2-

piridina) L1, L2 e L3 como ligantes efetivos em reações de acoplamento C-S, 

catalisada por CuI, utilizando glicerol como solvente. 

Os compostos 1-iodo-2,6-dimetoxibenzeno e tiofenol foram selecionados 

como substratos modelo para avaliar a atividade catalítica dos ligantes 

disselenoéteres de bis(2-piridina) (L1, L2 e L3). As condições de reação 

testadas foram 10 mol% de CuI, 10 mol% do ligante, 3 equivalentes de KOH 

em glicerol, a 100ºC por 24h (Tabela 24, linhas 1-3). Os resultados mostram 

que os maiores rendimentos (95%, Tabela 24, linha 3) e (94%, Tabela 24, linha 

1) foram obtidos quando 10 mol% dos ligantes L3 e L1 foram empregados, 

respectivamente. Se a quantidade de CuI é diminuída (5 mol%) observa-se um 

melhor rendimento quando L3 é usado (85%, Tabela 24, linha 7) comparado 

com L1 (49%, Tabela 24, linha 6). Em condições em que nenhum ligante é 

utilizado o rendimento observado foi de 55% (Tabela 24, linha 8) e nenhum 

produto foi observado quando não utilizou-se nenhuma fonte de CuI. 

 

 

 

 

                                                           
74

 Tabbì, G.; Driessen, W.L.; Reedijk, J.; Bonomo, R.P.; Veldman, N.; Spek, A.L. Inorg. Chem. 
1997, 36, 1168. 
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Tabela 24. Condições de otimização da reação de acoplamento C-S do 1-iodo-2,6-

dimetoxibenzeno e tiofenol, catalisada por CuI
a
. 

 

Linha CuI(mol%) Ligante Ligante (mol%) Rendimento(%)
b
 

1 10 L1 10 94 

2 10 L2 10 89 

3 10 L3 10 95 

4 10 L1 5 85 

5 10 L3 5 82 

6 5 L1 10 49 

7 5 L3 10 85 

8 10 - - 55 

a 
A reação foi realizada usando 1a (1 mmol), 2a (1,5 mmol), CuI (X mol%), Ligante (X mol%), KOH (3 equivalentes), 

glicerol (10 mL), Ar, 100 ºC, 24 h. 
b
 Rendimento isolado após coluna cromatográfica. 

 

Os resultados da Tabela 24 mostram que as condições ótimas para a 

reação de acoplamento C-S a partir do 1-iodo-2,6-dimetoxibenzeno e tiofenol, 

usando glicerol como solvente, foram obtidas quando utilizou-se 10 mol% do 

CuI e 10 mol% de L3 (95%, Tabela 24, linha 3). L3 mostrou-se ser o ligante 

mais eficiente quando comparado os rendimentos entre a linha 7, Tabela 24, 

85% e a linha 6, Tabela 24, 49%. 

Com o objetivo de demonstrar a eficiência desta reação de acoplamento 

C-S utilizando glicerol como solvente, explorou-se a eficiência do método 

estendendo a reação de acoplamento para outros haletos de arila bem como 

outros tióis. Os resultados estão resumidos na Tabela 25. Como demonstrado 

na Tabela 25, grupamentos arila elétron doadores, neutros ou retiradores 

deram origem a produtos funcionalizados em moderados a excelentes 

rendimentos (62-99%, linhas 1-15, Tabela 25). Por exemplo, reações do 

tiofenol e iodetos de arila com substituintes metoxila ou metila deram origem a 

produtos em alto rendimento 95-79%, Tabela 25, linhas 1-3 e 99-87%, Tabela 

25, linhas 4 e 5, respectivamente, enquanto que a reação com o iodeto de 

fenila resultou no produto em 78% de rendimento (Tabela 25, linha 6). 
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Quando foi usado 4-metoxitiofenol e haletos de arila elétron doadores e 

neutros, como substituintes metoxila, metila e fenil e o grupamento elétron 

retirador nitro as reações foram completadas com rendimento entre 93-77% 

(Tabela 25, linhas 7-11). O menor rendimento dessas reações foi observado 

para o 1-bromo-2-nitrobenzeno (77%, linha 11, Tabela 25). O iodeto de 

heteroarila (3-iodopiridina) também deu origem ao produto com excelente 

rendimento de 93% (Tabela 25, linha 12). Também observou-se a formação do 

produto quando utilizou-se substituintes estericamente impedidos como 

metoxila e nitro na posição orto (Tabela 25, linhas 1, 3, 7, 11 e 13-15). 

Finalmente, observou-se que o acoplamento do 1-iodo-2,6-dimetoxibenzeno 

com diferentes tióis como 1-dodecanotiol, 2-clorotiofenol e 3-clorotiofenol 

originaram produtos com rendimentos de 62-99% (Tabela 25, linhas 13-15), em 

que ocorre um significativo decréscimo do rendimento quando o tiol alquílico foi 

utilizado ao invés do tiol arílico.  
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Tabela 25. Reação de acoplamento C-S de haletos de arila e tióis, catalisada por CuI, usando 

glicerol como solvente
a
. 

 

 

Entrada Haleto de Arila Tiol Produto Rendimento (%)
b
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2a 

 

 

 

3a 

 

 

95 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1b 

 

 

 

2a 

 

 

 

3b 

 

 

87 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1c 

 

 

 

2a 

 

 

 

3c 

 

 

79 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1d 

 

 

 

2a 

 

 

 

3d 

 

 

99 

 

 

5 

 

 

 

 

1e 

 

 

 

2a 

 

 

 

3e 

 

 

87 

 

 

6 

 

 

 

 

1f 

 

 

 

2a 

 

 

 

3f 

 

 

78 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2b 

 

 

 

3g 

 

 

83 

 



110 
 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1b 

 

 

 

2b 

 

 

 

3h 

 

 

90 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1d 

 

 

 

2b 

 

 

 

3i 

 

 

84 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1f 

 

 

 

2b 

 

 

 

3j 

 

 

93 

 

 

11 

 

 

 

 

1g 

 

 

 

2b 

 

 

 

3l 

 

 

77 

 

 

12 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

2b 

 

 

 

3m 

 

 

93 

 

 

13 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

HS(CH2)11CH3 

2c 

 

 

 

3n 

 

 

62 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2d 

 

 

 

3o 

 

 

88 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2e 

 

 

 

3p 

 

 

99 

a 
Condições de reação: ArX (1a) (1,0 mmol), tiol (1b) (1,5 mmol), KOH (3,0 mmol), CuI (0,10 mmol, 10 mol%), L3 (0,10 

mmol, 10 mol%), glicerol (10 mL), 100 ºC, Argônio. 
b 
Rendimento isolados após coluna cromatográfica. 
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No Esquema 4, está representada uma proposta de um possível 

mecanismo para a reação de acoplamento C-S catalisada por CuI a partir de 

haletos de arila e tióis, baseado em relatos da literatura. O mecanismo sugere 

que a reação ocorre pela adição oxidativa seguida de uma eliminação redutiva. 

O intermediário b é gerado pela adição oxidativa do haleto de arila na espécie 

catalítica a. A reação do intermediário b com o tiol dá origem ao intermediário 

c, o qual pode fornecer o produto da reação de acoplamento C-S por meio de 

uma eliminação redutiva. Como descrito na literatura para outros ligantes, 

acredita-se que o papel dos ligantes disselenoéter de bis(2-piridina) na reação 

é promover a adição oxidativa do ArX na espécie de CuI ou estabilizar o 

intermediário de CuIII. 

 

 

 

Esquema 4. Ciclo catalítico proposto: R = arila, alquila. 

 

4.6 Reações de acoplamento C-S catalisadas pelo complexo [Cu4I4(L1)2] 

(8), utilizando glicerol como solvente 

Tendo em vista o bom desempenho do sistema CuI/disselenoéter de 

bis(2-piridina) em catálise de reações de acoplamento C-S utilizando glicerol 

como solvente, testou-se a utilização do complexo [Cu4I4(L1)2] (8) como 

catalisador da reação de acoplamento C-S em glicerol. O complexo [Cu4I4(L1)2] 
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(8) se assemelha ao sistema CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) pois possui 

átomos de CuI e ligantes disselenoéter de bis(2-piridina) em sua estrutura. 

As condições reacionais utilizadas para as reações de acoplamento C-S 

foram semelhantes às descritas na seção 4.5, com exceção do catalisador, ou 

seja, utilizou-se 1 mmol de ArI, 1,5 mmol do tiol, 3 mmol de KOH, 10 mL 

glicerol, 100ºC, 24 h, X mol% do complexo 8 (X= 2, 3, 4 e 10). Os resultados 

obtidos estão descritos na Tabela 26. Pode-se observar que o aumento da 

quantidade do catalisador utilizado aumenta o rendimento da reação (Tabela 

26, linhas 1-4). O menor rendimento foi obtido quando utilizou-se 2 mol% do 

complexo 8 (Tabela 26, 63%, linha 1). Quando foi utilizado 3 mol% do 

complexo 8 obteve-se um aumento significativo do rendimento do produto 

(Tabela 26, 78%, linha 2). Ao utilizar-se 4 mol% do complexo 8 como 

catalisador, obteve-se o produto em 82% de rendimento (Tabela 26, linha 3), e 

quando utilizou-se 10 mol% do complexo 8, obteve-se o melhor rendimento de 

94% (Tabela 26, linha 4). Com esses dados, pode-se observar que a melhor 

condição de reação é obtida quando utiliza-se 10 mol% do catalisador. Após a 

otimização da reação, testou-se a eficiência deste complexo como catalisador 

para outras duas reações mudando-se o iodeto de arila utilizado. Quando foi 

utilizado o 4-iodoanisol, obteve-se o produto com 73% de rendimento (Tabela 

26, linha 5) e ao utilizar-se 2-iodoanisol obteve-se o produto com 94% de 

rendimento (Tabela 26, linha 6).  
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Tabela 26. Reação de acoplamento C-S de iodetos de arila e tiofenol, catalisada pelo 

complexo [Cu4I4(L1)2] (8), usando glicerol como solvente
a
. 

 

Entrada Iodeto de Arila Tiofenol Complexo 8 (mol%) Produto Rendimento (%)
b
 

 
 
 
1 
 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2a 

 

 

 

2 

 

 

 

3a 

 

 

 

63 

 
 
 
2 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2a 

 

 

 

3 

 

 

 

3a 

 
 
 

78 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

2a 

 

 

 

4 

 

 

 

3a 

 

 

82 

 

 

4 

 

 
 
 
 
 

1a 

 

 

 

 

 

2a 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3a 

 

 

 

94 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1b 

 

 

 

2a 

 

 

 

10 

 

 

 

3b 

 

 

 

73 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1c 

 

 

 

2a 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3c 

 

 

 

94 

a 
Condições de reação: ArI (1a) (1,0 mmol), tiofenol (1b) (1,5 mmol), KOH (3,0 mmol), Complexo 8 (X mol%), glicerol 

(10 mL), 100 ºC, Argônio. 
b 
Rendimento isolados após coluna cromatográfica. 
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Comparando-se o rendimento dos produtos ao utilizar-se 10 mol% de 

CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) (Tabela 25, linhas 1-3) e 10 mol% do 

complexo 8 (Tabela 26, linhas 4-6), pode-se concluir que ambos sistemas 

reacionais deram origem a produtos em bons a excelentes rendimentos. Sendo 

assim, qualquer sistema catalítico citado acima poderia ser empregado em 

reações de acoplamento C-S. Porém, pensando em custo benefício pode-se 

concluir que o sistema CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) é melhor, pois 

utilizamos 10 mol% de CuI e 10 mol% do ligante disselenoéter de bis(2-

piridina). Em contrapartida, quando empregamos 10 mol% do complexo 

[Cu4I4(L1)2] (8), na verdade estamos utilizando 40 mol% de CuI e 20 mol% do 

disselenoéter de bis(2-piridina), se analisarmos o seu material de partida. 

Sendo assim, embora o complexo 8 tenha função de catalisador em 

reações de acoplamento para a formação da nova ligação C-S, é mais viável 

economicamente utilizar o sistema CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) como 

catalisador, pois utiliza-se uma menor quantidade de catalisador quando 

comparado ao complexo 8 e obtém-se produtos em bons a excelentes 

rendimentos. 
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Capítulo 5 - Parte Experimental 

 

5.1 Aspectos gerais 

 

Os solventes empregados nas reações relatadas neste trabalho foram 

purificados, quando necessário, de acordo com métodos descritos na 

literatura75. Os reagentes comerciais (Aldrich e Vetec) foram utilizados sem 

tratamento prévio. As reações foram conduzidas sob atmosfera inerte de 

argônio, com exceção dos procedimentos em que foi utilizado reagentes 

hidratados e/ou solventes sem tratamento prévio.  

 

5.2 Materiais e Métodos 

 

5.2.1 Análise Elementar 

A análise elementar (C, H, N) dos compostos foi realizada em um 

analisador elementar Perkin-Elmer CHN 2400 instalado na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (Central Analítica – 

IQ/USP). 

 

5.2.2 Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

As análises de espectroscopia no infravermelho dos compostos foram 

realizadas em um espectrômetro Bruker Tensor 27, pertencente à Universidade 

Federal de Santa Maria, ou em um espectrômetro Bruker Vector 22FT 

pertencente à Universidade Livre de Berlim (Freie Universität Berlin), utilizando 

quando necessário pastilhas de KBr, na janela espectral de 400 a 4000 cm-1.  

 

5.2.3 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

Os dados espectrais de RMN (1H, 13C, 77Se) foram obtidos num 

espectrômetro Advance 400 pertencente à Universidade Federal de Santa 

Maria, ou em um espectrômetro Jeol ECX/400, pertencente à Universidade 

                                                           
75

 Perrin, D.D.; Armarego, W.L.F. Purification of Laboratory Chemicals, 3ª edição, Pergamon 
Press, Grã Bretanha, 1988. 
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Livre de Berlim (Freie Universität Berlin). As amostras foram dissolvidas em 

CDCℓ3, em tubos de 5 mm, e os espectros medidos à temperatura de 298 K. 

 

5.2.4 Espectrometria de massas 

As análises de espectrometria de massas foram realizadas em um 

equipamento Agilent 6210 ESITOF, no modo IES+ (ionização por eletrospray - 

detecção de fragmentos catiônicos), pertencente à Universidade Livre de 

Berlim (Freie Universität Berlin). 

 

5.2.5 Espectroscopia no Ultravioleta-Visível (UV-Vis) 

Os espectros eletrônicos na região ultravioleta e na região do visível 

foram realizados com um espectrofotômetro UV-Vis 1650-PC Shimadzu, 

pertencente ao Departamento de Química da Universidade Federal de Santa 

Maria, usando como solvente dimetilformamida (DMF). 

