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RESUMO 

 

SANTOS, Sinara de Fátima Freire dos. Determinação da Estrutura 
Cristalográfica e Estudo Teórico de Compostos de Base de Schiff. 2017. 
115f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Química de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 
 

Nos últimos anos, têm-se notado o aumento do número de pesquisas 
relacionadas aos complexos de metais de transição com base de Schiff devido 
a suas interessantes estruturas e amplas aplicações. Isso se deve em parte a 
formação de complexos estáveis, apresentando um papel importante na química 
de coordenação. A determinação estrutural dos átomos nas moléculas é 
necessária para que suas propriedades químicas, físicas e biológicas possam 
ser compreendidas. Para esta finalidade, existe uma grande variedade de 
técnicas químicas e físicas, na qual podemos citar a Difração de Raios X. Os 
avanços computacionais dos últimos anos e sua agregação na ciência, 
proporcionaram um crescimento nas pesquisas que utilizam métodos teóricos, 
pois possibilitaram sua aplicação em diversas áreas que dependiam de tal 
evolução para continuação de seus estudos. Vale ressaltar, que o uso de cálculo 
teórico têm apresentado um grande interesse pelos pesquisadores da área da 
Química, seja para a compreensão das suas estruturas ou para o estudo dos 
mecanismos de reações. Logo, o objetivo desse trabalho é a investigação 
estrutural de compostos imínicos, através da determinação das estruturas 
cristalinas por difração de raios-X. A partir dos dados cristalográficos foram 
avaliados parâmetros geométricos, interações intermoleculares, onde ambos os 
dados foram comparados com os da literatura obtendo resultados satisfatórios. 
A estrutura ASZ, apresentou estrutura semelhante com a esperada, obtendo-se 
índices de discordância R = 0,0774, wR2 = 0,2302, o que caracteriza um 
refinamento eficiente. A molécula possui um eixo cristalográfico de ordem 2 e 
grupo pontual 2/m. O complexo Zn(apyepy), obteve bons índices de discordância 
R = 0,0621, wR2 = 0,2172, centrossimétrica, apresentando grupo pontual mmm 
com eixo de ordem 2. O átomo central de zinco tem geometria bipiramidal ligada 
a 6 átomos de nitrogênio. O ligante CW2-10A, foi a estrutura que obteve o melhor 
valor de discordância R = 0,0348, wR2 = 0,0902 e grupo pontual 2/m. A estrutura 
determinada, estava de acordo com o esperado. A estrutura final do complexo 
com sigla Cu(denim), estava de acordo com o proposto, com um índice de 
discordância satisfatório R = 0,0746, wR2 = 0,2122, também apresentou uma 
interação do metal Cu com átomos de oxigênio do íon perclorato. O complexo 
[Cu(apy-apn)], possui alguns átomos desordenados e foi preciso que fossem 
refinados isotropicamente, apresentando índices de discordância dentro do ideal 
R = 0,0436, wR2 = 0,1227. Os cálculos de frequência vibracional não 
identificaram frequências imaginárias para nenhuma das estruturas otimizadas. 
A estabilidade química foi explicada pelo gap HOMO-LUMO, bem como os locais 
de interações intermoleculares foram explicados através dos mapas de 
superfície Hirshfeld e pelo mapa de potencial eletrostático. 
 

Palavras chave: Base de Schiff, Difração de Raios X, Teoria do Funcional de 

Densidade. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Sinara de Fátima Freire dos. Determination of Crystallographic 
Structure and Theoretical Study of Schiff Base Compounds. 2017. 115f. 
Thesis (PhD in Sciences) – Institute of Chemistry of São Carlos, University of 
São Paulo. São Carlos, 2017. 
 

In the past few years, there has been an increase in studies related to Schiff-
bases transition metal complexes due to their interesting structures and wide 
applications. One reason for this is the formation of stable complexes, which 
poses as an important role in coordination Chemistry. The structural 
determination of the atoms in the molecules is necessary in order to understand 
their chemical, physical and biological properties. To that end, there is a great 
variety of chemical and physical techniques, including X-ray Diffraction. The 
computational advances seen in the past few years and their insertion in science, 
provided this field with growth in the researches that use theoretical methods, 
since these enhancements allowed their application in several areas that 
depended on such to continue scientific investigations. It is worth mentioning that 
the use of theoretical calculus has interested researchers in the field of 
Chemistry, either to understand their structures or to study the reactions 
mechanisms. Thus, the goal of this work is the structural investigation of imines, 
through the determination of the crystalline structures by X-ray diffraction. 
Geometric parameters and intermolecular interactions were evaluated through 
the crystallographic data, and both data were compared to those from the 
literature. The results obtained were satisfactory. The structure ASZ, presented 
a structure similar to the one expected, with discordance indexes of R = 0.0774, 
wR2 = 0.2302, therefore characterizing an effective refinement. The molecule has 
a crystallographic axis order 2 and a point group of 2/m. The complex Zn (apy-
epy), presented good discordance indexes (R = 0.0621, wR2 = 0.2172, 
centrossimetric), presenting a point group mmm with axis order 2. The central 
zinc atom has bipyramidal geometry attached to 6 nitrogen atoms. The ligand 
CW2-10A was the structure with best discordance value (R = 0.0348, wR2 = 
0.0902) and 2/m point group. Such structure complied with what was expected. 
The final structure of the complex with Cu(denim) acronym, complied with 
satisfactory discordance index R = 0.0746, wR2 = 0.2122 and also presented an 
interaction of the metal Cu with perchlorate ion’s oxygen atoms. The complex 
[Cu(apy-apn)], has some disordered atoms and had to be refined isotropically. It 
showed discordance indexes within the ideal value (R = 0.0436, wR2 = 0.1277. 
The vibrational frequency calculations did not identify imaginary frequencies for 
any of the optimized structures. The chemical stability was explained by the 
HOMO-LUMO gap, and the sites of intermolecular interactions were explained 
through the Hirshfeld surface maps and the electrostatic potential map. 
 

Key words: Schiff Base, X-Ray Diffraction, Density Functional Theory. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A Cristalografia é a ciência que estuda, através dos cristais, as 

moléculas: suas estruturas e propriedades. A determinação das estruturas 

cristalinas e moleculares é extremamente relevante para a compreensão de 

propriedades físicas, químicas e biológicas, sendo que o conhecimento da 

estrutura é uma ampla vertente no trabalho cientifico. Vale ressaltar que esta é 

uma área de conhecimento que antecede a ciência moderna, permanecendo 

dinâmica e em constante transformação.  

 A pesquisa cristalográfica possui um papel importante em um 

abrangente espectro de disciplinas, como: Química, Física, Bioquímica, 

Biofísica, Matemática, Computação, Ciência dos materiais. Existem diversas 

pesquisas relacionadas ao estudo de determinação de estruturas. Por exemplo, 

através da determinação da estrutura cristalina em proteínas complexas, pode-

se obter uma melhor compreensão de diversos processos biológicos em escala 

molecular. Assim novas pesquisas são feitas em relação à doenças crônicas 

(JONES,2012; BOYLES et al,2016; JOHANNES et al, 2016; TONITI et al,2017). 

Através da abordagem cristalográfica, na metade do século XX, foi possível o 

conhecimento de moléculas importantes, como a insulina, hemoglobina e DNA. 

(TILLEY, 2014). Assim, a Cristalografia tenta explicar como está organizada a 

matéria cristalina (estrutura), como se forma ou cresce (crescimento cristalino) o 

empacotamento molecular e quais propriedades apresenta devido a sua 

organização.  

Segundo LIFSHITZ (2007), o cristal é um sólido homogêneo que 

possui uma ordem interna tridimensional de longo alcance. Os estudos 

cristalográficos descrevem os modos pelos quais os átomos que formam as 

“moléculas” e, portanto como estão organizados e como a ordem de longo 

alcance é produzida. Deve ser reforçado que o arranjo dos átomos de um ponto 

qualquer de um cristal é sempre idêntico ao arranjo em outro ponto equivalente 

do mesmo cristal, com exceção de possíveis defeitos do cristal (TILLEY, 2014; 

FONSECA, 2016).  

Para que se possa determinar as estruturas cristalinas, ou seja 

localizar a posição de todos os átomos pertencentes ao cristal, foi necessário o 

desenvolvimento que dependeu da descoberta dos raios X e de suas aplicações. 
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A difração de raios X é uma das mais eficientes técnicas de análise para a 

determinação de estruturas, pois possui uma alta resolução, suficiente para 

detalhar a densidade eletrônica (KOVALCHUK, 2011), o que não ocorre com 

outras técnicas usadas para o conhecimento do arranjo tridimensional dos 

átomos, tais como: Difração de Nêutrons, Ressonância Magnética Nuclear, 

Espalhamento de Raios X a Baixo Ângulo, Microscopia Eletrônica e Modelagem 

Teórica.  