 

5.2.6 Ponto de Fusão 

Os pontos de fusão (P.F.) dos compostos foram determinados em um 

aparelho digital MicroQuímica modelo MQAPF-301 que trabalha na faixa de 0 a 

360 °C, pertencente ao Laboratório de Materiais Inorgânicos – UFSM. 

 

5.2.7 Difração de Raios X em Monocristal 

A coleta dos dados de difração de raios X dos compostos foi realizada 

em um difratômetro Bruker Kappa APEX II CCD, pertencente à Universidade 

Federal de Santa Maria, ou em um difratômetro STOE IPDS 2T, pertencente à 

Universidade Livre de Berlim (Freie Universität Berlin), usando radiação de Mo 

Kα (0,71073 Å) e monocromador de grafite. As estruturas foram resolvidas 

através dos métodos diretos, com o programa SHELXS-9776. Os refinamentos 

foram realizados utilizando o pacote de programas SHELXL-9777 através do 

método de matriz completa/mínimos quadrados dos fatores estruturais F2, com 

os parâmetros de deslocamento térmico anisotrópico para todos os átomos 

não-hidrogenóides. Os átomos de hidrogênio foram incluídos no refinamento 

                                                           
76

 Sheldrich, G.M. SHELX-97, Program for Crystal Structure Solution, University of Göttingen, 
Alemanha, 1997. 
77

 Sheldrich, G.M. SHELX-97, Program for Crystal Structure Refinement, University of 
Göttingen, Alemanha, 1997. 
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em posições calculadas. As representações gráficas das estruturas cristalinas 

foram realizadas através dos programas DIAMOND78 e ORTEP79. 

 

5.3 Procedimentos Experimentais 

 

5.3.1 Síntese dos reagentes de partida 

 

5.3.1.1 Síntese do disseleneto de bis(2-piridina) (Py‟Se)2 
80

 

 

 

Em um balão de 500 mL, 2 bocas, munido de condensador de refluxo e 

sob atmosfera de argônio adicionou-se 1,975 g (25 mmol) de selênio elementar 

e 1,520 g (38 mmol) de hidróxido de sódio. Na sequência adicionou-se 100 mL 

de DMF e 1 mL (25 mmol) de hidrazina monohidratada gota a gota. A mistura 

permaneceu sob agitação por 2 horas. Após, adicionou-se 2,4 mL (25 mmol) de 

2-bromopiridina à mistura reacional e a mesma permaneceu sob refluxo por 4 

horas. Após o consumo da 2-bromopiridina que pode ser acompanhado por 

placa cromatográfica, abriu-se o sistema e adicionou-se água (100 mL). A 

mistura foi extraída com acetato de etila (4x100 mL) e a fase orgânica foi seca 

com sulfato de magnésio anidro. O solvente orgânico foi removido no rota-

evaporador e o resíduo foi purificado por coluna cromatográfica usando 

hexano/acetato de etila (15%) como eluentes. O disseleneto de bis(2-piridina) 

caracteriza-se como um sólido amarelo com ponto de fusão em 46-48ºC. O 

mesmo também foi caracterizado por RMN de 1H e 13C e espectroscopia de 

infravermelho, sendo que os dados obtidos estão de acordo com os relatados 

na literatura80.  

                                                           
78

 Branderburg, K.; Berndt, M.; “DIAMOND: Visual Crystal Structure Information System”. J. 
Appl. Cryst. 1999, 32, 1028. 
79

 Farrujia, L.J.; “ORTEP 3 Program for Ellipsoid of Crystal Structures” J. Appl. Cryst. 1997, 30. 
80

 Bhasin, K.K.; Singh, J. J. Organomet. Chem. 2002, 71, 658.  
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Propriedades: sólido amarelo, estável ao ar. C10H8N2Se2 (314,10 g mol−1). 

Rendimento: 47% baseado no Se elementar utilizado. P.F.: 46-48 ºC. 

 

5.3.1.2 Síntese do [Cu(PPh3)Cℓ]81  

 

Em um balão de 50 mL adicionou-se 0,170 g (1,00 mmol) de 

CuCℓ2·2H2O e 10 mL de EtOH. Na sequência adicionou-se 0,393 g (1,50 mmol) 

de PPh3 solubilizados em 10 mL de EtOH. A reação foi mantida sob refluxo por 

1 hora. O precipitado branco obtido foi filtrado e lavado com EtOH a quente. 

Propriedades: sólido branco, estável ao ar. C18H15PCuCℓ (361,29 g mol−1). 

Rendimento: 95% baseado no CuCℓ2·2H2O utilizado. P.F.: 238-240 ºC. 

 

5.3.1.3 Síntese do [Au(PPh3)Cℓ]82 

 

Em um béquer adicionou-se 13 mL de água régia (3:1 HCℓ:HNO3) e 1,00 

g (5,09 mmol) de Au cortado em pequenos pedaços. Adicionou-se 

aquecimento. Após todo o consumo do ouro metálico e formação do HAuCℓ4, 

adicionou-se com cuidado 2 mL de EtOH. Cessando a evolução dos vapores 

nitrosos adicionou-se 2,00 g (7,63 mmol) de PPh3 e deixou-se reagir por 30 

min. Ocorreu a formação de um precipitado branco que foi filtrado, lavado com 

EtOH e éter etílico e seco sob alto vácuo. 

Propriedades: sólido branco, estável ao ar. C18H15PAuCℓ (494,70 g mol−1). 

Rendimento: 70% baseado no Au utilizado. P.F.: 235-236 ºC. 

 

5.3.1.4 Síntese do [Au2(dpph)Cℓ2]; dpph = Ph2P(CH2)6PPh2 

 

Em um béquer adicionou-se 1,00 g (5,09 mmol) de Au e 13 mL de água 

régia (3:1 HCℓ:HNO3). Adicionou-se aquecimento. Após todo o consumo do 

ouro metálico e formação do HAuCℓ4, adicionou-se com cuidado 3 mL de EtOH. 

Cessando a evolução dos vapores nitrosos adicionou-se 1,154 g (2,540 mmol) 

de dpph e deixou-se reagir por 30 min. Ocorreu a formação de um precipitado 

branco que foi filtrado e seco sob alto vácuo. 

                                                           
81

 Jardine, F.H.; Rule, L.; Vohra, A.G. J. Chem. Soc. 1970, 238. 
82

 Baenziger, N.C.; Benneti, W.E.; Soboroff, D.M. Acta Crystallogr. 1976, B32, 962. 
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Propriedades: sólido branco, estável ao ar. C30H32P2AuCℓ2 (919,36 g mol−1). 

Rendimento: 75% baseado no Au utilizado. P.F.: 207-208 ºC. 

 

5.3.2 Síntese dos ligantes (L1, L2, L3) 

 

Os três ligantes utilizados neste trabalho foram sintetizados a partir do 

disseleneto de bis(2-piridina) (Py‟Se)2 seguido da redução do mesmo com 

borohidreto de sódio (NaBH4)
83

 e adição do dibromoalcano de interesse. Foram 

sintetizados disselenoéteres com 1, 3 e 4 carbonos metilênicos entre os 

átomos de selênio, estes serão designados como: [(Py‟Se)2(CH2)] (L1): possui 

somente 1 carbono metilênico entre os átomos de selênio; [(Py‟Se)2(C3H6)] (L2) 

possui 3 carbonos metilênicos entre os átomos de selênio e [(Py‟Se)2(C4H8)] 

(L3) possui 4 carbonos metilênicos entre os átomos de selênio. A equação 

abaixo representa de uma forma geral a síntese dos diselenoéteres L1, L2 e 

L3. 

 

 

 

5.3.2.1 Síntese do Ligante [(Py‟Se)2(CH2)] (L1) 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, sob atmosfera de argônio adicionou-se 

1,00 mmol (0,314 g) do disseleneto de bis(2-piridina) e 10 mL de EtOH. 

Adicionou-se banho de gelo. Na sequência adicionou-se 3,00 mmol (0,113 g) 

de NaBH4 e mais 10 mL de EtOH. Após 30 min e estando a mistura reacional a 

temperatura ambiente, adicionou-se 1,00 mmol (0,070 mL) de 1,2-

dibromometano. Deixou-se reagir por 8 horas. Neutralizou-se com 20 mL de 

solução aquosa saturada de NH4Cℓ. Extraiu-se a fase orgânica com acetato de 

etila e lavou-se a mesma com água (3x50 mL). O produto bruto foi purificado 

                                                           
83

  Dabdoub, M.J.; Baroni, A.C.M.; Lenardão, E.J.; Gianeti, T.R.; Hurtado, G.R. Tetrahedron, 
2001, 57, 4271. 
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por coluna cromatográfica usando hexano/acetato de etila como eluentes. O 

produto é um sólido branco cristalino, e foi caracterizado por ressonância 

magnética nuclear (1H, 13C), análise elementar e espectroscopia de 

infravermelho. Rendimento 81%, baseado no (Py‟Se)2 utilizado. Este mesmo 

composto foi descrito por Bhasin e Singh80 em 2002, utilizando outra 

metodologia para obtenção do disselenoéter de bis(2-piridina). O mesmo foi 

obtido a partir da reação do disseleneto de bis(2-piridina) e hidrazina 

monohidratada na presença de NaOH e solvente aprótico, seguido da adição 

do dihalometano.  

Propriedades: Sólido branco cristalino, estável ao ar. P.F.: 69-70 ºC. Fórmula 

molecular: C11H10N2Se2 (328,13 g mol−1). Análise elementar (%): Teórico: 

C=40,26; H=3,07; N=8,54. Experimental: C=40,22; H=2,99; N=8,48.  

Dados de RMN 1H (400 MHz, CDCℓ3) δ (ppm): 8,38 (d, J = 3,19 Hz, 2H); 7,33  

(t, J = 6,11 Hz, 2H); 7,21 (d, J = 7,94 Hz, 2H); 6,92 (t, J = 5,01, 2H); 4,78 (s, 

2H). RMN 13C (100 MHz, CDCℓ3) δ (ppm): 155,50; 149,87; 135,90; 125,08; 

120,62; 15,82. 

 

5.3.2.2 Síntese do Ligante [(Py‟Se)2(C3H6)] (L2) 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, sob atmosfera de argônio adicionou-se 

1,00 mmol (0,314 g) do disseleneto de bis(2-piridina) e 10 mL de EtOH. 

Adicionou-se banho de gelo. Na sequência adicionou-se 3,00 mmol (0,113 mg) 

de NaBH4 e mais 10 mL de EtOH. Após 30 min e estando a mistura reacional a 

temperatura ambiente, adicionou-se 1,00 mmol (0,10 mL) de 1,3-

dibromopropano. Deixou-se reagir por 8 horas. Neutralizou-se com 20 mL de 

solução aquosa saturada de NH4Cℓ. Extraiu-se a fase orgânica com acetato de 

etila e lavou-se a mesma com água (3x50 mL). O produto bruto foi purificado 

por coluna cromatográfica usando hexano/acetato de etila como eluentes. O 

produto é um óleo amarelado, e foi caracterizado por ressonância magnética 

nuclear (1H, 13C, 77Se), análise elementar e espectroscopia de infravermelho. 

Rendimento 70%, baseado no (Py‟Se)2 utilizado. 
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Propriedades: Óleo amarelo, estável ao ar. Fórmula molecular: C13H14N2Se2 

(356,18 g mol−1). Análise elementar (%): Teórico: C=43,84; H=3,96; N=7,86. 

Experimental: C=43,99; H=4,08; N=7,89.  

Dados de RMN 1H NMR (400 MHz, CDCℓ3) δ (ppm): 8,39 (d, J = 4,9 Hz, 2H); 

7,43- 7,34 (m, 2H); 7,27 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 7,00-6,92 (m, 2H); 3,27 (t, J = 7,2 

Hz, 4H); 2,25 (quint, J = 7,2 Hz, 2H). RMN 13C (100 MHz, CDCℓ3) δ (ppm): 

155,11; 150,05; 135,88; 125,38; 120,23; 30,93; 25,56. RMN 77Se (76 MHz, 

CDCℓ3) δ (ppm): 338,03 (d, J = 2,6 Hz). 

 

5.3.2.3 Síntese do Ligante [(Py‟Se)2(C4H8)] (L3) 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, sob atmosfera de argônio adicionou-se 

1,00 mmol (0,314 g) do disseleneto de bis(2-piridina) e 10 mL de EtOH. 

Adicionou-se banho de gelo. Na sequência adicionou-se 3,00 mmol (0,113 g) 

de NaBH4 e mais 10 mL de EtOH. Após 30 min e estando a mistura reacional a 

temperatura ambiente, adicionou-se 1,00 mmol (0,10 mL) de 1,4-

dibromobutano. Deixou-se reagir por 8 horas. Neutralizou-se com 20 mL de 

solução aquosa saturada de NH4Cℓ. Extraiu-se a fase orgânica com acetato de 

etila e lavou-se a mesma com água (3x50 mL). O produto bruto foi purificado 

por coluna cromatográfica usando hexano/acetato de etila como eluentes. O 

produto é um sólido amarelo, e foi caracterizado por ressonância magnética 

nuclear (1H, 13C), análise elementar, e espectroscopia de infravermelho. 

Rendimento 87%, baseado no (Py‟Se)2 utilizado. 

Propriedades: Sólido amarelo, estável ao ar. P.F.: 69-70 ºC. Fórmula molecular: 

C14H16N2Se2 (370,21 g mol−1). Análise elementar (%): Teórico: C=45,42; 

H=4,36; N=7,57. Experimental: C=45,38; H=4,41; N=7,46.  

Dados de RMN 1H NMR (400 MHz, CDCℓ3) δ(ppm): 8,38 (d, J = 3,91 Hz, 2H), 

7,37-7,33 (m, 2H); 7,25 (d, J = 7,82 Hz, 2H); 6,95- 6,92 (m, 2H); 3,18 (t, J = 

6,84 Hz, 4H); 1,92 (quint, J = 6,84 Hz, 4H). RMN 13C (100 MHz, CDCℓ3) δ(ppm): 

155,64; 150,01; 135,72; 125,51; 120,33; 30,28; 25,50. 
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Na tabela abaixo estão descritas as principais bandas observadas no 

infravermelho para os três ligantes: 

 

Tabela 27. Principais bandas de absorção (cm
−1

) observadas no espectro de infravermelho 

para os compostos L1, L2, L3. 

 [(Py’Se)2(CH2)] (L1) [(Py’Se)2(C3H6)] (L2) [(Py’Se)2(C4H8)] (L3) 

Vs(C-H)aromático 3059 

3045 

3025 

3040 

 

3036 

 

V(C-H) 2992 2987 

2932 

2848 

2980 

2934 

2861 

Vs(C=N) 1601 1601 1601 

Vs(C=C) 1573 

1553 

1572 

 

1573 

1556 

V(CH2) 1458 

1408 

1449 

1411 

1452 

1410 

δp(C=C-H) 1078 

1038 

1083 

1041 

1078 

1044 

δfp(C=C-H) 750 

696 

750 

698 

757 

698 

δfp(C=C-C) 463 467 471 

V = estiramento; Vs = estiramento simétrico, δp = deformação no plano, δfp = deformação fora do 

plano. 