No entanto, a importância da aplicação da difração baseia-se na sua 

capacidade de determinar, a partir da localização dos átomos, as distancias e 

ângulos de ligação, o empacotamento molecular, o movimento da molécula no 

cristal e sua distribuição de carga, resultando numa maior percepção da estrutura 

eletrônica, tensão molecular e interações intra e inter-moleculares 

(PICKWORTH, 2010). Atualmente a aplicação da difração de raios X na 

determinação da estrutura de compostos metálicos, como por exemplo, os 

derivados metálicos de bases de Schiff tem tido um grande interesse na pesquisa 

de suas possíveis aplicações. 

 

1.1 – BASES DE SCHIFF 

 

Segundo definição da IUPAC (1997), consideram-se bases de Schiff, 

os compostos orgânicos que apresentam pelo menos um grupo R2C=N-, em que 

R=H ou aril e que são formadas a partir da condensação de uma amina primária 

com um grupo carbonila (IUPAC, 1997). São utilizadas como reagentes 

analíticos, pois possibilitam sínteses não dispendiosas e simples de muitas 

substâncias, tanto inorgânicas como orgânicas (COTTON, 1988; COLLISON, 

1996). 

Nas bases de Schiff a ligação C=N deve apresentar propriedades 

básicas e uma forte tendência a formar complexos com metais. A força desse 

tipo de ligação é insuficiente, para sozinha, formar complexos de coordenação, 

através de um par de elétrons livres, com um íon metálico (PICKWORTH, 2010). 

Esses tipos de compostos são considerados importantes devido a sua 

capacidade de se coordenarem a íons metálicos em diferentes estados de 

oxidação, modulando suas propriedades (IUPAC, 1997). Além disso, complexos 

com bases de Schiff podem ainda mimetizar o sítio ativo de sistemas biológicos, 
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como enzimas antioxidantes, tais como catalases e superóxido dismutases 

(SOD). Desta forma podem também atuar contra possíveis danos oxidativos 

causados por íons metálicos, implicados em doenças como Alzheimer ou 

Parkinson (MELOV et al, 2005).  

As bases de Schiff e os seus complexos, possuem uma ampla 

diversidade de aplicações biológicas, sendo estas clinicas, analíticas e 

farmacológicas. O estudo desse tipo de composto tem atraído à atenção dos 

químicos que pesquisam na área medicinal (SILVA, 2010), onde os complexos 

de metais de transição com base de Schiff têm atraído muita atenção devido a 

suas estruturas interessantes e amplas aplicações potenciais (CERCHIARO et 

al, 2006; KETATA et al, 2012; WANNINGER et al,2015). 

A pesquisa de compostos contendo ligantes tipo poli-iminas tem 

interesse pelo potencial destes ligantes de estabelecerem, através dos átomos 

de nitrogênio, ligações fortes na coordenação com íons de metais de transição 

(PAL et al, 2000, CHOWDHURY et al, 2003; BAI et al, 2005; DREW et al, 2006; 

SUN et al, 2006). 

As iminas formam facilmente complexos de coordenação estáveis 

com a maioria dos metais de transição, reagem rapidamente e são isoladas em 

meios reacional sem dificuldades. A estabilidade térmica desses compostos, 

assim como sua facilidade em formar complexos metálicos em diferentes 

estados de oxidação, torna possível a sua aplicação em processos catalíticos e 

em estudos bioinorgânicos (FERREIRA et al, 2001; VIGATO & TAMBURINI, 

2004; COZZI, 2004). 

As bases de Schiff apresentam uma abrangente atividade biológica, 

entre as quais destacam-se a antibacteriana (SARI et al, 2003), antifúngica 

(ECHEVARRIA et al, 1999), antimicrobiana (SAKYAN et al, 2004), anti HIV 

(ACOSTA, 2013) e atividade antitumoral (MICHALSKY et al, 2002), sendo que 

algumas bases de Schiff poliméricas também possuem alta atividade antitumoral 

(SILVA, 2010). 

Alguns metais são essenciais a vida, sendo que os seus íons estão 

presentes no sítio ativo de várias metaloenzimas e metaloproteínas, assim 

associados a uma grande variedade de funções biológicas vitais (LONTIE, 1984; 

MAFRA & COZZOLINO, 2004; SABINO, 2014). Os metais-traço mais 
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abundantes em humanos são o ferro, zinco e cobre, respectivamente (RAE et al, 

1999; CRICHTON, 2008). 

Dessa forma, o objetivo para realização deste trabalho é estudar a 

caracterização estrutural e teórica de compostos imínicos, analisando 

parâmetros geométricos, interações intermoleculares e o arranjo molecular das 

estruturas apresentadas. 
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CAPÍTULO 2 – DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

A partir da interação da energia com a matéria pode-se realizar a 

análise estrutural, ou seja, a energia pertencente a uma onda eletromagnética 

relaciona-se com a matéria e essa responde de acordo com a energia recebida 

para resultar nos padrões necessários para a análise estrutural (ATKINS, 2010). 

Além do conhecimento da composição química, faz-se necessária 

uma maior compreensão de como é feita a distribuição tridimensional da matéria, 

pois é de extremo interesse o conhecimento das interações inter e 

intramoleculares. A extrema importância dos raios X no estudo cristalográfico, 

vem do fato de o comprimento de onda ser da mesma ordem de grandeza que 

as distâncias interatômicas (comprimento de onda = 𝜆 ≈ 1Å = 10-10m), permitindo 

de ocorram fenômenos de espalhamento e difração da radiação incidente. 

O espalhamento denominado de difração, através de um 

comprimento de onda da radiação similar ao espaçamento entre os átomos do 

cristal, vai dar origem ao padrão de difração, ou seja, a um conjunto bem definido 

de feixes difratados (TILLEY, 2014).  

O fator de espalhamento (f) é consequência da capacidade dos 

átomos em dispersar ondas, como as de raios X, elétrons ou nêutrons. No caso 

do raios X, estes são espalhados pelos elétrons de cada átomo, sendo que o 

espalhamento aumenta de acordo com o aumento do número de elétrons, ou 

seja com o aumento do número atômico. Vale ressaltar, que o fator de 

espalhamento difere para os raios X, elétrons e nêutrons, uma vez que cada tipo 

de radiação interage de uma maneira diferente (LADD & PALMER, 1994).  

 No estado estacionário fo é proporcional ao número atômico (Z), e 

diminui com o ângulo de incidência devido à interferência entre as ondas 

espalhadas por cada um dos elétrons.  O fator de espalhamento, f é expresso 

pela Equação 1: 

                                                f = fo 

Bsen

e

2

    (Equação 1) 

Onde: fo é o fator de espalhamento do átomo em repouso;  

          B é a função dependente da temperatura e 

     sen θ/λ mostra a dependência do ângulo de difração. 
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Portanto f é também função da temperatura em que são obtidos os 

dados de difração. Quanto maior a temperatura em que ocorre o experimento, 

mais rapidamente é diminuído o poder de espalhamento atômico, em função do 

ângulo de incidência, devido à vibração atômica (aumento do volume da nuvem 

eletrônica) gerada pela temperatura.  

 

2.1 – Lei de Bragg 

 

Em 1912, coincidentemente, Sir Willian Bragg e Max von Laue, de 

forma independente, demonstraram que os raios difratados por cristais podiam 

ser analisados como sendo raios refletidos pelos planos atômicos do cristal 

estudado (GIACOVAZZO et al, 2002).  

Considerando que a difração depende do ângulo de incidência, do 

comprimento de onda dos raios-X utilizados e da distribuição dos átomos na cela 

unitária, pode se dizer que somente será observada a difração quando houver 

interferência construtiva entre as diversas ondas espalhadas pelos diferentes 

átomos no cristal.  

A Figura 1 mostra um arranjo reticular de átomos alinhados em planos 

a espaços regulares. Cada plano abaixo do plano 1 acrescenta um “caminho” ao 

feixe de raios X, tanto na incidência quanto na reflexão. Se este “aumento de 

caminho” for exatamente igual a um número inteiro de comprimentos de onda 

(), então, todos os planos refletirão em fase, segundo a lei de Bragg (CULLITY, 

1967).  
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Figura 1 - Reflexão por planos sucessivos em um cristal mediante a Lei de 
Bragg. 