 

5.3.3 Síntese dos compostos 1-6 

 

5.3.3.1 Síntese do composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) 

 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, munido de condensador de refluxo, 

previamente seco e sob atmosfera de argônio, adicionou-se 0,40 mmol (0,125 
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g) de (Py‟Se)2 e 10 mL de metanol anidro. Posteriormente adicionou-se 0,40 

mmol (0,198 g) de [Au(PPh3)Cℓ] e mais 5 mL de MeOH. Deixou-se reagir por 4 

horas sob temperatura de refluxo. Como produto final obteve-se uma solução 

amarela límpida. Observou-se a formação de cristais amarelos na solução mãe 

com interface de álcool isopropílico. Esses cristais foram submetidos à análise 

por difração de raios X.  

Propriedades: Substância cristalina amarela, estável ao ar. C10H10AuCℓN2Se2 

(548,54 g mol−1). Rendimento 27%, baseado no [Au(PPh3)Cℓ] utilizado. P.F.: 

190-191°C. Análise elementar: Teórico: C = 21,90%, H = 1,84%, N = 5,11%; 

Experimental: C = 21,79%, H = 1,66%, N: 4,87%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C10H10AuN2Se2]
+ : Teórico: 

514,8840; Experimental: 514,8836. IV (KBr, cm-1): Vs(C-H)aromático = 3077, 3016; 

V(C-H) = 2955; Vs(C=C) = 1580; δp(C=C-H) = 1078, 1033; δfp(C=C-H) = 742. 

 

5.3.3.2 Síntese do composto [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2) 

 

Em um tubo de ensaio adicionou-se 0,050 g (0,16 mmol) do disseleneto 

de bis(2-piridina) e 4 mL de THF. Em outro tudo de ensaio adicionou-se 0,027 g 

(0,16 mmol) de CuCℓ2·2H2O e 5 mL de MeOH. Adicionou-se lentamente a 

solução do cloreto de cobre na solução do ligante. Na interface ocorreu a 

formação de cristais de coloração verde, que foram caracterizados por difração 

de raios X. 

Propriedades: Substância cristalina verde, estável ao ar. C10H8Cℓ2CuN2Se2 

(448,55 g mol−1). Rendimento: 87%, baseado no CuCℓ2·2H2O utilizado. P.F.: 

188-189ºC. Análise elementar: Teórico: C = 26,78%, H = 1,80%, N = 6,25%; 

Experimental: C = 26,89%, H = 1,78%, N = 6,13%. IV (KBr, cm-1): Vs(C-

H)aromático = 3054; Vs(C=C) = 1578; δp(C=C-H) = 1082; δfp(C=C-H) = 774. 
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5.3.3.3 Síntese do composto [Cu(SePy‟)]4 (3) 

 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, previamente seco e sob atmosfera de 

argônio, adicionou-se 0,40 mmol (0,125 g) de (Py‟Se)2 e 10 mL de clorofórmio 

anidro. Posteriormente adicionou-se 0,40 mmol (0,144 mg) de [Cu(PPh3)Cℓ] e 

mais 5 ml de CHCℓ3. Inicialmente ocorre a formação de uma solução amarela 

que com o passar do tempo adquire coloração laranja. Deixou-se reagir por 6 

horas. Observou-se a formação de cristais vermelhos na solução mãe. Esses 

cristais foram submetidos à análise por difração de raios X. 

Já existe na literatura a estrutura cristalina deste cluster que foi descrita 

por Cheng e colaboradores45. Para a síntese deste cluster os autores utilizaram 

cobre em pó e disseleneto de bis(2-piridina) como materiais de partida.  

Propriedades: Substância cristalina vermelha, estável ao ar. C20H16Cu4N4Se4 

(882,39 g mol−1). Rendimento 30%, baseado no [Cu(PPh3)Cℓ] utilizado. P.F.: 

176-177°C. Análise elementar: Teórico: C = 27,22%, H = 1,83%, N = 6,35%; 

Experimental: C = 27,44%, H = 2,85%, N = 6,28%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C20H17N4Cu4Se4]
+: Teórico: 

884,5288; Experimental: 884,5291. IV (KBr, cm-1): Vs(C-H)aromático = 3077, 3053, 

3034; Vs(C=C) = 1571; δp(C=C-H) = 1080, 1038; δfp(C=C-H) = 755. 
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5.3.3.4 Síntese do composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4) 

 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, munido de condensador de refluxo, 

previamente seco e sob atmosfera de argônio, adicionou-se 0,20 mmol (0,062 

g) de (Py‟Se)2 e 5 mL de THF anidro. Posteriormente adicionou-se 0,10 mmol 

(0,040 g) de ReBr(CO)5 e mais 5 mL de THF. Deixou-se reagir por 5 horas sob 

refluxo. Ao final obteve-se uma solução amarela límpida. Observou-se a 

formação de cristais amarelos na solução mãe com interface de álcool 

isopropílico. Esses cristais foram submetidos à análise por difração de raios X. 

Propriedades: Substância cristalina amarela, estável ao ar. C16H8N2O6Re2Se2 

(854,58 g mol−1). Rendimento 30%, baseado no ReBr(CO)5 utilizado. P.F.: 265-

266 °C. Análise elementar: Teórico: C = 22,49%, H = 0,94%, N = 3,28 %; 

Experimental: C = 22,33%, H = 0,93%, N: 3,06%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C16H20N2O2Re2Se2 + Na]+ : 

Teórico: 878,7698; Experimental: 878,7687. IV (KBr, cm-1): Vs(C-H)aromático = 

3089; V(CO) = 1876; Vs(C=C) = 1584; δp(C=C-H) = 1047; δfp(C=C-H) = 758. 

 

5.3.3.5 Síntese do composto [ReOSe(SePy‟)3] (5) 

 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, munido de condensador de refluxo, 

previamente seco e sob atmosfera de argônio, adicionou-se 0,20 mmol (0,062 
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g) de (Py‟Se)2 e 10 ml de etanol anidro. Posteriormente adicionou-se 0,10 

mmol (0,083 g) de ReOCℓ3(PPh3)2 e mais 5 ml de EtOH. Deixou-se reagir por 5 

horas sob refluxo. Ao final obteve-se uma solução verde e um precipitado 

verde. Após caracterização por espectrometria de massas no modo IES+ 

detectou-se que o precipitado verde era o material de partida ReOCℓ3(PPh3)2.  

Observou-se a formação de cristais vermelhos na solução mãe com interface 

de álcool isopropílico. Esses cristais foram submetidos à análise por difração 

de raios X. 

Propriedades: Substância cristalina vermelha, estável ao ar. C15H12N3OReSe4 

(752,32 g mol−1). Rendimento 15%, baseado no ReOCℓ3(PPh3)2 utilizado. P.F.: 

190-192ºC. Análise elementar: Teórico: C = 23,95%, H = 1,61%, N = 5,59%; 

Experimental: C = 24,00%, H = 1,55%, N: 5,52%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C15H12N3OReSe4 + Na]+ : Teórico: 

775,7112; Experimental: 775,7068. IV (KBr, cm-1): Vs(C-H)aromático = 3049, 2998; 

Vs(C=C) = 1571; δp(C=C-H) = 1039; Vs(Re-O) = 946, δfp(C=C-H) = 742. 

 

5.3.3.6 Síntese do composto [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6) 

 

Em um balão de 50 mL, 2 bocas, previamente seco e sob atmosfera de 

argônio, adicionou-se 0,40 mmol (0,125 g) de (Py‟Se)2 e 10 mL de THF anidro. 

Posteriormente adicionou-se 0,20 mmol (0,177 g) de ReN2C6H5Cℓ2(PPh3)2 e 

mais 5 mL de THF. Deixou-se reagir por 5 horas. Ao final obteve-se um 

precipitado marrom e uma solução marrom escura.  
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Observou-se a formação de cristais de coloração marrom na solução 

mãe com interface de álcool isopropílico. Esses cristais foram submetidos à 

análise por difração de raios X. 

Propriedades: Substância cristalina marrom, estável ao ar. C47H39CℓN3P2ReSe 

(1008,36 g mol−1). Rendimento 37%, baseado no ReN2C6H5Cℓ2(PPh3)2 

utilizado. Espectrometria de massas em alta resolução (m/z) no modo IES+ para 

[C47H39CℓN3P2ReSe]+ : Teórico: 1009,1030; Experimental: 1009,1020. IV (KBr, 

cm-1): Vs(C-H)aromático = 3056, 2998; Vs(C=C) = 1585; V(N=N) = 1432; δp(C=C-H) 

= 1018; δfp(C=C-H) = 740. 

 

5.3.4 Síntese dos compostos 7-17 

 

5.3.4.1 Síntese do composto [CuCℓ2(L1)]n (7); L1 = (Py‟Se)2CH2 

 

Em um tubo de ensaio adicionou-se 0,050 g (0,15 mmol) do 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e 4 mL de THF. Em outro tudo de ensaio 

adicionou-se 0,026 g (0,15 mmol) de CuCℓ2·2H2O e 5 mL de MeOH. Adicionou-

se lentamente a solução do cloreto de cobre na solução do ligante. Na interface 

ocorreu a formação de cristais de coloração verde, que foram caracterizados 

por difração de raios X. 

Propriedades: Substância cristalina verde, estável ao ar. C11H10Cℓ2CuN2Se2 

(462,57 g mol−1). Rendimento: 85%, baseado no CuCℓ2·2H2O utilizado. P.F.: 

148-149ºC. Análise elementar: Teórico: C = 28,56%, H = 2,18%, N = 6,06%; 

Experimental: C = 28,61%, H = 2,11%, N = 5,89%. Espectrometria de massas 
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em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C11H10CuN2Se2 + K]+ : Teórico: 

429,8115; Experimental: 429,2727. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3086, 3005; 

v(C-H) = 2940; vs(C=C) = 1585; v(CH2) = 1460, 1418; δp(C=C-H) = 1095, 1053; 

δfp(C=C-H) = 782; δfp(C=C-C) = 472. 

 

5.3.4.2 Síntese do composto [Cu4I4(L1)2] (8); L1 = (Py‟Se)2CH2 

 

 

Em um balão de 50 mL sob atmosfera aberta, adicionou-se 0,050 g (0,15 

mmol) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e 15 mL de THF sem tratamento 

prévio. Na sequência adicionou-se 0,057 g (0,30 mmol) de CuI. Adicionou-se 

aquecimento em torno de 50 ºC e deixou-se reagir por 7 horas. Como produto 

final obteve-se um precipitado amarelo e solução amarela. Ocorreu a formação 

de cristais amarelos na solução mãe, os quais foram analisados por difração de 

raios X. 

Propriedades: Substância cristalina amarela, estável ao ar. C22H20Cu4I4N4Se4 

(1418,06 g mol−1). Rendimento: 74%, baseado no CuI utilizado. P.F.: 188-189 

ºC. Análise elementar: Teórico: C = 18,63%, H = 1,42%, N = 3,95%; 

Experimental: C = 18,31%, H = 1,39%, N = 3,69%. IV (KBr, cm-1): vs(C-

H)aromático = 3083, 3057; v(C-H) = 2991, 2929; vs(C=N) = 1611; vs(C=C) = 1579; 

v(CH2) = 1461, 1417; δp(C=C-H) = 1089, 1051; δfp(C=C-H) = 762; δfp(C=C-C) = 

472. 
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5.3.4.3 Síntese do composto [CoCℓ2(L1)]n (9); L1 = (Py‟Se)2CH2 

 

 

 Em um balão de 50 mL sob atmosfera aberta, adicionou-se 0,050 g (0,15 

mmol) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e 15 mL de THF sem tratamento 

prévio. Na sequência, adicionou-se 0,036 g (0,15 mmol) de CoCℓ2·6H2O. 

Deixou-se reagir por 4 horas e como produto final obteve-se um precipitado 

azul e solução azul. O precipitado foi filtrado, seco sob alto vácuo e 

posteriormente quantificado. 

Propriedades: Sólido azul, estável ao ar. C11H10Co2Cℓ2N2Se2 (516,90 g mol−1). 

Rendimento: 81%, baseado no CoCℓ2·6H2O utilizado. P.F.: 237-238 ºC. Análise 

elementar: Teórico: C = 28,85%, H = 2,20%, N = 6,12%; Experimental: C = 

28,68%, H = 2,46%, N = 5,92%. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3073; v(C-H) = 

2995, 2925; vs(C=C) = 1585; v(CH2) = 1454, 1417; δp(C=C-H) = 1085, 1052; 

δfp(C=C-H) = 761; δfp(C=C-C) = 479. 

 

5.3.4.4 Síntese do composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10); L1 = (Py‟Se)2CH2 

 

Em um balão de 100 mL, sob atmosfera de argônio, adicionou-se 0,098 

g (0,20 mmol) de [Au(PPh3)Cℓ] e uma mistura de 12,5 mL de CH2Cℓ2 e 12,5 mL 
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de MeOH. A essa solução adicionou-se 0,041 g (0,24 mmol) de AgNO3. 

Ocorreu a formação imediata de um precipitado branco de AgCℓ. Após 30 min 

de reação adicionou-se 0,033 g (0,10 mmol) do disselenoéter de bis(2-piridina) 

(L1). A reação permaneceu sob agitação por 4 horas. Filtrou-se para retirar o 

AgCℓ. O filtrado teve seu volume reduzido no rotaevaporador até 5 mL. A essa 

solução adicionou-se 0,067 g (0,41 mmol) de NH4PF6. Ocorreu a formação de 

um precipitado branco, que foi filtrado. Como produto obteve-se uma solução 

incolor. Após alguns dias foram observados cristais incolores na solução mãe. 

Esses cristais tiveram sua estrutura determinada por difração de raios X.   

Propriedades: Substância cristalina incolor, estável ao ar. C47H40Au2F12N2P4Se2 

(1536,55 g mol−1). Rendimento: 26%, baseado no (Py‟Se)2CH2 utilizado. P.F.: 

161-162ºC. Análise elementar: Teórico: C = 36,74%, H = 2,62%, N = 1,82%; 

Experimental: C = 36,81%, H = 2,66%, N = 2,01%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C11H10N2Se2Au2]
+: Teórico = 

721,8513; Experimental = 721,1505. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3059; 

vs(C=C) = 1588; v(CH2) = 1457, 1424; δfp(C=C-H) = 762; δfp(C=C-C) = 469. 

 

5.3.4.5 Síntese do composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11); L1 = (Py‟Se)2CH2,  

dpph = Ph2P(CH2)6PPh2 

 

Em um balão de 100 mL, sob atmosfera de argônio, adicionou-se 0,086 

g (0,10 mmol) de [Au2(dpph)Cℓ2] e uma mistura de 15 mL de CH2Cℓ2 e 10 mL 

de MeOH. A essa solução adicionou-se 0,041 g (0,24 mmol) de AgNO3. 

Ocorreu a imediata formação de um precipitado branco de AgCℓ. Após 30 min 

de reação adicionou-se 0,066 g (0,20 mmol) do disselenoéter de bis(2-piridina) 
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(L1). A reação permaneceu sob agitação por 4 horas. Filtrou-se para retirar o 

AgCℓ. O filtrado teve seu volume reduzido no rotaevaporador até 5 mL. A essa 

solução, adicionou-se 0,067 g (0,41 mmol) de NH4PF6. Ocorreu a formação de 

um precipitado branco, que foi filtrado. Como produto obteve-se uma solução 

incolor. Após alguns dias foram observados cristais incolores na solução mãe. 

Esses cristais tiveram sua estrutura determinada por difração de raios X.   

Propriedades: Sustância cristalina incolor, estável ao ar. C41H42Au2F12N2P4Se2 

(1466,50 g mol−1). Rendimento: 52%, baseado no (Py‟Se)2CH2 utilizado. P.F.: 

184-186 ºC. Análise elementar: Teórico: C = 33,58%, H = 2,89%, N = 1,91%; 

Experimental: C = 33,42%, H = 2,77%, N = 1,86%. IES+EM (m/z): 

[C11H10N2Se2Au2]
+ = 721. Espectrometria de massas em alta resolução (m/z) no 

modo IES+ para [C11H10N2Se2Au2]
+: Teórico = 721,8513; Experimental = 

721,1504. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3053, 3014; v(C-H) = 2931; vs(C=C) = 

1590; v(CH2) = 1456; δp(C=C-H) = 1089, 1058; δfp(C=C-H) = 762; δfp(C=C-C) = 

471.  

 

5.3.4.6 Síntese do composto [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] (12) 

 

Em um balão de 50 mL, sob atmosfera de argônio, adicionou-se 0,050 g 

(0,15 mmol) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L1) e 15 mL de MeOH sem 

tratamento prévio. Na sequência adicionou-se 0,030 g (0,15 mmol) de 

Cu(CH3COO)2·H2O. A reação permaneceu sob refluxo por 5 horas e 30 

minutos e como produto final obteve-se um precipitado verde escuro e solução 

verde claro. Observou-se a formação de cristais de coloração laranja na 

solução mãe interface com DMF. Esses cristais foram submetidos a análise por 

difração de raios X, porém devido ao pouco rendimento da reação não foi 
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possível caracterizar o produto por outras técnicas analíticas. Tentou-se repetir 

a reação, porém não obteve-se o produto desejado. 

Propriedades: Substância cristalina laranja, estável ao ar. C20H16Cu4N4Se8 

(1198,21 g mol−1).  

 

5.3.4.7 Síntese do composto [CuCℓ2(L2)]n (13); L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

 

Em um tubo de ensaio adicionou-se 0,050 g (0,14 mmol) do 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) e 4 mL de THF. Em outro tudo de ensaio 

adicionou-se 0,024 g (0,14 mmol) de CuCℓ2·2H2O e 5 mL de MeOH. Adicionou-

se lentamente a solução do cloreto de cobre na solução do ligante. Na 

interface, ocorreu a formação de um precipitado verde. 

Propriedades: Sólido verde, estável ao ar. C13H14Cℓ2CuN2Se2 (490,63 g mol−1). 

Rendimento: 88%, baseado no CuCℓ2·2H2O utilizado. P.F.: 161-162 ºC. Análise 

elementar: Teórico: C = 31,82%, H = 2,88%, N = 5,71%; Experimental: C = 

31,84%, H = 2,78%, N = 5,64%. Espectrometria de massas em alta resolução 

(m/z) no modo IES+ para [C13H14CuN2Se2]
+ : Teórico: 420,8783; Experimental: 

420,8797. IV (KBr, cm-1): Vs(C-H)aromático = 3086, 3066; V(C-H) = 2925; Vs(C=C) 

= 1586; V(CH2) = 1454, 1415; δp(C=C-H) = 1090, 1052; δfp(C=C-H) = 780; 

δfp(C=C-C) = 476. 
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5.3.4.8 Síntese do composto [CuCℓ2(L2)2] (14); L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

 

Em um balão de 50 mL, sob atmosfera aberta, adicionou-se 0,40 mmol 

(0,142 g) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) dissolvido em 10 mL de THF. 

Em seguida adicionou-se 0,20 mmol (0,034 g) do CuCℓ2·2H2O. Ocorreu 

formação imediata de um precipitado verde. Deixou-se reagir por 5 horas. Para 

obtenção de cristais, dissolveu-se o precipitado obtido em DMF e adicionou-se 

interface de CHCℓ3.  

Propriedades: Substância cristalina verde, estável ao ar. C26H28Cℓ2CuN4Se4 

(846,83 g mol−1). Rendimento: 41%, baseado no CuCℓ2·2H2O utilizado. P.F.: 

151-152 ºC. Análise elementar: Teórico: C = 36,88%, H = 3,33%, N = 6,62%; 

Experimental: C = 35,61%, H = 3,32%, N = 6,36%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C26H28Cℓ2CuN4Se4+Na]+ : Teórico: 

869,7553; Experimental: 869,7526. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3086, 3053; 

v(C-H) = 2976, 2927; vs(C=C) = 1585; V(CH2) = 1454, 1418; δp(C=C-H) = 1087, 

1051; δfp(C=C-H) = 762. 

 

5.3.4.9 Síntese do composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15) 
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Em um balão de 50 mL, previamente seco e sob atmosfera de argônio, 

adicionou-se 0,40 mmol (0,142 g) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) 

dissolvido em 10 mL de EtOH anidro. Posteriormente adicionou-se 0,40 mmol 

(0,057 g) de CuBr. Ocorreu a formação de uma solução amarela com 

pouquíssimo precipitado amarelo. Deixou-se reagir por 6 horas. Observou-se a 

formação de cristais azuis na interface DMF/CHCℓ3, os quais foram submetidos 

à análise por difração de raios X.  

Este produto de decomposição foi obtido novamente a partir de reações 

com materiais de partida diferenciados. Obteve-se o mesmo quando reagiu-se 

o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1) com CuCℓ2·2H2O e (Py‟Se)2C4H9N com 

CuCℓ2·2H2O em metanol e na presença de Et3N. Observou-se a formação de 

cristais na solução mãe interface com DMF após um longo período de 

cristalização. 

Propriedades: Substância cristalina azul, estável ao ar. C10H8CuN2O4Se2 

(441,64 g mol−1). Rendimento: 15%, baseado no CuBr utilizado. P.F.: Acima 

de 300 ºC. Análise elementar: Teórico: C = 27,20%, H = 1,83%, N = 6,34%; 

Experimental: C = 27,34%, H = 1,94%, N = 6,17%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C10H8CuN2O4Se2+Na]+ : Teórico: 

465,8008; Experimental: 465,8002. IV (KBr, cm-1): Vs(C-H)aromático = 3098, 3047; 

V(C-H) = 2988, 2967; Vs(C=C) = 1586; δp(C=C-H) = 1088, 1045; δfp(C=C-H) = 

747. 

 

5.3.4.10 Síntese do composto [CoCℓ2(L2)]n (16); L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

 

Em um balão de 50 mL, sob atmosfera aberta adicionou-se 0,40 mmol 

(0,142 g) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) dissolvido em 10 mL de THF. 



135 
 

 

Em seguida adicionou-se 0,40 mmol (0,095 g) de CoCℓ2·6H2O dissolvido em 5 

mL de THF. Com o passar do tempo ocorreu a formação de um precipitado 

azul e solução azul. Deixou-se reagir por 7 horas. Filtrou-se o precipitado. 

Observou-se a formação de cristais azuis na solução mãe. Esses cristais foram 

submetidos à análise por difração de raios X. 

Propriedades: Substância cristalina azul, estável ao ar. C13H14Cℓ2CoN2Se2 

(486,01 g mol−1). Rendimento: 32%, baseado no CoCℓ2·6H2O utilizado. P.F.: 

223-224 ºC. Análise elementar: Teórico: C = 32,13%, H = 2,90%, N = 5,76%; 

Experimental: C = 31,56%, H = 2,65%, N = 5,64%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C13H14CℓCoN2Se2]
+ : Teórico: 

451,8508; Experimental: 451,8500. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3095, 3074; 

v(C-H) = 2973, 2933; vs(C=C) = 1588; v(CH2) = 1457, 1411; δp(C=C-H) = 1089, 

1054; δfp(C=C-H) = 767. 

 

5.3.4.11 Síntese do composto [Ag(L2)(NO3)]n (17); L2 = (Py‟Se)2(CH2)3 

 

Em um balão de 50 mL, previamente seco e sob atmosfera de argônio, 

adicionou-se 0,40 mmol (0,142 g) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L2) 

dissolvido em 10 mL de EtOH anidro. Em seguida adicionou-se 0,40 mmol 

(0,068 g) de AgNO3. Com o passar do tempo a solução adquire coloração 

marrom com a formação de um precipitado cinza. Deixou-se reagir por 5 horas. 

Para obtenção de cristais, dissolveu-se o precipitado obtido em DMSO e 

adicionou-se interface de CHCℓ3. 
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Propriedades: Substância cristalina incolor, estável ao ar. C13H14AgN3O3Se2 

(526,06 g mol−1). Rendimento: 58%, baseado no AgNO3 utilizado. P.F.: 91-92 

ºC. Análise elementar: Teórico: C = 29,68%, H = 2,68%, N = 7,99%; 

Experimental: C = 27,82%, H = 2,68%, N = 7,48%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C13H14N2AgSe2]
+ : Teórico: 

464,8538; Experimental: 464,8537. IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3092, 3062; 

v(C-H) = 2943;  v(N=O) = 1640; vs(C=C) = 1578; vas(NO2) = 1560; v(CH2) = 

1452, 1420;  vs(NO2) = 1336; δp(C=C-H) = 1084, 1046; δfp(C=C-H) = 760. 

 

5.3.4.12 Síntese do composto [CuCℓ2(L3)]n (18); L3 = (Py‟Se)2(CH2)4 

 

Em um tubo de ensaio adicionou-se 0,050 g (0,14 mmol) do 

disselenoéter de bis(2-piridina) (L3) e 4 mL de THF. Em outro tudo de ensaio 

adicionou-se 0,023 g (0,14 mmol) de CuCℓ2·2H2O e 5 mL de MeOH. Adicionou-

se lentamente a solução do cloreto de cobre na solução do ligante. Na interface 

ocorreu a formação de cristais de coloração verde. 

Propriedades: Sustância cristalina verde, estável ao ar. C14H16Cℓ2CuN2Se2 

(504,65 g mol−1). Rendimento: 95%, baseado no CuCℓ2·2H2O utilizado. P.F.: 

170-171 ºC. Análise elementar: Teórico: C = 33,32%, H = 3,20%, N = 5,55%; 

Experimental: C = 33,15%, H = 3,08%, N = 5,29%. Espectrometria de massas 

em alta resolução (m/z) no modo IES+ para [C14H16CuN2Se2]
+ : Teórico: 

434,8940; Experimental: 434,8949.  IV (KBr, cm-1): vs(C-H)aromático = 3064; v(C-

H) = 2957, 2923, 2860; vs(C=C) = 1586; v(CH2) = 1455, 1418; δp(C=C-H) = 

1087, 1051; δfp(C=C-H) = 772; δfp(C=C-C) = 481. 

 

 



137 
 

 

5.3.4.13 Síntese do composto [CoCℓ3(L3)]n (19), L3 = (Py‟Se)2(CH2)4 

 

Em um balão de 50 mL, sob atmosfera aberta adicionou-se 0,050 g (0,14 

mmol) do disselenoéter de bis(2-piridina) (L3) seguido de 10 mL de THF. Em 

seguida adicionou-se 0,032g (0,14 mmol) de CoCℓ2·6H2O. Com o passar do 

tempo ocorre a formação de uma solução azul límpida. Deixou-se reagir por 5 

horas. Após um longo período de cristalização observou-se a formação de uma 

quantidade muito pequena de cristais azuis na solução mãe. Esses cristais 

foram submetidos à análise por difração de raios X. Devido ao pouco 

rendimento da reação, não foi possível caracterizar o produto por outros 

métodos analíticos. 

Propriedades: Substância cristalina azul, estável ao ar. C14H16Cℓ3CoN2Se2 

(535,49 g mol−1).  
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Tabela 28. Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 1, 2 e 3. 

 1 2 3 

Fórmula Empírica C10H10AuCℓN2Se2 C10H8Cℓ2CuN2Se2 C20.50H16.50Cℓ1.50Cu4N4Se4 

Massa molar (g mol
−1

) 548,54 448,54 942,05 

Temperatura (K) 200 (2) 200 (2) 200 (2) 

Radiação;  (Å) Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 

Sistema cristalino; grupo espacial Ortorrômbico, Pbca Monoclínico, C2/c Monoclínico, C2/c 

Dimensões da cela unitária    

a (Å) 17,395(2) 13,0958(12) 20,8330 (10) 

b (Å) 7,1722(6) 7,0800(6) 17,2470(10)  

c (Å) 21,4162(18) 14,4113(14) 16,1970(10) 

 () 90 90 90 

 () 90 103,865(8) 115,070(10) 

 () 90 90 90 

Volume (Å
3
) 2671,9(5) 1297,3(2) 5271,4(5) 

Z; densidade calculada (g . cm
−3

) 8; 2,727 4; 2,297 8; 2,374 

Coeficiente de abs. linear (mm
−1

) 16,635 7,682 8,878 

F(000) 1984 852 3560 

Tamanho do cristal (mm) 0,60x0,06x0,05 0,09x0,07x0,06 0,49x0,23x0,10 

Região de varredura angular  () 4,89 à 29,27 3,44 à 29,26 3,45 à 29,32 

Região de varredura dos índices -9   h  7 -17  h  15 -28  h  27 

 -23  k  16 -9  k  9 -23  k  23 

 -29  l  28 -19  l  19 -22  l  22 

Núm. de refl. coletados 9476 6995 31985 

Num. de refl. Independentes [R(int)] 3566 [0,0529] 1753 [0,0531] 7139 [0,1008] 

Integralidade da medida 98,2 % 99,3 % 98,7 % 

Correção de absorção Integração Integração Integração 

Transmissão mínima e máxima 0,4207 e 0,0656 0,7344 e 0,4168 0,4664 e 0,0741 

Dados/restrições/parâmetros 3566 / 0 / 153 1753 / 0 / 78 
7139 / 46 / 396 

Goodness-of-fit em F
2
 0,961 1,160 0,838 

Índices R finais [I>2(I)] R1 = 0,0494 R1 = 0,0385 R1 = 0,0527 

 wR2 = 0,1137 wR2 = 0,0970 wR2 = 0,1221 

Índices R (todos os dados)‟ R1 = 0,0859 R1 = 0,0641 R1 = 0,1032 

 wR2 = 0,1287 wR2 = 0,1023 wR2 = 0,1426 

Densidade elet. residual (e Å
−3

) 1,141 e -2,659 0,542 e -0,751 1,126 e -0,959 

„R1 = Fo – Fc / Fo; wR2 = [w(Fo
2
 – Fc

2
)
2
 / (wFo

2
)]

-1/2 
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Tabela 29. Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 4, 5 e 6. 