 
Fonte: Buerger, 1966 

Assim, para o plano 2 a diferença de caminho corresponde a FG+GH 

e a condição estabelecida é que FG + GH = n, onde n é um número inteiro. 

Analisando a geometria da representação, tem-se que FG = dsen e GH = 

dsen, portanto: 

FG + GH = 2 d sen = n          (Equação 2) 

  2dsenn                    (Equação 3) 

Onde: 

n = ordem de difração; 

= comprimento de onda; 

d = distância entre os planos hkl sucessivos; 

 = ângulo de incidência que é igual ao ângulo de difração do feixe de raios-X. 

 

A equação 3 representa a lei de Bragg, que estabelece a relação 

entre o ângulo de incidência do feixe de raios-X e a distância entre os planos do 

cristal, a fim de que haja a interferência construtiva desejada. 
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A condição para que um grupo de planos cristalinos paralelos, 

ordenadamente separados em um cristal, difrate um feixe de raios-X incidente é 

conhecida como a Lei de Bragg. Esta equação expressa matematicamente a 

condição para que as ondas difratadas pelos diferentes planos estejam 

reforçando-se, portanto em fase, obrigando a que a diferença de caminho 

percorrido por elas deva ser um número inteiro de comprimentos de onda (n). 

 

2.2 – Determinação de Estrutura por Difração de Raios X  

 

Em geral, os monocristais, assim como algumas amostras 

policristalinas, têm as suas estruturas determinadas por difração de raios X, pois 

trata-se de uma técnica simples e muito eficiente.  

Neste estudo utiliza-se um pequeno cristal da amostra, com 

dimensões de décimo de milímetro, para que se possa fazer as medidas dos 

ângulos e das intensidades das reflexões. Então é realizada a determinação da 

cela unitária (unidade de repetição do cristal), que será definida através dos 

dados dos parâmetros lineares (a, b, c) e angulares (, , ). É realizada uma 

varredura prévia no cristal, dando origem a um conjunto de vetores, geralmente 

25 reflexões, que serão coletadas com ampla variação do ângulo de Bragg. 

Esses vetores irão compor a matriz de orientação, a partir da qual todas as 

reflexões serão indexadas. 

Através da coleta de dados são registradas as posições e 

intensidades de cada feixe difratado. A variação do ângulo de Bragg (intervalo 

angular de coleta), é definida de acordo com a radiação utilizada e a simetria do 

cristal. Os dados serão armazenados em arquivos com informações para cada 

reflexão.  

Coletadas as reflexões inicia-se o processo com as correções das 

intensidades através dos fatores: 

Fator de Lorentz: O fator de Lorentz surge nos cálculos de redução de dados, 

devido aos pontos no espaço reciproco. Dependendo do método usado para 

registrar a intensidade de reflexão e na posição do ponto no espaço recíproco, 

os tempos necessários para atravessar a esfera de Ewald são diferentes. A 

correção de Lorentz simplesmente leva em conta esse fator. O tempo em que 
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um ponto está em posição de difração depende de dois fatores: a posição do 

ponto e a velocidade com que ele varre a esfera de reflexão, ou seja depende 

da técnica experimental utilizada na coleta de dados de intensidade 

(GIACOVAZZO et al, 2002). 

Fator de Polarização: A correção de polarização depende do estado de 

polarização do feixe de raio X incidente e do ângulo de dispersão do feixe 

difratado. Pode – se afirmar que quando um feixe totalmente não polarizado é 

difratado por um cristal, a intensidade difratada é afetada pelo fator de 

polarização (GIACOVAZZO et al, 2002). 

Fator de Absorção: De acordo com a lei de Beer, a absorção reduz a intensidade 

de um feixe de raios X que viaja através de um dado material, na qual depende 

do tipo de material e do comprimento do percurso percorrido pela radiação 

(GIACOVAZZO et al, 2002).  

Os fatores de estrutura são obtidos a partir das intensidades medidas, 

que nada mais são que as amplitudes dos feixes difratados, corrigidos e 

elevados ao quadrado, ou seja para cada direção, a soma das ondas espalhadas 

por todos os átomos da cela unitária naquela direção, elevada ao quadrado. Para 

que se possa obter a intensidade total da radiação espalhada pela cela unitária, 

o espalhamento de todos os átomos presentes deve ser combinado. A equação 

4, representa o fator de estrutura que pode fornecer acesso direto as 

coordenadas atômicas no espaço direto (xyz) e aos índices do plano de difração 

no espaço recíproco (hkl).  

                        
N

jjjjhkl lzkyhxifF
1

)(2exp                                         (Equação 4) 

A intensidade das reflexões coletadas é proporcional ao quadrado do 

valor Fhkl de forma que a Ihkl pode fornecer apenas o modulo do Fhkl. A amplitude 

de Fhkl, dá a razão entre a amplitude da onda resultante das ondas dispersas 

pela totalidade dos átomos e a onda que seria dispersa por um elétron livre, 

situado na origem da estrutura. 

Existe uma limitação importante em Cristalografia Estrutural chamado 

de problema da fase. Este problema é baseado na impossibilidade de se 

reconstruir a densidade de espalhamento e essa situação constitui um obstáculo 

básico para a determinação de qualquer estrutura cristalina, ou melhor dizendo 
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o ângulo da fase da reflexão, Φhkl não pode ser obtido diretamente com base na 

intensidade.  

Para solucionar este problema da fase, foram desenvolvidos 

métodos matemáticos para a determinação de fases, e consequentemente para 

a localização dos átomos na cela unitária. Os principais métodos utilizados são 

a Função de Patterson e os Métodos Diretos. 

a) Método de Patterson: consiste no cálculo de uma série de 

Fourier que utilizando valores de Fhkl2 como coeficientes da 

série, produz informações a respeito da estrutura. Essa função 

fornece um mapa dos vetores interatômicos, e essas 

informações podem ser interpretadas para se criar um modelo 

da estrutura, e então aperfeiçoadas através de refinamentos. É 

um método bastante útil na determinação das posições de 

átomos mais pesados (com maior número atômico, geralmente 

acima do Flúor) na cela e é mais viável na solução de estruturas 

de compostos contendo átomos mais pesados. 

b) Métodos Diretos: são puramente matemáticos e permitem 

determinar as fases de um certo arranjo de Fhkl, através de 

relações de desigualdades entre as amplitudes das ondas 

difratadas. Este método considera que a função de distribuição 

de densidade eletrônica dentro de uma cela unitária deve ser 

sempre positiva. Isso significa que a densidade eletrônica é 

diferente de zero somente nos locais onde existem átomos e 

estes átomos, por sua vez, são discretos e esfericamente 

simétricos em uma primeira aproximação (pontuais). Estas 

propriedades foram aplicadas a desigualdades determinantes, 

que resultaram nas principais fórmulas de determinação de 

fases. Uma vez definido um conjunto de fases é possível obter 

um mapa de densidade eletrônica do qual pode-se extrair um 

modelo estrutural inicial parcial ou completo da estrutura. 

Após serem encontradas as fases, pelo Método Direto ou outros 

métodos, é realizado o refinamento da estrutura, ou seja, o ajuste do modelo 

inicial. Para iniciar a etapa de refinamento, o modelo deve conter uma coleção 
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de parâmetros que especificam as localizações da maior parte dos átomos 

dentro da cela unitária.  

O ajuste, então, deve ser feito com relação às intensidades das 

reflexões medidas. Portanto, para o refinamento, supõe-se que a estrutura 

contém todos os átomos e a partir daí, localizam-se os átomos restantes ou 

ajusta-se a posição dos já encontrados. Utiliza-se o método dos mínimos 

quadrados para que se possa aperfeiçoar ao máximo o posicionamento dos 

átomos na estrutura, uma vez que este método permite a variação das posições 

atômicas até que a melhor concordância entre os fatores calculados e 

observados (Fc e Fo) seja atingida. Um índice residual final informa o quão correto 

está o modelo proposto. 
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CAPÍTULO 3 – TEORIA QUÂNTICA 

 

Os avanços computacionais dos últimos anos e sua agregação na 

ciência, proporcionou um crescimento nas pesquisas que utilizam métodos 

teóricos, pois possibilitou sua aplicação em diversas áreas que dependiam de tal 

evolução para continuação de seus estudos. Vale ressaltar, que o uso do cálculo 

teórico têm apresentado um grande interesse pelos pesquisadores da área da 

Química, seja para a compreensão das suas estruturas ou para o estudo dos 

mecanismos de reações. 