 4 5 6 

Fórmula Empírica C16H8N2O6Re2Se2 C15H12N3OReSe4 C47H39CℓN3P2ReSe 

Massa molar (g mol
−1

) 854,6 752,32 1008,36 

Temperatura (K) 200 (2) 200 (2) 200 (2) 

Radiação;  (Å) Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 

Sistema cristalino; grupo espacial Ortorrômbico, Pbca Triclínico, P1̅ Triclínico, P1̅ 

Dimensões da cela unitária    

a (Å) 12,9982(5) 7,3174(8) 12,306(5) 

b (Å) 17,2944(10) 9,9975(12) 13,679(5) 

c (Å) 17,5511(6) 13,7154(15) 14,113(5) 

 () 90 71,107(9) 70,501(5) 

 () 90 78,290(9) 85,825(5) 

 () 90 81,857(9) 67,692(5) 

Volume (Å
3
) 3945,4(3) 926,42(18) 2067,9(13) 

Z; densidade calculada (g . cm
−3

) 8; 2,877 2; 2,708 2; 1,619 

Coeficiente de abs. linear (mm
−1

) 15,987 14,43 3,997 

F(000) 3072 690 996 

Tamanho do cristal (mm) 0,25x0,05x0,05 0,20x0,07x0,01 0,12x0,067x0,01 

Região de varredura angular  () 4,65 à 29,32 3,26 à 29,31 3,34 à 29,32 

Região de varredura dos índices -15  h  17 -9  h  10 -14  h  16 

 -23  k  23 -13  k  13 -18  k  18 

 -24  l  24 -18  l  18 -19  l  19 

Núm. de refl. coletados 43112 10531 22609 

Num. de refl. Independentes [R(int)] 5319 [0,0697] 4973 [0,0641] 11082 [0,2231] 

Integralidade da medida 98,5 % 98,3 % 99,4 % 

Correção de absorção Integração Integração Integração 

Transmissão mínima e máxima 0,1718 e 0,0740 0,7147 e 0,3493 0,9508 e 0,6030 

Dados/restrições/parâmetros 5319 / 0 / 254 4973 / 0 / 217 11082 / 0 / 496 

Goodness-of-fit em F
2
 0,855 1,011 0,758 

Índices R finais [I>2(I)] R1 = 0,0433 R1 = 0,0610 R1 = 0,0632 

 wR2 = 0,1082 wR2 = 0,1404 wR2 = 0,0874 

Índices R (todos os dados)‟ R1 = 0,0614 R1 = 0,0910 R1 = 0,2044 

 wR2 = 0,1189 wR2 = 0,1557 wR2 = 0,1246 

Densidade elet. residual (e Å
−3

) 1,862 e -1,293 2,346 e -3,846 1,629 e -1,297 

„R1 = Fo – Fc / Fo; wR2 = [w(Fo
2
 – Fc

2
)
2
 / (wFo

2
)]

-1/2 
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Tabela 30. Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 7, 8 e 10. 

 7 8 10 

Fórmula Empírica C11H10Cℓ2CuN2Se2 C11H10Cu2I2N2Se2 C23.50H20AuF6NP2Se 

Massa molar (g mol
−1

) 462,57 709,01 768,27 

Temperatura (K) 173(2) 173 (2) 200 (2) 

Radiação;  (Å) Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 

Sistema cristalino; grupo espacial Ortorrômbico, Pbca Triclínico, P1̅  Monoclínico, C2/c 

Dimensões da cela unitária    

a (Å) 11,9328(10)  9,0860(2) 26,0804(17) 

b (Å) 12,2111(10) 9,1684(2) 15,1442(11) 

c (Å) 18,6534(16) 10,5159(3) 15,5581(11) 

 () 90 70,960(10) 90 

 () 90 88,276(10) 122,939(4) 

 () 90 77,370(10) 90 

Volume (Å
3
) 2718,0(4) 807,25(3) 5157,1(6) 

Z; densidade calculada (g . cm
−3

) 8; 2,261 2; 2,917 8; 1,979 

Coeficiente de abs. linear (mm
−1

) 7,337 10,954 7,297 

F(000) 1768 644 2920 

Tamanho do cristal (mm) 0,38x0,20x0,18 0,12x0,12x0,08 0,3x0,15x0,15 

Região de varredura angular  () 2,18 à 35,13 2,30 à 35,02 3,72 à 29,24 

Região de varredura dos índices -19  h  16 -14  h  14 -35  h  35 

 -19  k  19 -14  k  14 -20  k  17 

 -30  l  29 -16  l  16 -16  l  21 

Núm. de refl. coletados 56282 11123 17527 

Num. de refl. Independentes [R(int)] 6021 [0,0267] 7012 [0,0127] 6936 [0,0584] 

Integralidade da medida 99,6 % 98,4 % 98,8 % 

Correção de absorção Gaussiana Gaussiana Integração 

Transmissão mínima e máxima 0,3518 e 0,1670 0,4744 e 0,3532 0,5738 e 0,3479 

Dados/restrições/parâmetros 6021 / 0 / 163 7012 / 0 / 171 6936 / 0 / 312 

Goodness-of-fit em F
2
 0,852 1,053 0,848 

Índices R finais [I>2(I)] R1 = 0,0203 R1 = 0,0193 R1 = 0,0371 

 wR2 = 0,0924 wR2 = 0,0475 wR2 = 0,0590 

Índices R (todos os dados)‟ R1 = 0,0285 R1 = 0,0243 R1 = 0,0842 

 wR2 = 0,1039 wR2 = 0,0489 wR2 = 0,0675 

Densidade elet. residual (e Å
−3

) 0,500 e -0,661 1,561 e -0,893 1,109 e -1,065 

„R1 = Fo – Fc / Fo; wR2 = [w(Fo
2
 – Fc

2
)
2
 / (wFo

2
)]

-1/2 

 



141 
 

 

Tabela 31. Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 11, 12 e 14. 

 11 12 14 

Fórmula Empírica C41H42Au2F12N2P4Se2 C20H16Cu4N4Se8 C26H28Cℓ2CuN4Se4 

Massa molar (g mol
−1

) 1466,50 1198,21 846,83 

Temperatura (K) 296(2) 296(2) 200 (2) 

Radiação;  (Å) Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 

Sistema cristalino; grupo espacial Monoclínico, P21/c Ortorrômbico,Pbca Triclínico, P1̅ 

Dimensões da cela unitária    

a (Å) 26,8671(7) 10,4099(3) 8,2538(10) 

b (Å) 11,3996(3) 14,1020(4) 8,7192(10) 

c (Å) 15,2926(4) 20,0281(6) 11,6817(12) 

 () 90 90 87,058(9) 

 () 90,1120(10) 90 81,017(9) 

 () 90 90 62,798(8) 

Volume (Å
3
) 4683,7(2) 2940,13(15) 738,35(14) 

Z; densidade calculada (g cm
−3

) 4; 2,080 4; 2,707 1; 1,905 

Coeficiente de abs. linear (mm
−1

) 8,029 12,777 5,874 

F(000) 2784 2208 411 

Tamanho do cristal (mm) 0,59x0,26x0,17 0,22x0,20x0,066 0,37x0,18x0,13 

Região de varredura angular  () 0,76 à 30,56 2,034 à 28,339 5,00 à 29,21 

Região de varredura dos índices -33  h  32 -10  h  13 -11  h  11 

 -16  k  15 -16  k  18 -11  k  9 

 -20  l  21 -24  l  26 -15  l  16 

Núm. de refl. coletados 58757 27410 8469 

Num. de refl. Independentes [R(int)] 13804 [0,0344] 3654 [0,0300] 3933 [0,0426] 

Integralidade da medida 96,1 % 99,8 % 98,5 % 

Correção de absorção Gaussiana Gaussiana Integração 

Transmissão mínima e máxima 27,52 e 2,35 0,16234 e 

0,52381  

0,4316 e 0,1893 

Dados/restrições/parâmetros 13804 / 0 / 568 3654 / 0 / 139 3933 / 0 / 169 

Goodness-of-fit em F
2
 1,010 1,099 0,781 

Índices R finais [I>2(I)] R1 = 0,0500 R1 = 0,0552 R1 = 0,0357 

 wR2 = 0,1156 wR2 = 0,1630 wR2 = 0,1060 

Índices R (todos os dados)‟ R1 = 0,0957 R1 = 0,0877 R1 = 0,0498 

 wR2 = 0,1332 wR2 = 0,1787 wR2 = 0,1180 

Densidade elet. residual (e Å
−3

) 1,857 e -1,340 2,240 e -1,138 0,845 e -0,873 

„R1 = Fo – Fc / Fo; wR2 = [w(Fo
2
 – Fc

2
)
2
 / (wFo

2
)]

-1/2 
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Tabela 32. Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 15, 16 e 17. 

 15 16 17 

Fórmula Empírica C10H8CuN2O4Se2 C13H14Cℓ2CoN2Se2 C13H14AgN3O3Se2 

Massa molar (g mol
−1

) 441,64 486,01 526,06 

Temperatura (K) 200 (2) 200(2) 200 (2) 

Radiação;  (Å) Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073 

Sistema cristalino; grupo espacial Monoclínico, P21/c Monoclínico,P21/n Monoclínico, P2/c 

Dimensões da cela unitária    

a (Å) 7,7116(10) 20,476(2) 9,7910(10) 

b (Å) 10,1356(10) 8,5749(6) 4,4420(10) 

c (Å) 8,3544(10) 21,202(2) 20,883(3) 

 () 90 90 90 

 () 112,390(10) 115,735(8) 90,960(10) 

 () 90 90 90 

Volume (Å
3
) 603,77(12) 3353,4(6) 908,1(3) 

Z; densidade calculada (g cm
−3

) 2; 2,429 8; 1,925 2; 1,924 

Coeficiente de abs. linear (mm
−1

) 7,847 5,674 5,130 

F(000) 422 1880 504 

Tamanho do cristal (mm) 0,37x0,18x0,13 0,28x0,041x0,03 0,44x0,18x0,04 

Região de varredura angular  () 4,81 à 29,18 3,19 à 26,00 3,90 à 29,25 

Região de varredura dos índices -9  h  10 -25  h  25 -13  h  13 

 -12  k  13 -9  k  10 -6  k  6 

 -11  l  10 -26  l  21 -28  l  28 

Núm. de refl. coletados 3758 18299 6289 

Num. de refl. Independentes [R(int)] 1608 [0,0469] 6569 [99,4] 2433 [0,0620] 

Integralidade da medida 98,5 % 99,4 % 98,3 % 

Correção de absorção Integração Integração Integração 

Transmissão mínima e máxima 0,3822 e 0,2056 0,7945 e 0,4232 0,5078 e 0,4301 

Dados/restrições/parâmetros 1608 / 0 / 88 6569 / 0 / 361 2433 / 12 / 119 

Goodness-of-fit em F
2
 1,060 0,717 0,947 

Índices R finais [I>2(I)] R1 =  0,0447 R1 = 0,0479 R1 = 0,0572 

 wR2 = 0,1165 wR2 = 0,0512 wR2 = 0,1522 

Índices R (todos os dados)‟ R1 = 0,0483 R1 = 0,1577 R1 = 0,0878 

 wR2 = 0,1197 wR2 = 0,0701 wR2 = 0,1660 

Densidade elet. residual (e Å
−3

) 1,525 e -1,365 0,585 e -0,582 1,939 e -1,603 

„R1 = Fo – Fc / Fo; wR2 = [w(Fo
2
 – Fc

2
)
2
 / (wFo

2
)]

-1/2 
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Tabela 33. Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 18 e 19. 

 18 19  

Fórmula Empírica C14H16Cℓ2CuN2Se2 C14H16Cℓ3CoN2Se2  

Massa molar (g mol
−1

) 504,65 535,49  

Temperatura (K) 173 (2) 200(2)  

Radiação;  (Å) Mo K; 0,71073 Mo K; 0,71073  

Sistema cristalino; grupo espacial Ortorrômbico, Pbca Triclínico, P1̅  

Dimensões da cela unitária    

a (Å) 10,2403(3) 7,7544(13)  

b (Å) 11,4552(3) 8,9544(13)  

c (Å) 14,8043(4) 15,345(2)  

 () 90 74,907(11)  

 () 90 75,384(13)  

 () 90 64,412(12)  

Volume (Å
3
) 1736,61(8) 915,8(2)  

Z; densidade calculada (g cm
−3

) 4; 1,930 2; 1,942  

Coeficiente de abs. linear (mm
−1

) 5,751 5,345  

F(000) 980 520  

Tamanho do cristal (mm) 0,20x0,16x0,02 0,17x0,123x0,03  

Região de varredura angular  () 2,75 à 33,02 3,44 à 26,00  

Região de varredura dos índices -15  h  15 -8  h  9  

 -17  k  6 -11  k  11  

 -22  l  22 -18  l  18  

Núm. de refl. coletados 27397 8146  

Num. de refl. Independentes [R(int)] 3280 [0,0234] 3569 [0,0569]  

Integralidade da medida 100,0 % 99,3%  

Correção de absorção Gaussiana Integração  

Transmissão mínima e máxima 0,8937 e 0,3926 0,5962 e 0,3249  

Dados/restrições/parâmetros 3280 / 0 / 97 3569 / 0 / 209  

Goodness-of-fit em F
2
 1,014 1,265  

Índices R finais [I>2(I)] R1 =  0,0217 R1 = 0,1483  

 wR2 = 0,0515 wR2 = 0,3497  

Índices R (todos os dados)‟ R1 = 0,0294 R1 = 0,1882  

 wR2 = 0,0557 wR2 = 0,3615  

Densidade elet. residual (e Å
−3

) 0,733 e -0,514 1,110 e -1,684  

„R1 = Fo – Fc / Fo; wR2 = [w(Fo
2
 – Fc

2
)
2
 / (wFo

2
)]

-1/2 
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5.4 Procedimento utilizado para avaliar a atividade superóxido dismutase 

(SOD) dos compostos 2, 7, 8, 13 e 18. 

A atividade SOD dos complexos 2, 7, 8, 13 e 18 foi testada medindo a 

inibição da fotoredução do nitroazul de tetrazólio (NBT) (Esquema 5), um 

método ligeiramente modificado daquele originalmente descrito por Beyer e 

Fridovich84. Este ensaio indireto é composto por várias reações:  

 A riboflavina é primeiramente excitada fotoquimicamente, seguida da 

redução da mesma pela metionina dando origem a uma semiquinona, a 

qual doa um elétron para o O2 para formar a fonte de superóxido.  

 O superóxido converte facilmente o NBT em um produto formazan de 

coloração roxa intensa. Desta forma, a atividade de SOD é inversamente 

relacionada com a quantidade de formazan formado85.  

 

                                                           
84

 a) Beyer, W.F. Jr.; Fridovich, I. Anal. Biochem. 1987, 161, 559. b) Kopp, C.R. Dissertação de 
mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 
85

 Piacham, T.; Ayudhya, C.I.N.; Prachayasittikul, V.; Bülowa, L.; Ye, L. Chem. Commun. 2003, 
1254. 
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Esquema 5. Ensaio com NBT para testar a atividade SOD
85

. 
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5.4.1 Descrição do procedimento experimental  

Em uma cubeta adicionou-se: 

 9,53x10−3 M de metionina (450 µL de uma solução 67,68 mM em 

água deionizada) 

 3,82x10−5 M de NBT (100 µL de uma solução 1,22 mM em água 

deionizada) 

 2,4 mL de solução tampão de fosfato de sódio monobásico e dibásico 

para manter o pH próximo de 7,8. 

 50 µL de amostra em várias concentrações diluída em DMF. 

Após a calibração do equipamento e a seleção de varredura no 

comprimento de onda 560 nm, adicionou-se: 

 3,2x10−6 M de riboflavina (200 µL de uma solução 0,053 mM). 

As diluições dos compostos seguiram condições pré-estabelecidas de: 

 Branco: apenas o solvente DMF. 

 100% - 1 mg/mL 

 50% - 0,5 mg/mL 

 10% - 0,1 mg/mL 

 5% - 0,05 mg/mL 

 2% - 0,02 mg/mL 

 1% - 0,01 mg/mL 

 0,5% - 0,005 mg/mL 

 0,1% - 0,001 mg/mL 

 

Neste procedimento, primeiramente obteve-se uma leitura inicial de 

absorvância, sendo que todas as diluições foram feitas em triplicata, e o valor 

da medida foi obtido através da média entre as três diluições. 

Após as leituras iniciais de absorvância, as soluções foram irradiadas 

através de duas lâmpadas circulares durante 15 minutos a uma distância de 

aproximadamente 5 cm (especificações técnicas da lâmpada utilizada estão no 

anexo E). Ao final dos 15 minutos, foi realizada novamente a medida de 



147 
 

 

absorvância das soluções após a irradiação. Desse modo, pode-se obter uma 

relação entre a absorção inicial e a absorção final.  

Este teste é baseado na cinética de competição, para a reação entre o 

superóxido com o NBT e/ou com o composto que possui atividade SOD. Dessa 

forma, complexos que possuem atividade SOD reagem com o íon superóxido e 

evitam a formação do formazan, que é um composto de coloração roxa intensa, 

o qual é observado no comprimento de onda 560 nm. Sendo assim, se o 

composto a ser analisado não possuir atividade SOD é observado a formação 

de uma solução roxa intensa. Caso contrário, se o composto possuir atividade 

SOD, essa coloração roxa não será observada (Esquema 5). 

Através dos dados obtidos calculou-se os valores de IC50, que estão 

representados graficamente na Seção 4.4. O valor de IC50 é baseado na 

competição do suposto mimético da SOD com NBT para uma inibição de 50% 

deste indicador. As análises dos gráficos que demonstram os valores de IC50 

dos compostos 2, 7, 8, 13 e 18 foram discutidos anteriomente na Seção 4.4. 

 

5.5 Processo geral de síntese da reação de acoplamento C-S catalisada 

por CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) 

 Em um balão de duas bocas, munido de condensador de refluxo e sob 

atmosfera de argônio, adicionou-se o respectivo haleto de arila (1,0 mmol), CuI 

(X mol%), Ligante (X mol%), KOH (168 mg, 3 mmol), tiol (1,5 mmol) e glicerol 

(10 mL). A mistura permaneceu sob agitação a 100 ºC por 24 h. Após, a 

mistura foi resfriada a temperatura ambiente, diluída com acetato de etila (20 

mL) e lavada com solução saturada de NaCℓ (3 x 20 mL). A fase orgânica foi 

separada, seca com MgSO4 e concentrada sob vácuo. O produto bruto foi 

purificado por coluna cromatográfica usando hexano/acetato de etila como 

eluentes.  

Produtos obtidos: 
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Sulfeto de fenil 2,6-dimetoxibenzeno (3a): Sólido branco. Rendimento: 95%. P.F.: 91-92 ºC. 

RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 MHz) δ (ppm): 7,26 (t, J = 8,19 Hz, 1H); 7,07-6,94 (m, 5H); 6,54 (d, J = 

8,31 Hz, 2H); 3,7 (s, 6H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 160,72; 137,24; 130,39; 127,62; 

125,61; 123,94; 107,03; 103,68; 55,31. EM (intensidade relativa) m/z: 247 (16), 246 (100), 216 

(15), 200 (23), 198 (23), 171 (13), 107 (11), 91 (24), 77 (7), 51 (8). 

 

 

Sulfeto de fenil 4-metoxibenzeno (3b): Óleo incolor. Rendimento: 87%. RMN 
1
H (CDCℓ3, 400 

MHz) δ (ppm): 7,32 (d, J = 8,80 Hz, 2H); 7,15-7,01 (m, 5H); 6,79 (d, J = 8,92 Hz, 2H); 3,71 (s, 

3H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 159,83; 138,59; 135,27; 128,97; 128,32; 125,76; 

124,44; 115,04; 55,25. EM (intensidade relativa) m/z: 218 (6), 217 (15), 216 (100), 200 (55), 

129 (17), 77 (13). 

 

 

Sulfeto de fenil 2-metoxibenzeno (3c): Óleo incolor. Rendimento: 79%. RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 

MHz) δ (ppm): 6,45 (dd, J
1
 = 8,55 Hz, J

2
 = 1,58 Hz, 2H); 6,41-6,30 (m, 4H); 6,21 (dd, J

1
 = 7,68 

Hz, J
2
 = 1,66 Hz, 1H); 6,00-5,94 (m, 2H); 2,94 (s, 3H). RMN

 13
C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 

157,36; 134,79; 131,82; 131,44; 129,17; 128,50; 127,06; 124,18; 121,32; 111,02; 55,86. EM 

(intensidade relativa) m/z: 217 (14), 216 (100), 200 (18), 182 (12), 168 (16), 129 (13), 91 (11), 

77 (11). 

 

 

Sulfeto de fenil 4-metilbenzeno (3d): Óleo incolor. Rendimento: 99%. RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 

MHz) δ (ppm): 7,18 (d, J = 8,16 Hz, 2H); 7,15-7,10 (m, 4H); 7,07-7,05 (m, 1H); 7,00 (d, J = 7,84, 

2H); 2,21 (s, 3H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 137,60; 137,24; 132,33; 131,49; 130,13; 

129,92; 129,10; 126,32; 21,04. EM (intensidade relativa) m/z: 200 (100), 185 (35), 167 (12), 91 

(23), 77 (12). 

 

 

Sulfeto de fenil 3-metilbenzeno (3e): Óleo incolor. Rendimento: 87%. RMN 
1
H (400 MHz, 

CDCℓ3) δ (ppm): 7,22-7,19 (m, 2H); 7,16-7,12 (m, 2H); 7,09-7,03 (m, 4H); 6,92-6,90 (m, 1H); 

2,16 (s, 3H). RMN 
13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 139,05; 136,29; 135,45; 131,95; 130,88; 
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129,17; 129,09; 128,45; 128,08; 126,89; 21,29. EM (intensidade relativa) m/z: 201 (16), 200 

(100), 199 (24), 185 (40), 184 (37), 77 (11), 65 (23), 51 (18). 

 

 

Difenil sulfeto (3f): Óleo incolor. Rendimento: 78%. RMN 
1
H (400 MHz, CDCℓ3) δ (ppm) 7,24-

7,22 (m, 4H); 7,17-7,14 (m, 4H); 7,11-7,06 (m, 2H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 135,95; 

131,15; 129,27; 127,12. EM (intensidade relativa) m/z: 186 (100), 152 (11), 92 (9), 77 (18). 

 

 

Sulfeto de 2,6-dimetoxibenzeno 4-metoxibenzeno (3g): Sólido amarelo. P.F.: 74-75 ºC. 

Rendimento: 83%. RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 MHz) δ (ppm): 7,21 (t, J = 8,19 Hz, 1H); 7,04 (d, J = 

8,55, 2H); 6,64 (d, J = 8,80, 2H); 6,51 (d, J = 8,43, 2H); 3,71 (s, 6H); 3,64 (s, 3H). RMN
 13

C 

(CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 161,14; 157,68; 130,67; 129,61; 128,45; 114,32; 104,51; 56,21; 

55,25. EM (intensidade relativa) m/z: 277 (17), 276 (100), 261 (20), 230 (16), 228 (15), 168 

(23), 167 (14), 121 (9), 77 (5). 

 

 
Sulfeto de 4,4-dimetoxibenzeno (3h): Óleo incolor. Rendimento: 90%. RMN

 1
H (CDCℓ3, 400 

MHz) δ (ppm): 7,32 (d, J = 8,79 Hz, 4H); 6,87 (d, J = 8,79 Hz, 4H); 3,81 (s, 6H). RMN
 13

C 

(CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 159,18; 132,80; 127,61; 114,71; 55,25. EM (intensidade relativa) 

m/z: 247 (16), 246 (100), 231 (47), 214 (12), 203 (12), 171 (10), 77 (8), 64 (11), 63 (11). 

 

 

Sulfeto de 4-metoxibenzeno 4-metilbenzeno (3i): Óleo amarelo. Rendimento: 84%. RMN
 1

H 

(CDCℓ3, 400 MHz) δ (ppm): 7,26 (d, J = 8,87 Hz, 2H); 7,04 (d, J = 8,16 Hz, 2H); 6,96 (d, J = 

8,00 Hz, 2H); 6,76 (d, J = 8,79 Hz, 2H); 3,69 (s, 3H); 2,20 (s, 3H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ 

(ppm): 159,45; 136,09; 134,34; 129,83; 129,51; 125,82; 114,85; 55,25; 20,81. EM (intensidade 

relativa) m/z: 231 (16), 230 (100), 215 (53), 200 (11), 172 (16), 171 (15), 77 (6), 65 (14). 

 

 

Sulfeto de 4-metoxibenzeno 2-nitrobenzeno (3l): Sólido amarelo. Rendimento: 77%. P.F.: 94-95 

ºC. RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 MHz) δ (ppm): 8,13 (d, J = 8,19 Hz, 1H); 7,42 (d, J = 8,80 Hz, 2H); 

7,26 (t, J = 8,19 Hz, 1H); 7,11 (t, J = 7,21 Hz, 1H); 6,93 (d, J = 8,68 Hz, 2H); 6,78 (d, J = 8,19 

Hz, 1H); 3,80 (s, 3H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz): δ (ppm): 160,26; 139,63; 136,77; 132,34; 
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126,99; 124,71; 123,61; 120,45; 114,75; 54,61. EM (intensidade relativa) m/z: 261 (26), 183 

(15), 182 (100), 172 (10), 171 (35), 155 (23), 154 (84), 139 (12), 128 (20), 127 (21), 77 (9), 63 

(10), 51 (6). 

 

 

Sulfeto de 4-metoxibenzeno 3-piridina (3m): Óleo incolor. Rendimento: 93%. RMN
 1

H (CDCℓ3, 

400 MHz) δ (ppm): 8,35 (d, J
 
= 2,37 Hz, 1H); 8,27 (dd, J

1
 = 4,75 Hz, J

2
 = 1,42 Hz, 1H); 7,34 (d, 

J = 8,95 Hz, 3H); 7,04 (dd, J
1
 = 8,00 Hz, J

2
 = 4,75 Hz, 1H); 6,82 (d, J = 8,87 Hz, 2H); 3,73 (s, 

3H). RMN
 13

C (CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 160,27; 148,84; 146,73; 135,97; 135,64; 135,40; 

123,61; 122,65; 115,29; 55,25. EM (intensidade relativa) m/z: 218 (15), 217 (100), 216 (14), 202 

(45), 174 (13), 173 (17), 77 (5), 51 (15). 

 

 

Sulfeto de 2,6-dimetoxibenzeno dodecila (3n): Óleo incolor. Rendimento: 62%. RMN
 1
H (CDCℓ3, 

400 MHz) δ (ppm): 7,15 (t, J = 8,48 Hz, 1H); 6,49 (d, J = 8,32 Hz, 2H); 3,80 (s, 6H); 2,73 (t, J = 

7,45 Hz, 2H); 1,45-1,38 (m, 2H); 1,31-1,16 (m, 18H); 0,80 (t, J = 6,34 Hz, 3H). RMN
 13

C (CDCℓ3 

100 MHz) δ (ppm): 161,10; 128,98; 104,08; 56,18; 33,95; 31,82; 29,66; 29,62; 29,60; 29,53; 

29,34; 29,24; 28,75; 22,33; 13,80. EM (intensidade relativa) m/z: 338 (47), 170 (100), 138 (11), 

55 (18). 

 

 

Sulfeto de 2-clorobenzeno 2,6-dimetoxibenzeno (3o): Sólido branco. Rendimento 88%. P.F.: 

120-121 ºC. RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 MHz) δ (ppm): 7,31 (t, J = 8,32 Hz, 1H); 7,20-7,18 (m, 1H); 

6,89-6,86 (m, 2H); 6,56 (d, J = 8,40 Hz, 2H); 6,47-6,45 (m, 1H); 3,69 (s, 6H). RMN 
13

C (CDCℓ3 

100 MHz) δ (ppm): 160,81; 136,22; 130,92; 129,93; 129,53; 128,30; 125,72; 124,98; 124,24; 

105,11; 103,53; 55,59. EM (intensidade relativa) m/z: 280 (100), 229 (67), 214 (21), 186 (15), 

125 (20), 111 (17). 