Há diversas pesquisas sendo realizadas com o intuito de determinar 

de maneira mais exata as propriedades dos sistemas atômicos e moleculares, 

que são encontrados através da solução da Equação de Schrodinger 

(MCWEENY, 1969; COSTA, 2012). Entretanto, esse método só torna-se eficaz 

para sistemas monoeletrônicos, ou seja átomos hidrogenóides. Quando o 

sistema a ser estudado for polieletrônico, a resolução torna-se fora de alcance. 

Logo para que se possa chegar a um resultado satisfatório a solução é realizar 

aproximações, como por exemplo a de Born e Oppenheimer, onde ocorre a 

separação dos movimentos nucleares e eletrônicos, e simplifica-se o tratamento 

do sistema (LEVINE, 2000). Esse tipo de aproximação torna-se possível quando 

os núcleos mais pesados movem-se lentamente em relação aos movimentos 

dos elétrons. Assim, pode se considerar uma boa aproximação quando os 

elétrons da molécula são considerados e movimentam-se em um campo fixo 

formado pelos núcleos (VARELA JUNIOR,2011). 

Há um outro método para solucionar o problema, o qual baseia-se 

fundamentalmente na densidade eletrônica [ρ(r)]. Assim, a equação de 

Schroedinger de N elétrons com a função de onda com N variáveis (quando não 

se considera o spin) pode escrever uma equação de densidade eletrônica com 

apenas três variáveis. A resolução exata dessa equação foi elaborada por 

Hohenberg e Kohn (HK), em 1964, e ficou conhecida como a Teoria do Funcional 

de Densidade (DFT – Density Functional Theory) (KOCH e HOLTHAUSEN, 

2001).  

Além disso a evolução do DFT deu-se através da criação de 

funcionais de troca-correlação mais precisos e de algoritmos eficientes de 
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integração numérica. Logo, a pesquisa de problemas de interesse químico, 

utilizando o DFT, deu-se principalmente pela integração desse método em 

diversos pacotes de cálculos de estrutura eletrônica – GAMES, NWECHEM, 

SIESTA, GAUSIAN -, dentre outros (MORGON E CUSTÓDIO, 1995; COSTA, 

2012). 

Entretanto, em 1965, Kohn e Sham, propuseram um novo método de 

controlar o problema de se encontrar o funcional de energia cinética, 

consequentemente, o método Kohn – Sham (KS), como havia ficado conhecido, 

permitiu realizar cálculos de DFT (KOWN, SHAM, 1965). 

Desse modo, diferentemente de outros métodos, dentre os quais 

pode-se citar o método semi empírico, que possibilita, tanto quanto possível, se 

aproximar do Hartree Forck, o DFT relaciona-se com a solução exata do 

problema (GUIMARÃES, 2013). 

 

3.1 Teoria do Funcional de Densidade 

 

Entre os principais objetivos da Química Quântica, está a predição das 

propriedades moleculares quantitativamente ou das tendências qualitativas 

dessas propriedades e demonstrar a natureza das ligações químicas.  

A partir desses interesses a Teoria do Funcional de Densidade (DFT) 

surgiu como uma alternativa aos métodos já existentes (ab initio e semi empírico) 

no estudo das propriedades do estado fundamental de sistemas moleculares. O 

uso da metodologia do Funcional de Densidade apresenta a vantagem, sobre os 

ab initio padrão (métodos baseados nas equações de Hartree Fock – HF), do 

ganho em velocidade computacional e espaço de memória computacional 

(MORGON & CUSTODIO, 1995). 

Pode-se dizer que o objetivo do DFT é substituir a função de onda utilizada 

no Hartree Fock pela densidade eletrônica, ou seja, substituir por uma integral 

(funcional) que é uma função da densidade eletrônica, pois este método 

considera as interações instantâneas de pares de elétrons com spins opostos 

(LEACH, 1996; SMITH, 1996). 

Hohenberg e Kohn provaram que a densidade eletrônica é 

responsável por fornecer a função de onda de muitos corpos, bem como seu 
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potencial, sendo que este caminho leva a todas as outras propriedades. Desse 

modo é possível dizer que: 

E() =  Eclássico[] + EXC[]                        (Equação 5) 
 

 Onde EClássico[ρ] é a soma das contribuições da energia cinética, das 

interações elétron-núcleo e da energia potencial elétron-elétron clássica, e EXC[ρ] 

é a energia de troca-correlação. O termo EXC[ρ] considera todos os efeitos 

elétron-elétron não clássicos provenientes do spin e aplica pequenas correções 

à parcela de energia cinética de EClássicos que surge das interações elétron-

elétron. 

A DFT é representada a partir de dois postulados: 

a) A função de onda do estado fundamental e todas as propriedades 

deste estado são funcionais da densidade eletrônica r); 

b) A energia do estado fundamental de um sistema multieletrônico sob 

um dado potencial externo r) pode ser escrita como: 

                               Ev[r)] = ∫v(r)r) dr + F[(Equação 6) 

 

Onde F é denominado funcional universal de que independe do potencial 

externo v(r) (MORGON & CUSTODIO, 1995). 

Há uma vasta quantidade de funcionais para serem utilizadas nos cálculos 

de DFT, cabe escolher a mais apropriada ao sistema em estudo, pois a qualidade 

do resultado do cálculo é estabelecida pela melhor representação do termo de 

troca – correlação, ou seja vai depender do funcional que será utilizado. 

O B3LYP é um funcional frequentemente utilizado por possuir 

características de um funcional hibrido, ou seja, combina termos de troca 

pertencentes ao HF com parâmetros empíricos (PETER, 1992). Apesar do 

desenvolvimento de outras funcionais, o uso do B3LYP continua sendo 

comumente utilizado para realizar os cálculos. Muitas pesquisas têm utilizado o 

funcional B3LYP para comparações de dados cristalográficos com os teóricos, 

semelhantes com os apresentados neste trabalho (KOSAR, 2011; INKAYA et 

al,2012; IKAYA et al, 2012; SUDHA et al, 2012; TAIB et al, 2014; MUTHU et al, 

2015; PRASAD et al, 2015; ALAM, 2015; ASATH et al, 2016; SENTHILKUMAR 

et al, 2017). 
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CAPÍTULO 4 - OBJETIVO 

 

A proposta deste trabalho é a investigação estrutural através da difração 

de raios-X de monocristal e a realização de cálculos teóricos para a verificação das 

propriedades eletrônicas dos seguintes compostos imínicos:  

NOMENCLATURA SIGLA 

Azoteto de Fenilamino((2-(piridina-2- il -metil)hidrazinil) metanotiol  

zinco(II) 

ASZ 

Perclorato de mer-bis-2-(piridin-2-il)-N[(1Z)-1-(piridin-2-il) 

etiledeno]etanamidazinco(II). 

Zn(apyepy) 

N-(piridin-4-il)-benzamida CW2-10A 

Perclorato de N,N'-(etano-1,2-diil)bis(1-(1H-imidazol-2-il) 

metanimina)cobre(II) 

Cu (denim) 

Perclorato de N-[1(Z)-1-(piridin-2-il) etilideno]-N’-(2-{[(1Z)-1-(piridin-2-

il)etilideno]amino}etil)propano-1,3-diaminacobre(II). 

 

[Cu(apy-apn)] 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar as características estruturais dos compostos imínicos através dos 

dados da difração de raios X: cálculos de ângulos e distâncias de ligação Inter e 

intramoleculares, verificação de planos especiais na molécula, cálculos de ângulos 

diedros e de torção; 

b) Realizar cálculos de frequências vibracionais, a fim de caracterizar as 

atribuições dos modos vibracionais dos sistemas estudados, através da Teoria do 

Funcional de Densidade, utilizando o funcional B3LYP; 

c) Correlacionar os resultados cristalográficos com as frequências vibracionais 

oriundas dos cálculos teóricos. 
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CAPÍTULO 5 – METODOLOGIA 

 

5.1 Amostragem 

 

Os monocristais utilizados neste trabalho, foram obtidos com: 

1) O pesquisador Farhad A. Afkhami do Departamento de Química 

Inorgânica, Universidade de Tabriz no Irã: ASZ. 

2) A pesquisadora Ana Maria da Costa Ferreira do Laboratório de 

Bioinorgânica, Catálise e Farmacologia do Instituto de Química da Universidade 

de São Paulo (Campus São Paulo): Zn(apyepy), CW2-10A, Cu (denim) e 

[Cu(apy-apn)]. 

Todos os monocristais têm as suas sínteses detalhadas logo abaixo, 

tendo em vista que os mesmos foram sintetizados pelos grupos do 

pesquisadores já mencionados. 

O monocristal denominado ASZ, oriundo do pesquisador Farhad A. 

Afkhami, estava em perfeitas condições para ser analisado e não precisou 

passar pelo processo de recristalização. 

Dentre os monocristais enviados pela Dra Ana Maria da Costa 

Ferreira, o denominado Zn(apyepy), precisou ser recristalizado. O composto foi 

recristalizado utilizando metanol, em temperatura ambiente, por evaporação 

lenta, obtendo-se assim monocristais apropriados para a coleta de dados. Os 

cristais do ligante CW2-10A e dos complexos Cu(denim) e [Cu(apy-apn)], 

estavam em perfeitas condições e não precisaram passar pela etapa de 

recristalização. 

 

5.2 Síntese 

 

5.2.1 Azoteto de Fenilamino((2-(piridina-2- il -metil)hidrazinil) metanotiol  zinco(II) 

-  (ASZ). 

 

O ligante foi preparado pela modificação do método publicado por 

LOBANA et al (2010) e ILIES et al (2015). Foram adicionados 4-

Feniltiosemicarbazida (0.167 g, 1 mmol) em etanol (30 mL), foi adicionado 

lentamente 2-formilpiridina (0.107 g, 1 mmol) e algumas gotas de HCl. 
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O complexo ASZ foi sintetizado através de uma reação orgânica, 

utilizando o ligante preparado (0.026 g, 0.10 mmol) com Zn(NO3)2(0.10 mmol) e 

azida de sódio (0.065 g, 1.0 mmol), usando um método de gradiente termal em 

um balão com etanol (10 mL) como solvente. O balão foi imerso em banho de 

óleo com uma temperatura de 60 °C. Após 5 dias, os cristais formados foram 

lavados com acetona e éter e secos no ar.  

Analise elementar:  C13H12N7SZn: C, 42,93; H, 3,33; N, 26,96. C, 

43,06; H, 3,41; N, 26,73%. 

 

5.2.2 Perclorato de mer-bis-2-(piridin-2-il)-N[(1Z)-1-(piridin-2-il) 

etiledeno]etanamidazinco(II) - [Zn(apyepy)2](ClO4)2 

 

Foram utilizadas 2(2–aminoetil)piridina (5 mmol)  e 2- acetilpiridina  (5 

mmol) em 20 mL de metanol seco. À solução, foram adicionados Zn(ClO4)2.6H2O 

(2.5 mmol). O sólido branco produzido no curso da reação foi filtrado e lavado 

com etanol. 

Analise elementar: C, 45,1; H, 4,19; N, 11,3. Calculado para a espécie 

C28H32Cl2N6O9Zn ou [Zn(apyepy)2]ClO4].H2O: C, 45,80; H, 4,66; N, 11,40%.  

 

5.2.3 N-(piridin-4-il)-benzamida - (CW2- 10A) 

 

Suportado em banho de gelo, em um balão de reação foram 

adicionados 4-aminopiridina (2,1 mmol) dissolvidos em 20 mL de diclorometano 

seco. Posteriormente à mistura foram adicionados cloreto de benzoíla (2 mmol) 

e a mistura foi agitada a 0 °C.  Em seguida foram adicionados 330 mL de 

trietilamina e a reação foi mantida a temperatura ambiente. Após 24h de reação 

o precipitado branco obtido (NH4Cl) foi filtrado, lavado com diclorometano e 

descartado. O sobrenadante foi concentrado em evaporador rotatório e sobre a 

solução foram adicionados cerca de 10 mL de n-hexano. Um precipitado branco 

e microcristalino foi obtido e filtrado. O sólido foi lavado com éter dietílico e seco 

a pressão reduzida. 
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5.2.4 Perclorato de N-[1(Z)-1-(piridin-2-il)etilideno]-N’-(2-{[(1Z)-1-(piridin-2-

il)etilideno]amino}etil)propano-1,3-diaminacobre(II) – [Cu(apy-apn)] 

 

Foram utilizadas (2–aminoetil)propanodiamina (0,5 mmol)  e 2- 

acetilpiridina  (0,5 mmol) em 20 mL de metanol seco. À solução, foram 

adicionados Cu(ClO4)2.6H2O (0,5 mmol). O sólido azul produzido no curso da 

reação foi filtrado e lavado com água e éter dietílico. 

Analise elementar: C, 38.0; H, 4.23; N, 11.9. Calculado para a espécie 

[Cu(C19H24N5)](ClO4)2: C, 38.90; H, 4.30; N, 11.95%. FTIR (cm-1, KBr): 3237, 

ν(O-H); 1427,1575,1666, ν (C=C and C=N); 1380, ν (CH2 and CH3); 760, ν(C-H, 

Ph); 618, 1046 ν(Cl-O). 

 

5.3 Difração de Raios X 

 

Com ajuda de um microscópio de luz polarizada, escolheu-se 

monocristais de dimensões adequadas, que foram colados em uma fibra de vidro 

fixada na cabeça goniométrica do difratômetro. 

Neste estudo, para a coleta de dados das intensidades dos feixes 

difratados das amostras ASZ e Zn(apyepy), utilizou-se o difratômetro Enraf-

Nonius Kappa CCD usando MoKα radiação (0,71073 A°) monocromatizada por                                                   

grafite, à temperatura ambiente (298 K), instalado no laboratório de Cristalografia 

do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. 

A coleta de dados das amostras CW2-10A e dos complexos 

Cu(denim) e [Cu(apy-apn)], foram coletadas no difratômetro BRUKER APEX II 

Duo, e sistema OXFORD de baixa temperatura, instalado no laboratório de 

Difração de Raios X de Monocristal da Central de Análises Químicas e 

Instrumentais (CAQI) do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de 

São Paulo. 

A determinação dos parâmetros de cela foi realizada usando todas as 

reflexões com o software Bruker SAINT(BRUKER, 2012) incluso no pacote 

APEX2 (BRUKER, 2012). A redução e integração dos dados foram realizados 

usando o software Bruker SAINT(BRUKER, 2012).  

As estruturas foram resolvidas e refinadas utilizado o software 

SHELXS-2013 (FARRUGIA, 2012), incluso no sistema WinGX (FARRUGIA, 
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2012). As representações das moléculas foram feitas com ORTEP-3 para 

Windows (FARRUGIA, 2012), e as figuras foram obtidas usando ORTEP-3 para 

Windows (FARRUGIA, 2012). Análises de geometria e interações foram 

realizados usando o programa Platon (SPEK, 2003). Para a exploração das 

interações intermoleculares, foi usado Mercury (MACRAE et al, 2008). As 

superfícies de Hirsfield e os gráficos de impressão digital 2D foram realizados 

usando Crystalexplorer (HIRSHFELD, 1977).  

 

5.4 Cálculos Químicos Quânticos  

 

Os cálculos aplicados as estruturas foram realizados utilizando a 

Teoria Funcional de Densidade (DFT), com o funcional híbrido B3LYP. Os 

cálculos foram realizados utilizando o conjunto de base 6-31G ++, exceto para 

os átomos de zinco e cobre onde foi utilizado a base LANL2DZ. A otimização da 

geometria e cálculos de frequência vibracional foram feitas pelo software 

Gaussian 09 (FRISCH et al, 2009). As estruturas utilizadas para o cálculo foram 

baseadas nas estruturas obtidas por difração de raios X. 

 

5.5 Infravermelho 

 

As medidas na região do infravermelho foram realizadas com um 

equipamento da SHIMADZU modelo IRAffinity 1 Fourier Tranform Infrared 

Spectrophotometer entre 400 e 4000 cm-1, pertencente à Central Analítica 

(CAQI) do Instituto de Química de São Carlos. 