 

 

Sulfeto de 3-clorobenzeno 2,6-dimetoxibenzeno (3p): Sólido amarelo. Rendimento: 99%. P.F.: 

77-78 ºC. RMN
 1

H (CDCℓ3, 400 MHz) δ (ppm): 7,40 (t, J = 8,32 Hz, 1H); 7,10 (t, J = 7,76 Hz, 

1H); 7,05-7,00 (m, 2H); 6,99-6,96 (m, 1H); 6,67 (d, J = 8,40 Hz, 2H); 3,83 (s, 6H). RMN 
13

C 

(CDCℓ3 100 MHz) δ (ppm): 161,53; 140,26; 134,40; 131,68; 129,46; 125,75; 124,74; 124,32; 
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106,69; 104,46; 56,31. EM (intensidade relativa) m/z: 280 (100), 230 (43), 215 (25), 214 (23), 

125 (28), 111 (20), 107 (11), 77 (6), 51 (8). 
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Capítulo 6 – Conclusões e Perspectivas 

 

6.1 Conclusões 

A partir dos resultados obtidos e dos objetivos propostos inicialmente, 

pode-se concluir que: 

 A partir de reações de diferentes metais de transição com o disseleneto 

e disselenoéteres de bis(2-piridina), foram obtidos dezenove compostos, 

dos quais dezessete tiveram sua estrutura elucidada por difração de 

raios X em monocristal, além de outros métodos de análise como: 

análise elementar, espectroscopia de infravermelho (IV) e 

espectrometria de massas (EM). 

 

 Foram sintetizados seis diferentes complexos envolvendo o disseleneto 

de bis(2-piridina) e metais de transição. Tais complexos envolvem os 

íons AuI, CuI, CuII, ReI, ReV e ReIII. Dentre os complexos de rênio, 

destaca-se o complexo de ReV que possui um átomo de Se0 como 

ligante, um caso raro até então não reportado na literatura. 

 

 Disselenoéteres de bis(2-piridina) com diferentes espaçadores entre os 

átomos de selênio foram sintetizados e caracterizados. Dos três 

disselenoéteres sintetizados, dois são inéditos na literatura (L2, L3). Os 

espaçadores foram utilizados com o objetivo de avaliar a influência dos 

mesmos frente à complexação metais de transição de diferente dureza. 

Observou-se que quanto maior a cadeia carbônica entre os átomos de 

selênio maior é a tendência para a formação de polímeros.  

 

 Foram obtidos treze compostos de coordenação derivados dos 

diferentes disselenoéteres de bis(2-piridina) e metais de transição de 

diferente dureza. Destes treze complexos, onze tiveram sua estrutura 

elucidada por difração de raios X em monocristal. Dessa forma, foi 
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possível demonstrar com presição o modo de coordenação destes 

compostos no estado sólido. 

 

 Observou-se uma tendência de complexação dos ligantes 

disselenoéteres de bis(2-piridina) com metais duros e macios, no qual os 

átomos de nitrogênio dos ligantes se coordenam à metais mais duros e 

os átomos de selênio dos ligantes se coordenam a metais mais macios, 

estando de acordo com a teoria de Pearson sobre ácidos e bases. 

 

 Os testes realizados com a finalidade de avalialiar a atividade SOD 

evidenciaram que os compostos de cobre 2, 7, 8, 13 e 18 apresentaram 

boa atividade antioxidante, com valores de IC50 menores que 0,66 µM. 

Dentre esses compostos, o complexo [Cu4I4(L1)2] (8) foi o que 

apresentou o melhor valor de IC50 em 0,08 µM, um valor muito bom 

quando comparado aos complexos de cobre relatados na literatura. Com 

esses resultados, esses compostos de Cu apresentam bons potenciais 

para serem empregados como miméticos da enzima superóxido 

dismutase (SOD). 

 

 O sistema catalítico CuI/disselenoéter de bis(2-piridina) mostrou-se 

eficiente em reações de acoplamento para a formação da ligação C-S 

utilizando o “solvente verde” glicerol. Também testou-se a atividade 

catalítica do complexo 8 para este tipo de reação. Ambos os sistemas 

catalíticos deram origem a produtos com rendimentos de bons a 

excelentes quando comparados ao reportado na literatura. 

 

 De forma geral pode-se concluir que os ligantes disseleneto e 

disselenoéteres de bis(2-piridina) além de apresentar uma química de 

cooordenção diversificada também podem dar origem a complexos com 

atividade SOD e a sistemas catalíticos eficientes em reações de 

acoplamento C-S utilizando glicerol como solvente. 
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6.2 Perspectivas 

 

As perspectivas futuras para continuação deste trabalho são: 

 

 Continuar investigando a química de coordenação de disselenetos e 

disselenoéteres de bis(2-piridina) e fosfinas de AuI, variando o número 

de carbonos metilênicos entre os átomos de selênio e entre os átomos 

de fósforo das fosfinas, visando obter compostos com interações 

aurofílicas; 

 

 Expandir o estudo da química de coordenação de compostos originados 

com a utilização de ligantes diteluretos e diteluroéteres de bis(2-piridina); 

 

 Sintetizar complexos multinucleares envolvendo ligantes dicalcogenetos 

e dicalcogenoéteres de bis(2-piridina) (E= Se, Te) e centros metálicos 

duros e macios. Pretende-se que ocorra a coordenação dos átomos de 

nitrogênio aos centros metálicos duros e dos átomos de selênio e telúrio 

aos centros metálicos macios; 

 

 Investigar se os complexos sintetizados possuem atividade antioxidante 

(SOD). Se possuírem, comparar com os complexos de Cu relatados 

neste trabalho; 

 

 Avaliar a atividade catalítica em reações orgânicas dos complexos e dos 

dicalcogenoéteres de bis(2-piridina) sintetizados, utilizando o glicerol 

como solvente. 

  



155 
 

 

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas 

 

1. a) Kedarnath, G.; Jain, V.K. Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 1409. b) Wirth, T. 

Organoselenium Chemistry: Synthesis and Reactions, Wiley-VCH, Weinheim, 2012. c) Flohe, 

L.; Gunzler, E.A.; Schock, H.H. FEBS Lett. 1973, 32, 132. 

2
.
 Malik, M.A.; Afzaal, M.; O‟Brien, P. Chem. Rev. 2010, 110, 4417. 

3. Kumar, A.; Rao, G.K.; Saleem, F.; Singh, A.K. Dalton Trans. 2012, 41, 11949. 

4. a) Levason, W.; Orchard, S.D.; Reid, G. Coord. Chem. Rev. 2002, 225, 159. b) Molter, A.; 

Mohr, F. Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 19.  

5. a) Laube, J.; Jäger, S.; Thöne, C. Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 1983. b) Kienitz, C.O.; Thöne, 

C.; Jones, P.G. Inorg. Chem. 1996, 35, 3990.  

6. a) Sharma, R.K.; Kedarnath, G.; Wadawale, A.; Jain, V.K.; Vishwanadh, B. Inorg. Chim. Acta 

2011, 365, 333. b) Raper, E.S. Coord. Chem. Rev. 1996, 153, 199. 

7. Malone, R.M.R. Bioinorganic Chemistry, 2° ed., Wiley, 2007. 

8. Puglisi, A.; Tabb G.; Vecchio, G. J. Inorg. Biochem. 2004, 98, 969. 

9. Pap, J.S.; Kripli, B.; Váradi, T.; Giorgi, M.; Kaizer, J.; Speier, G. J. Inorg. Biochem. 2011, 105, 

911. 

10. a) Csire, G.; Demjén, J.; Timári, S.; Várnagy K. Polyhedron 2013, 61, 202. b) Moreno, M.D.;  

Biase,  M.P.;  Estrin, A.D.; Demicheli, V.; Radi, R.; Boechi,  L.  Arch. Biochem. Biophys.  2011, 

507, 304. 

11. a) Su, K.; Qiu, Y.; Yao, Y.; Zhang, D.; Jiang S. Synlett 2012, 23, 2853; b) Schwab, R.S.; 

Singh, D.; Alberto, E.E.; Piquini, P.; Rodrigues, O.E.D.; Braga, A.L. Catal. Sci. Technol. 2011, 1, 

569. 

12. a) Ley, S.V.; Thomas,  A.W. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5400; b) Swapna, K.; Murthy, 

S.N.; Jyothi M.T.; Nageswar, Y.V.D. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 5989; c) Prasad, D.J.C.; 

Sekar, G. Synthesis 2010, 1, 79; d) Vaddula, B.R.;  Varma, R.S.; Leazer, J. Eur. J. Org. Chem. 

2012, 6852; e) Rout, L.; Saha, P.; Jammi, S.; Punniyamurthy, T. Eur. J. Org. Chem. 2008, 640. 

13. Su, K.; Qiu, Y.; Yao, Y.; Zhang, D.; Jiang S. Synlett 2012, 23, 2853. 

14. Lu, Z.; Twieg, R.J.; Huang, S.D. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 6289. 

15. Ricordi, V.G.; Freitas, C.S.; Perin, G.; Lenardão, E.J.; Jacob, R.G.; Savegnago, L.; Alves D. 

Green Chem. 2012, 14, 1030. 

16. Gu, Y.; Jérôme, F. Green Chem. 2010, 12, 1127. 

17. Díaz-Álvarez, A.E.; Francos, J.; Lastra-Barreira, B.; Crochet, P.; Cadierno, V. Chem. 

Commun. 2011, 47, 6208. 

18. Kienitz, C.O.; Jones, P.G.; Thöne, C. Inorg. Chem. 1996, 35, 3990. 

19. Jain, V.K.; Narayanan, S.; Varghese, B. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1998, 2359. 

20. Kita, M.; Tamai, H.; Ueta, F.; Fuyuhiro, A.; Yamanari, K.; Nakajima, K.; Kojima, M.; Murata, 

K.; Yamashita, S. Inorg. Chim. Acta 2001, 314, 139. 

21. Thöne, C.; Laube, J.; Jäger, S. Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 1983. 



156 
 

 

22. www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd/radii/table.php4#symbol. Pesquisa realizada em 27 de 

novembro de 2014. 

23. Thone, C.; Narro, N.; Jones, P.G. Private Communication, 2010, CCDC767272. 

24. Thone, C.; Narro, N.; Zerbe, E.M.; Jones, P.G. Private Communication, 2010, 

CCDC767278. 

25. Thone, C.; Narro, N.; Jones, P.G.; Savarese T.L.; Raithby, P.R.; Warren, J.E. Private 

Communication, 2010, CCDC768223. 

26. Abram, U. Comprehensive Coordination Chemistry II, 2003, 5, 271. 

27. Vanitha, A.; Mobin, S.M.; Manimaran, B. J. Organomet. Chem 2011, 696, 1609. 

28. Kermagoret, A.; Morgant, G.; D‟Angelo, G.; Tomas, A.; Roussel, P.; Bastian, G.; Collery, P.; 

Desmaële, D. Polyhedron 2011, 30, 347. 

29. a) Ferreira, A.L.A.; Matsubara, L.S. Rev. Ass. Med. Brasil 1997, 43, 61; b) Xiao, Y.; Ye, Z.; 

Wang G.; Yuan, J. Inorg. Chem. 2012, 51, 2940. 

30. Alvarez, M.G.; Alzuet, G.; Borrás, J.; Agudo, L.C.; Granda, S.G.; Bernardo, J. M. Inorg. 

Chem. 2005, 44, 25. 

31. Ohtsu, H.; Shimazaki, Y.; Odani, A.; Yamauchi, O.; Mori, W.; Itoh, S.; Fukuzumi, S. J. Am. 

Chem. Soc. 2000, 122, 5733. 

32. Baro,  A.C.G.; Diez, R.P.; Franca, C.A.; Torre, M.H.; Costa B.S. P. Polyhedron 2010, 29 

959. 

33. Buchtík, R.;  Z. Trávníček, Vančo J. J. Inorg. Biochem. 2012, 116, 163. 

34. Lan, M.; Wu, W.; Huang, S.; Luo, K.; Tsai F. RSC Adv. 2011, 1, 1751. 

35. Fernández-Rodríguez M.A.; Hartwig, J.F. Chem. Eur. J. 2010, 16, 2355. 

36. Cao, Y.Q.; Zhang, Z.; Guo Y. X.; Wu, G.Q. Synth. Commun. 2008, 38(9), 1325. 

37. Kovács, S.; Novák, Z. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 711. 

38. Kamal, A.; Srinivasulu, V.; Murty, J.N.S.R.C; Shankaraiah, N.;  Nagesh, N.; Reddy, T.S.; 

Rao, A.V.S. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 2297. 

39. a) Nomiya, K.; Yamamoto, S.; Noguchi, R.; Yokoyama, H.; Kasuga, N.C.; Ohyama, K.; Kato, 

C. J. Inorg. Biochem. 2003, 95, 208. b) Nomiya, K.; Noguchi, R.; Shigeta, T.; Kondoh, Y.; 

Tsuda, K.; Ohsawa, K.; Kasuga, N.C.; Oda, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2000, 73, 1143. c) 

Cookson, P. D.; Tiekink, E.R.T. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1993, 259. 

40. a) Abbehausen, C.; Peterson, E.J.; de Paiva, R.E.F.; Corbi, P.P.; Formiga, A.L.B.; Qu,Y.; 

Farrell, N.P. Inorg. Chem. 2013, 52, 11280. b) Shaw, C. Chem. Rev. 1999, 99, 2589. 

41. Laguna, A. Modern Supramolecular Gold Chemistry: Gold-Metal Interactions and 

Aplications, Wiley-VCH 2008, pág. 13. 

42. Naumann, D.; Tyrraa, W.; Quadta, S.; Busleia, S.; Pantenburga, I.; Schäferb M. Z. Anorg. 

Allg. Chem. 2005, 631, 2733. 

43. Hahn, T. International Tables for Crystallography, 5ª edição, The International Union of 

Crystallography – Springer, Dordrecht, Holanda, Volume A: Space-group Symmetry, 2005. 

44. Kedarnath, G.; Jain, V.K.; Wadawale, A.; Dey, G.K. Dalton Trans. 2009, 39, 8378. 

45. Cheng, Y.; Emge, T.J.; Brennan, J.G. Inorg. Chem. 1996, 35, 7339. 



157 
 

 

46. Deeming, A.J.; Karim, M. Polyhedron 1988, 7, 1401. 

47. a) Toshimitsu, A.; Owada, H.; Terao, K.; Uemura, S.; Okano M. J. Org. Chem. 1984, 49, 

3796; b) Potapov, V.A; Malinovich, D.A.; Amosova, S.V.; Rusakov, Yu.; Bhasin, K. K. Chem. 

Heterocycl. Comp. 2012, 48, 1129. 

48. Núñez-Montenegro, A.; Carballo, R.; Abram, U.; Vázquez-López, E.M. Polyhedron 2013, 

65, 221. 

49. Alberto, R.; Schibli, R.; Egli, A.; Schubiger, P.A.; Hermann, W.A.; Artus, G.; Abram, U.; 

Kaden, T.A.; Organomet. Chem. 1995, 493, 119. 

50. Schibli, R.; Schubiger, P.A. Eur. J. Nucl. Med. 2002, 29, 11. 

51. Cargnelutti, R.; Lang, E.S.; Piquini, P.; Abram, U. Inorg. Chem. Commun. 2014, 45, 48. 

52. Chauhan, R.S.; Kedarnath, G.; Wadawale, A.; Castro, A.M.; Perez, R.A.; Jain, V.K.; Kaim, 

W.  Inorg. Chem. 2010, 49, 4179. 

53. Becke, A.D.; Edgecombe, K.E. J. Chem. Phys. 1990, 92, 5397. 

54. Mohr, F.; Binfield, S.A.; Fettinger, J.C.; Vedernikov, A.N. J. Org. Chem. 2005, 70, 4833. 

55. Meervelt, L.V.; PaccoII, A.; Binnemans, K.Z. Kristallogr. NCS 2003, 218, 197. 

56. Wang, J.; Zhang, Y-H.; Li, H-X.; Lin, Z-J.; Tong, M-L Cryst. Growht Design 2007, 7, 11. 

57. Horvath, U.E.I.; Dobrzańska, L.; Strasser, C.E.; Bouwer, W.; Joone, G.; Jansen van 

Rensburg, C.E.; Cronje, S.; Raubenheimer, H.G. J. Inorg. Biochem. 2012, 111, 80. 

58. Mirabelli, C.K.; Hill, D.T.; Faucette, L.F.; McCabe, F.L.; Girard, G.R.; Byran, D.B.; Sutton, 

B.M.; Bartus, J.; Crooke, S.T.; Johnson, R.K. J. Med. Chem. 1987, 30,  2181. 

59. Brandys, M.C.; Jennings, M.C.; Puddephatt R.J. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2000, 4601. 

60. Irwin, M.J.; Vittal, J.J.; Yap, G.P.A.;  Puddephatt R. J. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 13101. 

61. Lorenz, A.; Fenske, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 23. 

62. Bowmaker, G.A.; Nicola, C.D.; Pettinari, C.; Skelton, B.W.; Somersc, N.; White, A.H. Dalton 

Trans. 2011, 40, 5102. 

63. a) Chakov, N.E.; Wernsdorfer, W.; Abboud, K.A.; Christou, G. Inorg. Chem. 2004, 43, 5919; 

b) Srungavruksham, N.K.; Baskar, V. Eur. J. Inorg. Chem. 2012, 136; c) Chakov, N.E.; 

Wernsdorfer, W.; Abboud, K.A.; Hendrickson, D.N.; Christou, G. Dalton Trans. 2003, 2243; d) 

Baskovic, C.; Pink, M.; Huffman, J.C.; Hendrickson, D.; Christou, N.G. J. Am. Chem. Soc. 2001, 

123, 9914; e) Graziosi, G.; Preti C.; Tosi, G.; Transition Met. Chem. 1980, 5, 262; f) 

Srungavruksham, N.K.; Baskar, V. Eur. J. Inorg. Chem. 2013, 4345. 

64. Kita, M.; Tamai, H.; Ueta, F.; Fuyuhiro, A.; Yamanari, K.; Nakajima, K.; Kojima, M.; Murata, 

K.; Yamashita, S. Inorg. Chim. Acta 2001, 314, 139. 

65. Stieler, R.; Back, D.F.; Tirloni, B.; Burrow, R.A.; Lang, E.S. Z. Anorg. Allg. Chem. 2012, 638, 

1501. 

66. a) Yao, R.; Zhou, Y.; Meng, L.; Gao, Z.; Wu, B.; Zhang, H Inorg. Chem. Commun. 2012, 24, 

55. b) Gao, H.; Ding, B.; Yi, L.; Cheng, P.; Liao, D.; Yan, S.; Jiang, Z. Inorg. Chem. Commun. 

2005, 8, 151.   

67. Tadjarodi, A.; Bijanzada, K.; Notash, B. Acta Cryst. 2010, E66, 1293. 



158 
 

 

68. Xie, Y.-B.; Gao, Q.; Zhang C.-Y.; Sun, J.-H. J. Solid State Chem. 2009, 182, 1761; 

Shorrock, C.J.; Xue, B.-Y.; Kim, P.B.; Batchelor, R.J.; Patrick, B.O.; Leznoff, D.B. Inorg. Chem. 

2002, 41, 6743. 

69.
 
Bisht, K.K.; Kathalikkattil, A.C.; Suresh, E. RSC Adv. 2012, 2, 8421. 

70. Ye, H-Y.; Fu, D-W.; Zhang, Y.; Zhang, W.; Xiong, R-G.; Huang S. D. J. Am. Chem. Soc. 

2009, 131, 42. 

71. Pierre, J.L.; Chautemps, P.; Refaif, S.; Beguin C.; Marzouki, A.E.; Serratrice, G.; Saint-

Aman, E., Rey P. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 1965. 

72. Ohtsu, H.; Shimazaki, Y.; Odani, A.; Yamauchi, O.; Mori, W.; Itoh, S.; Fukuzumi, S. J. Am. 

Chem. Soc. 2000, 122, 5733. 

73. Weser, U.; Schubotz, L.M J. Mol. Cat. 1981, 13, 249. 

74. Tabbì, G.; Driessen, W.L.; Reedijk, J.; Bonomo, R.P.; Veldman, N.; Spek, A.L. Inorg. Chem. 

1997, 36, 1168. 

75. Perrin, D.D.; Armarego, W.L.F. Purification of Laboratory Chemicals, 3ª edição, Pergamon 

Press, Grã Bretanha, 1988. 

76. Sheldrich, G.M. SHELX-97, Program for Crystal Structure Solution, University of Göttingen, 

Alemanha, 1997. 

77. Sheldrich, G.M. SHELX-97, Program for Crystal Structure Refinement, University of 

Göttingen, Alemanha, 1997. 

78. Branderburg, K.; Berndt, M.; “DIAMOND: Visual Crystal Structure Information System”. J. 

Appl. Cryst. 1999, 32, 1028. 

79. Farrujia, L.J.; “ORTEP 3 Program for Ellipsoid of Crystal Structures” J. Appl. Cryst. 1997, 

30. 

80. Bhasin, K.K.; Singh, J. J. Organomet. Chem. 2002, 71, 658.  

81. Jardine, F.H.; Rule, L.; Vohra, A.G. J. Chem. Soc. 1970, 238. 

82. Baenziger, N.C.; Benneti, W.E.; Soboroff, D.M. Acta Crystallogr. 1976, B32, 962. 

83. Dabdoub, M.J.; Baroni, A.C.M.; Lenardão, E.J.; Gianeti, T.R.; Hurtado, G.R. Tetrahedron, 

2001, 57, 4271. 

84. a) Beyer, W.F. Jr.; Fridovich, I. Anal. Biochem. 1987, 161, 559. b) Kopp, C.R. Dissertação 

de mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 

85. Piacham, T.; Ayudhya, C.I.N.; Prachayasittikul, V.; Bülowa, L.; Ye, L. Chem. Commun. 

2003, 1254. 

  



159 
 

 

Capítulo 8 – Anexos 

 

Anexo A – Projeções ORTEP79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Projeção ORTEP
79

 da estrutura molecular do composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2. Projeção ORTEP
79

 da estrutura molecular do composto [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Figura A.3. Projeção ORTEP
79

 da estrutura molecular do composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6)] 

(4). Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4. Projeção ORTEP
79

 da estrutura molecular do composto [ReOSe(SePy‟)3] (5). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Figura A.5. Projeção ORTEP
79

 da estrutura molecular do composto 

[ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6). Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de 

probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [CuCℓ2(L1)]n (7). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Figura A.7. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [Cu4I4(L1)2] (8). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.8. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 

(10). Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Figura A.9. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n 

(11). Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [Cu4Se4(Py‟SeSePy‟)2] 

(12). Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Figura A.11. Projeção ORTEP
79

 da estrutura molecular do composto [CuCℓ2(L2)2] (14). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.12. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Figura A.13. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [CoCℓ2(L2)]n (16). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.14. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [Ag(L2)(NO3)]n (17). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. Os átomos 

do íon NO3
 apresentam desordem posicional. 
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Figura A.15. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [CuCℓ2(L3)]n (18). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.16. Projeção ORTEP
79

 da unidade assimétrica do composto [CoCℓ3(L3)]n (19). 

Parâmetros de deslocamento anisotrópico com 50% de probabilidade ocupacional. 
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Anexo B – Espectros de RMN 

  
Figura B.1. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o ligante L1. 

 

  
Figura B.2. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o ligante L1. 
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Figura B.3. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o ligante L2. 

 

 

 

Figura B.4. Espectro de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCℓ3) em obtido para o ligante L2. 

 

 



169 
 

 

 

Figura B.5. Espectro de RMN de 
77

Se (76 MHz, CDCℓ3) obtido para o ligante L2. 
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Figura B.6. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o ligante L3. 

 

 

 

Figura B.7. Espectro de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o ligante L3. 
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Figura B.8. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3a. 

 

  

 

Figura B.9. Espectro de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3a. 
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Figura B.10. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3b. 

 

 

 
Figura B.11. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3b. 
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Figura B.12. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3c. 

 

 

 
Figura B.13. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3c. 
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Figura B.14. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3d. 

 

 

 
Figura B.15. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3d. 
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Figura B.16. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3e. 

 

 

 
Figura B.17. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3e. 
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Figura B.18. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3f. 

 

 

 
Figura B.19. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3f. 
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Figura B.20. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3g. 

 

 

 
Figura B.21. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3g. 
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Figura B.22. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3h. 

 

 

 

Figura B.23. Espectro de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3h. 
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Figura B.24. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3i. 

 

 

 
Figura B.25. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3i. 
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Figura B.26. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3l. 

 

 

 
Figura B.27. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3l. 
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Figura B.28. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3m. 

 

 

 
Figura B.29. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3m. 
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Figura B.30. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3n. 

 

 

 
Figura B.31. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3n. 
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Figura B.32. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3o. 

 

 

 
Figura B.33. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3o. 
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Figura B.34. Espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3p. 

 

 

 
Figura B.35. Espectro de RMN de 

13
C (100 MHz, CDCℓ3) obtido para o composto 3p. 
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Anexo C – Espectros de Infravermelho 

 
Figura C.1. Espectro de infravermelho do composto [(Py‟Se)2(CH2)] (L1). 

 

 

 

Figura C.2. Espectro de infravermelho do composto [(Py‟Se)2(C3H6)] (L2). 
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Figura C.3. Espectro de infravermelho do composto [(Py‟Se)2(C4H8)] (L3). 

 

 

 

Figura C.4. Espectro de infravermelho do composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1). 
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Figura C.5. Espectro de infravermelho do composto [CuCℓ2(Py‟SeSePy‟)] (2). 

 

 

 

Figura C.6. Espectro de infravermelho do composto [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3). 
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Figura C.7. Espectro de infravermelho do composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4). 

 

 

 

Figura C.8. Espectro de infravermelho do composto [ReOSe(SePy‟)3] (5). 
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Figura C.9. Espectro de infravermelho do composto [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] (6). 

 

 

 

Figura C.10. Espectro de infravermelho do composto [CuCℓ2(L1)]n (7). 

 

 

 

 

 



190 
 

 

 

Figura C.11. Espectro de infravermelho do composto [Cu4I4(L1)2] (8). 

 

 

 

Figura C.12. Espectro de infravermelho do composto [CoCℓ2(L1)]n (9). 
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Figura C.13. Espectro de infravermelho do composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10). 

 

 

 

Figura C.14. Espectro de infravermelho do composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11). 
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Figura C.15. Espectro de infravermelho do composto [CuCℓ2(L2)]n (13). 

 

 

 

Figura C.16. Espectro de infravermelho do composto [CuCℓ2(L2)2] (14). 
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Figura C.17. Espectro de infravermelho do composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15). 

 

 

 

Figura C.18. Espectro de infravermelho do composto [CoCℓ2(L2)]n (16). 
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Figura C.19. Espectro de infravermelho do composto [Ag(L2)(NO3)]n (17). 

 

 

 

Figura C.20. Espectro de infravermelho do composto [CuCℓ2(L3)]n (18). 
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Anexo D – Espectrometria de Massas 

 

Figura D. 1. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1). 

 

 

 

Figura D. 2. Expansão do espectro de massas para o composto [Au(SePy‟H)2]Cℓ (1), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.3. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3). 

 

 

 

Figura D.4. Expansão do espectro de massas para o composto [Cu(SePy‟)]4·CHCℓ3 (3), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.5. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4). 

 

 

 

Figura D.6. Expansão do espectro de massas para o composto cis-[Re2(µ-SePy‟)2(CO)6] (4), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.7. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [ReOSe(SePy‟)3] (5). 

 

 

 

Figura D.8. Expansão do espectro de massas para o composto [ReOSe(SePy‟)3] (5), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.9. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] 

(6). 

 

 

 

Figura D.10. Expansão do espectro de massas para o composto [ReN2C6H5(SePy‟)(PPh3)2Cℓ] 

(6), evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.11. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [CuCℓ2(L1)]n (7). 

 

 

 

Figura D.12. Expansão do espectro de massas para o composto [CuCℓ2(L1)]n (7)), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.13. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10). 

 

 

 

Figura D.14. Expansão do espectro de massas para o composto [(PPh3)2Au2(L1)](PF6)2 (10), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.15. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11). 

 

 

 

Figura D.16. Expansão do espectro de massas para o composto [(L1)(dpph)Au2(PF6)2]n (11), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.17. Espectro de massa, no modo IES

+
, para o composto [CuCℓ2(L2)]n (13). 

 

 

 
Figura D.18. Expansão do espectro de massas para o composto [CuCℓ2(L2)]n (13), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.19. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [CuCℓ2(L2)2] (14). 

 

 

 

Figura D.20. Expansão do espectro de massas para o composto [CuCℓ2(L2)2] (14), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.21. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15). 

 

 

 
Figura D.22. Expansão do espectro de massas para o composto [Cu(Py‟SeO2)2]n (15), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D. 23. Espectro de massa, no modo IES
+
, para o composto [CoCℓ2(L2)]n (16). 

 

 

 

Figura D.24. Expansão do espectro de massas para o composto [CoCℓ2(L2)]n (16), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Figura D.25. Espectro de massa, no modo IES

+
, para o composto [Ag(L2)(NO3)]n (17). 

 

 

 
Figura D.26. Expansão do espectro de massas para o [Ag(L2)(NO3)]n (17), evidenciando o pico 

do íon molecular. 
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Figura D.27. Espectro de massa, no modo IES

+
, para o composto [CuCℓ2(L3)]n (18). 

 

 

 
Figura D.28. Expansão do espectro de massas para o composto [CuCℓ2(L3)]n (18), 

evidenciando o pico do íon molecular. 
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Anexo E – Especificações técnicas da fonte luminosa 

 

 

 

Lâmpada 

fluorescente 

Potência 

(W) 

Base Fluxo Luminoso 

(lm) 

Temperatura 

da cor (K) 

Dimensões (mm) 

A                    B    

Circular 22 E27 1251 6400 62                 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