A análise do FTIR (cm-1, KBr) para o ASZ apresentou as seguintes 

bandas: 2058, 1602, 1492, 1251, 686.  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Azoteto de Fenilamino ((2- (piridina-2- il -metil) hidrazinil) metanotiol 

zinco(II) - ASZ 

 

O complexo identificado como azoteto de fenilamino ((2-(piridina-2-il-

metil) hidrazinil) metanotiol zinco(II) – ASZ, teve seus dados de cela unitária 

determinados usando reflexões num intervalo de coleta (2) entre 3,1̊ à 27,5.̊ 

Identificado como pertencente ao sistema triclínico. Foram medidas as reflexões 

com índices de Miller no intervalo -8 ≤ h ≥7; -10 ≤ k ≥10; -17 ≤ l ≥17, sendo 

coletadas 9223 reflexões, das quais 3259 são reflexões independentes; destas 

2896 foram consideradas reflexões observadas [I > 2.0 σ(I)]. Possui fórmula 

química [Zn(C13H11N7S)], pertencente ao grupo espacial P1̅ tendo os parâmetros 

de rede: a = 6,822(5), b = 8,068(5)), c = 13,362(5) Å, α = 97,115 (5), ß = 96,895(5) 

e γ = 99,021(5) °, Z = 2 moléculas/cela unitária, V=713,4(7) Å3 e F(000) = 368. O 

final do refinamento foi considerado quando o deslocamento  ̸erro tornou-se ≤ 

0,01, e com as densidades eletrônicas residuais mínima e máxima de -1,42 e 

2,19 e ̸ Å3 respectivamente, próximas do átomo de Zn, confirmando que todos 

os átomos foram identificados e quando os índices de discordância foram R = 

0,0774; wR2 = 0,2302; S = 1,07. A representação ORTEP, com 50% de 

probabilidade, da molécula com os átomos identificados está apresentada na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Representação ORTEP com 50% de probabilidade do complexo 
ASZ

 
 

A estrutura do complexo ASZ consiste de 2 moléculas por cela 

unitária, num arranjo molecular feito por unidades discretas em um arranjo 

planar, com as unidades distribuídas paralelamente na cela unitária. O átomo 

central de zinco tem geometria quadrado planar sendo ligado a 3 átomos de 

nitrogênio e um de enxofre. A Tabela 2 apresenta um resumo dos principais 

dados cristalográficos e os valores obtidos e adotados no refinamento. 
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Tabela 1 - Resumo dos principais dados cristalográficos para o complexo 
ASZ 

Fórmula Molecular 
Massa Molecular 
Sistema Cristalino 
Grupo Espacial 
a, b, c (Å) 
α, β, γ(°) 
Z (moléculas ̸ cela unitária) 
V (Å)3 
Densidade calculada (mg.m-3) 
F(000) 
Dimensões do cristal (mm) 
Radiação (λ(Å)) 
Temperatura (K) 
Nref ; Npar 
Nobs  (I>2.0σ(I)) 
R ; wR2 ; S 

C13H11N7SZn 
362,74 
Triclínico 

P1̅ 
6,822(5), 8,068(5), 13,362(5) 
97,115(5), 96,895(5), 99,021(5) 
2 
713,4(7) 
1,689 
368 
0,06 x 0,02 x 0,01 
0,71073 
293 
3259 ;  200 
2896 
0,0774; 0,2302; 1.07 

 

As distâncias e os ângulos de ligação obtidos através do PLATON, 

estão de acordo com o esperado. A Tabela 3 apresenta os resultados das 

distancias e ângulos de ligações obtidos através dos resultados do raio X e dos 

cálculos de DFT. Os comprimentos de ligação envolvendo os átomos de Zinco, 

Enxofre e Nitrogênio, que foram obtidos experimentalmente (Zn-S = 2,151 Å, Zn-

N1 = 1,934 Å, Zn-N2 = 1,848 Å, Zn-N4 = 1,888 Å e S-C7 = 1,751 Å) apresentam 

resultados bem semelhantes com estruturas análogas encontradas na literatura 

por KASUGA et al (1999) (Zn–S = 2,373(9) Å, Zn–N = 2,143(2) Å e S-C = 

1,739(3) Å), ZHOU (2008) (Zn–S = 2,458(13) Å, Zn–N = 2,134 (3) Å e S-C = 

1,744(4) Å) e RAVOOF (2012) (Zn–S = 2,488(6) Å, Zn–N = 2,186(17) Å e S-C = 

1,824(2) Å). Os ângulos de ligação obtidos experimentalmente e teoricamente 

foram comparados com as estruturas semelhantes encontradas na literatura, 

onde RAVOOF (2012) identificou os ângulos para o S-Zn-N: 150,83,̊ 94,63,̊ 

90,44̊, 154,15̊, 109,70,̊ 90,04.̊ Além disso, alguns estudos tem apresentado 

ângulos para o N-Zn-N com os seguintes valores: 75,40, 90,36, 113,82, 74,43, 

107,46, 173,15, 74,11, 95,12 e 155,73 (ZHOU, 2008; RAVOOF, 2012; HE, 2014). 
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Tabela 2 – Distâncias e ângulos de ligação para o ASZ 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

Distância de Ligação (Å) 
Zn-S 2,151(16) 2,420 
Zn-N1 1,934(14) 2,222 
Zn-N2 1,848(14) 2,194 
Zn-N4 1,888(14) 1,977 
S-C7 1,751(13) 1,759 
N7-C8 1,403(10) 1,412 
N2-N3 1,390(10) 1,342 
N4-N5 1,180(9) 1,215 
N5-N6 1,160(8) 1,153 
Ângulo de Ligação ( ̊ ) 
S-Zn-N1 170,15(1) 148,237 
S-Zn-N2 86,67(1) 79,076 
S-Zn-N4 96,16(1) 119,159 
N1-Zn-N2 83,50(1) 74,270 
N1-Zn-N4 93,69(1) 91,264 
N2-Zn-N4 176,28(1) 157,063 
Zn-S-C7 95,36(1) 95,526 
C7-N-C9 130,90(1) 133,056 
Zn-N1-C1 128,80(1) 125,330 
Zn-N1-C5 111,70(1) 114,470 
C1-N1-C5 119,50(1) 119,872 
Zn-N2-N3 125,90(1) 122,687 
Zn-N2-C6 117,50(1) 117,101 
N3-N2-C6 116,40(1) 120,110 
N2-N3-C7 108,00(1) 113,346 
Zn-N4-N5 124,30(1) 130,738 
N4-N5-N6 175,60(1) 176,492 

 

Através da análise dos dados apresentados na Tabela 3 pode-se 

observar que, em geral, os parâmetros estruturais (comprimentos e ângulos de 

ligação) obtidos por cálculos do DFT estão de acordo com os resultados obtidos 

experimentalmente.  

Os resultados teóricos também são coerentes com os parâmetros 

estruturais encontrados na literatura (RAVOOF, 2012; RAVOOF, 2012; HE, 

2014), com poucas diferenças. Os valores dos ângulos diedros, por exemplo, 

são aqueles com maior discrepância entre dados experimentais e teóricos. É 

importante observar que os cálculos do DFT foram realizados, considerando que 

a molécula foi isolada no vácuo, enquanto que os resultados experimentais foram 

obtidos a partir dos dados de cristal. Portanto, a discrepância desses valores é 

esperada. A Tabela 4, apresenta os valores dos principais ângulos diedros.   
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Tabela 3 – Ângulos diedros ( ̊ ) para o ASZ 

Ângulos Diedros Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

N2-Zn-S-C7 -1,46(1) -9,969 
N4-Zn-S-C7 176,10(1) 155,127 
N2-Zn-N1-C1 -177,70(1) 176,876 
N2-Zn-N1-C5 1,80(1) 3,491 
N4-Zn-N1-C1 4,70(1) 14,926 
N4-Zn-N1-C5 -175,80(1) -158,459 
S-Zn-N2-C6 177,80(1) -163,927 
C8-N7-C7-S 178,10(1) 179,234 
C8-N7-C7-N3 -1,50(1) -2,496 
C7-N-C9-C10 2,80(1) -6,644 
Zn-N1-C1-C2 179,80(1) -174,660 
Zn-N1-C5-C4 -178,80(1) 175,314 

 

Na tabela 5 é apresentada a interação de hidrogênio com os 

respectivos distâncias e ângulos, da estrutura do complexo ASZ. 

 

Tabela 4 - Ligação de Hidrogênio do complexo ASZ (Å, ̊ ) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) d(D-H...A) (°) Códigos de 
simetria 

N7-H6...N6 0.86 2.18 3.04 (2) 174 -x, -1-y, 1-z 

 

Na construção da rede cristalina, formam-se dímeros por meio da 

ligação de hidrogênio entre N7-H6...N6 com uma distância de 2,18 Å. A Figura 3 

mostra a representação gráfica das interações não clássicas do complexo e a 

Figura 4 apresenta a representação do empacotamento cristalino do ASZ.  
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Figura 3 - Ligação de hidrogênio entre N7-H6...N6 

 

 

Figura 4 - Representação do empacotamento cristalino do complexo ASZ
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6.1.1 Análise das Superfícies de Hirshfeld para o complexo ASZ. 

 

Uma importante ferramenta utilizada para que se possa melhor 

compreender a análise das interações intermoleculares de um empacotamento 

cristalino é através do estudo das superfícies de Hirshfeld (SPACKMAN; 

JAYATILAKA, 2009).  A metodologia utilizada na análise das superfícies, 

destaca com mais clareza as áreas onde ocorrem as ligações de hidrogênio 

assim como as interações π-π. Ao analisar utilizando dnorm (isto é, tanto as 

distâncias da molécula interna até a superfície de Hirshfeld – di – quanto as 

distâncias de uma molécula externa até a superfície de Hirshfeld – de – são 

analisadas) pode-se observar através das cores que quando as regiões estão 

vermelhas, isso indica uma região de maior contato interatômico, enquanto que 

regiões brancas e azuis indicam regiões de interações mais fracas. 

(SPACKMAN; MCKINNON, 2002). 

A Figura 5, apresenta a superfície de Hirshfeld do complexo ASZ. De 

acordo com as cores, pode-se identificar as áreas que possuem maiores 

contatos interatômicos (vermelho) e as regiões com interações mais fracas (azul 

e branca). De acordo com a figura, percebe-se que as regiões com maiores 

interações ocorre na região onde está localizada as ligações de hidrogênio, N7-

H6...N6.  
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Figura 5 - Superfície de Hirshfeld dnorm do ASZ 

 

 

Ao analisar as superfícies através da forma indexada, como 

apresentada na Figura 6, a mesma será capaz de identificar as regiões que 

apresentam interações do tipo π-π e C-H··· π. Essa identificação será 

representada através das cores vermelhas, na qual indica que a região é 

receptora e a cor azul indica que a região é doadora de hidrogênios, onde as 

duas moléculas se tocam (SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). Como pode-se 

perceber na imagem, as regiões que estão com as cores vermelhas e azuis são 

as mais próximas aos anéis aromáticos, indicando possíveis ligações π-π. Uma 

outra região que possui indicações de possíveis ligações π-π é entre as ligações 

do C5 – C6 (distância de ligação 1,453 Å) e o N2 e N3 (distância de ligação 1,390 

Å).  
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Figura 6 - Superfície de Hirshfeld indexada do ASZ 

 

 

Os gráficos de impressão digital são gráficos bidimensionais a fim de 

representar a contribuição percentual de cada tipo de interação presente na 

molécula ou seja fornece uma informação única para cada molécula 

(SPACKMAN; MCKINNON, 2002). A Figura 7 apresenta os gráficos para o 

complexo ASZ com as representações percentuais, onde as ligações H..H 

corresponde a 32,5% das interações envolvidas no complexo. A interação 

envolvendo os átomos N..H possui uma contribuição de 13,4%.  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

Figura 7 - Gráficos de impressão digital para o complexo ASZ 

 

 

6.1.2 Cálculos Teóricos para o complexo ASZ. 

 

Como já citado, os parâmetros geométricos e as propriedades físico 

químicas foram calculadas para todas as estruturas presentes neste trabalho, 

usando o funcional B3LYP e a base 6-31G ++, exceto para o átomo de zinco 

onde foi utilizado a base LANL2DZ. 

A estrutura ASZ otimizada por cálculos quânticos é muito semelhante 

à estrutura experimental, com uma RMSD de 0,373 Â, como pode ser visto na 

Figura 8. A superposição das estruturas mostra pequenas distorções e as 

diferenças mais significativas ocorrem na posição do grupo azida, nas ligações 

Zn-S e Zn-N1 e em duas ligações C12-C13 no anel aromático. 
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Figura 8 - Superposição da estruturas do complexo ASZ obtidas por 
Difração de Raios X (azul) e Cálculos Quânticos (vermelho) 

 

 

Também foram calculadas propriedades físico-químicas para ambas 

as estruturas, experimental e teórica. Utilizando a fórmula proposta por 

PEARSON (1986), a eletronegatividade, a dureza química e a moleza foram 

calculadas da seguinte forma: 𝜒 =
𝐼+𝐴

2
 (eletronegatividade), 𝜂 =

𝐼−𝐴

2
 (dureza 

química), 𝑆 =  1
2 ⁄ 𝜂 (moleza), onde I (-EHOMO) e A (-ELUMO) [MUTHU et al, 

2015]. A Tabela 6 mostra as propriedades físico-químicas do ASZ. 
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Tabela 5 - Propriedades Físico Químicas calculadas para o ASZ 

PROPRIEDADES EXPERIMENTAL TEÓRICA 

Polarizabilidade Isotrópica (Bohr3) 286,69 306,87 

HOMO (eV) -0,200 -0,222 

LUMO(eV) -0,123 -0,111 

EHOMO - ELUMO (eV) 0,077 0,111 

Momento de Dipolo (Debye) 10,920 9,370 

Eletronegatividade (eV) 0,161 0,166 

Dureza  0,038 0,056 

Moleza 26,030 17,970 
 

As análises das propriedades físico-químicas permitem inferir que os 

valores de Polarizabilidade Isotrópica apresentam pequenas variações entre as 

estruturas ASZ experimentais e teóricas, bem como a dureza química e a 

moleza. Em geral, não há variação significativa dos resultados das propriedades 

físico-químicas quando comparadas as estruturas ASZ experimentais e teóricas. 

Os Orbitais Moleculares Ocupados de Maior Energia (HOMO) e os 

Orbitais Moleculares Desocupados de Menor Energia (LUMO), também 

conhecidos como Orbitais Moleculares de Fronteira (FMO’s), desempenham um 

papel importante na determinação da reatividade química, propriedades físico-

químicas e estabilidade das moléculas (ALAM; LEE, 2015). Além disso, o caráter 

de doação de elétrons e de aceitação de elétrons de uma molécula são 

frequentemente relacionados à energia HOMO (EHOMO) e energia LUMO (ELUMO), 

respectivamente. 

A partir das análises dos orbitais moleculares, observamos que a alta 

contribuição de átomos para HOMO é dada através da azida, enxofre e alguns 

átomos de nitrogênio. Por outro lado, o LUMO é distribuído uniformemente ao 

longo das estruturas ASZ, porém a principal diferença entre o LUMO da estrutura 

experimental para a teórica é a contribuição do átomo de enxofre que aparece 

apenas na estrutura teórica. A Figura 9 (a e b) apresenta os orbitais HOMO e 

LUMO para a estrutura experimental e a estrutura teórica.  

 

 

 

 



46 
 

 
 

Figura 9 - Distribuição dos orbitais HOMO e LUMO para o complexo ASZ: 
a) Experimental e b) Teórico 

 

 

O Mapa do Potencial Eletrostático (MPE) é usado para determinar a 

reatividade química de moléculas através da distribuição de carga, também 

define as regiões com maior potencial negativo e positivo em uma molécula e 

permite uma interpretação qualitativa de reações eletrofílicas e nucleofilicas em 

sistemas biológicos (KOSAR, ALBAYRAK, 2011; TAIBA et al, 2014; ALAM, LEE, 

2015). A Figura 10 mostra o MEP para as estruturas experimental e teórica. As 

regiões em azul e vermelho indicando potencial positivo e negativo, 

respectivamente. As regiões vermelhas indicam uma maior possibilidade de 

ataque eletrofílico, como pode ser observado que as regiões com maior potencial 

negativo estão ao redor do grupo azida, em ambas as estruturas, e as regiões 

com maior potencial positivo estão próximas aos átomos de carbono (C3 e C4) 

localizados no anel aromático. 
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Figura 10 - Diagrama de potencial eletrostático para o ASZ. a) 
Experimental e b) Teórico 

 

 

O espectro de FTIR do ASZ foi calculado na faixa espectral de 400-

4000 cm-1 (Figura 11 a e b). Após a análise dos comprimentos de onda para as 

estruturas experimentais e teóricas, pode-se perceber que existem pequenas 

diferenças nos valores como esperado, uma vez que o FT-IR teórico foi obtido 

por cálculos realizados num ambiente de vácuo simulado, ao contrário do 

experimental. Outro fator associado a essas diferenças é baseado na previsão 

do espectro, além do que o funcional B3LYP tende a superestimar os modos 

fundamentais de vibração (INKAYA, 2012; ALAM, LEE, 2015). 
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Figura 11 - Espectro de Infravermelho das estruturas Experimental (a) e 
Teórica (b) do complexo ASZ 

 
 

Na região de espectro de frequência mais alta, foi identificado o grupo 

azida (N3) com 2058 cm-1 e 2212 cm-1 estende-se no espectro experimental e 

teórico, respectivamente. A ligação C = C foi identificada na região de 1651 e 

1449 cm-1 para o espectro teórico e 1602 e 1492 cm-1 no espectro experimental. 
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As ligações C-N foram também identificadas com um comprimento de onda na 

região de 1251 e 1287 cm-1 nos espectros experimental e teórico, 

respectivamente. A ligação C-S foi identificada na região de 686 cm-1 na região 

experimental e na região de 769 cm-1 no espectro teórico. A absorção de ν(CS) 

observada a 774 cm-1 no espectro do tiosemicarbazona desloca-se para 686 cm-

1 no espectro do complexo ASZ, indicando a coordenação do enxofre. O 

deslocamento de 90 cm-1 é compatível com a complexação do enxofre do tiolato 

(LOBANA et al, 2010; ILIES, 2015). 
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6.2 Estrutura Cristalina e Molecular da amostra Perclorato de mer-bis-2-

(piridin-2-il)-N[(1Z)-1-(piridin-2-il) etiledeno] etanamida zinco (II) – 

Zn(apyepy). 

 

O cristal de Perclorato de mer-bis-2-(piridin-2-il)-N[(1Z)-1-(piridin-2-il) 

etiledeno] etanamida zinco (II) - Zn(apyepy), pertence ao sistema ortorrômbico 

grupo espacial Pbcn. Foram medidas as reflexões com índices de Miller no 

intervalo -19 ≤ h ≥ 12, -16 ≤ k ≥ 13, -14 ≤ l ≥ 19, das reflexões coletadas 3236 

são reflexões únicas, das quais 2546 foram consideradas observadas [I > 2.0 

σ(I)]. Os parâmetros cristalográficos são: a = 15,7765(5), b = 14,0793(4), c = 

15,8708(5) Å, Z = 4 moléculas/cela unitária, V= 3525,25(2) Å3 e F(000) = 234. 

Para o complexo Zn(apyepy) foi usado um monocristal com dimensões 0,08 x 

0,03 x 0,01 mm3, e teve seus parâmetros de cela unitária determinados com 

reflexões coletadas entre 1,9̊ à 25,4.̊ O final do refinamento foi considerado 

quando o deslocamento ̸ erro tornou-se ≤ 0,01, e com as densidades eletrônicas 

residuais mínima e máxima de -0,46 e 1,27 e ̸ Å3 respectivamente, próximas do 

átomo de Zn, confirmando que todos os átomos foram identificados. Os índices 

de discordância foram R = 0,0621; wR2 = 0,2172; S = 1,10. A representação 

ORTEP, com 50% de probabilidade, da molécula com os átomos identificados 

está apresentada na Figura 12. 
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Figura 12 - Representação ORTEP com 50% de probabilidade do 
complexo Zn(apyepy) 

 

 

A estrutura do Zn(apyepy), consiste de quatro moléculas por cela 

unitária, sendo que o complexo possui os átomos de Zn em posição especial, 

sobre o eixo de ordem 2, o que por operação de simetria gera a molécula 

completa. A Figura 13 apresenta a unidade assimétrica do complexo, onde 

percebe-se a presença do contra íon Perclorato e de duas moléculas de água de 

cristalização que encontram-se desordenadas em duas posições somando 

aproximadamente 0,5 como fator de ocupação total.  
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Figura 13 - Representação ORTEP da unidade assimétrica do Zn(apyepy) 

 
 

Na Tabela 7 encontra-se um resumo dos principais dados 

cristalográficos e os valores obtidos e adotados no refinamento. 
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Tabela 6 - Resumo dos principais dados cristalográficos para o 
Zn(apyepy) 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para os comprimentos e 

ângulos de ligações, estes oriundos dos dados do raio X e dos cálculos de DFT, 

sendo que todos os resultados estão de acordo com o esperado. Vale ressaltar 

que para a realização dos cálculos, o contra íon e a água de cristalização foram 

omitidos e adicionou-se uma carga ao complexo para estabilização da molécula 

para obtenção de resultados coerentes. Os comprimentos de ligação 

apresentaram resultados semelhantes com estruturas análogas encontradas na 

literatura DAS (2014) (Zn-N = 2,14 Å, 2,15 Å, 2,16; N-C= 1,33 Å, 1,34 Å, 1,34 Å; 

C-C = 1,38 Å, 1,38 Å), HAO (2014) (Zn-N = 2,00 Å, 2,01 Å; N-C = 1,29 Å, 1,48 

Å, 1,29; C-C = 1,43 Å, 1,42 Å) e XU (2014) (Zn–N = 2,01 Å, 2,02, 2,01; N-C = 

1,34 Å, 1,34 Å; C-C = 1,39 Å, 1,38 Å. Os ângulos também tiveram seus 

resultados experimentais e teóricos comparados com os da literatura, onde os 

publicados por DAS (2014) (N-Zn-N = 77,83̊, 81,04̊, 11,34̊; Zn-N-C = 128,68̊, 

112,10,̊ 111,21̊; C-N-C = 111,21̊; N-C-C = 122,62̊; C-C-C = 119,24̊); HAO (2014) 

(N-Zn-N = 122,59̊; Zn-N-C = 123,36̊, 119,19̊; C-N-C = 117,05̊; N-C-C = 129,42̊; 

C-C-C = 112,22̊) e XU (2014) (N-Zn-N = 117,20̊; Zn-N-C = 128,8̊, C-N-C = 102,7̊; 

N-C-C = 112,6̊; C-C-C = 116,6̊).  

 

 

Fórmula Molecular 
Massa Molecular 
Sistema Cristalino 
Grupo Espacial 
a (Å), b (Å), c (Å) 
α, β, γ(°) 
Z (moléculas ̸ cela unitária) 
V (Å)3 
Densidade calculada (mg.m-3) 
F(000) 
Dimensões do cristal (mm) 
Radiação (λ(Å)) 
θ ̸ mín (°); θ ̸ máx (°) 
Temperatura (K) 
Nref ; Npar 
N observadas (I>2,0σ(I)) 
R ; wR2 ; S 

[Zn(C14H13N3) 2](ClO4) 2 .0,5 (H2O) 
778,87 
Ortorrômbico 
Pbcn 
15,7765(5); 14,0793(4);15,8708(5) 
90 
4 
3525,25(2) 
1,467 
234 
0,08 x 0,03 x 0,01 
0,71073 
1,9  ; 25,4 
293 
3236, 222 
2542 
0,0621; 0,2172; 1,10 
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Tabela 7 – Distâncias e ângulos de ligação para o Zn(apyepy). 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

Distância de Ligação (Å) 
Zn-N1 2,133(1) 2,244 

Zn-N2 2,237(1) 2,289 

Zn-N3 2,126(1) 2,239 

N-C 1,271(1) 1,290 

N-C 1,463(1) 1,472 

N-C 1,355(1) 1,352 

C-C 1,384(1) 1,398 

C-C 1,343(1) 1,392 

Ângulo de Ligação ( ̊ ) 
N1-Zn-N2 74,520 72,804 
N1-Zn-N3 89,420 88,203 

N1-Zn-N1_a 161,74 159,295 
Zn-N-C 119 120,855 
Zn-N-C 121 117,880 
C-N-C 121 119,073 
N-C-C 123,64 123,447 
C-C-C 119,64 118,707 

 

De acordo com os resultados das distancias e ângulos de ligação para 

o complexo Zn(apyepy) obtidos a partir do PLATON (experimental) e GAUSIAN 

(Teórico), os dados apresentados são considerados coerentes entre si.  

Ao realizar uma comparação com os dados obtidos a partir das 

medidas experimentais e teóricas do comprimento e do ângulo das ligações com 

os resultados encontrados na literatura (DAS, 2014; HAO, 2014; XU, 2014), 

pode-se considerar que o método DFT obteve uma boa precisão nos resultados 

apresentados. Entretanto, os valores dos ângulos diedros apresentam alguns 

resultados divergentes, quando comparados os métodos utilizados e com os 

dados encontrados na literatura, como pode ser visto na Tabela 9. Vale ressaltar 

que todos os cálculos foram realizados no vácuo, o que contribui para as 

diferenças entre valores calculados e experimentais. 
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Tabela 8 – Ângulos diedros ( ̊ ) para o Zn(apyepy). 

Ângulos Diedros Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

N-Zn-N-C 11,630 10,551 
N-Zn-N-C -159,58 -161,09 
N-Zn-N-C -179,06 175,43 
Zn-N-C-C -7,220 -10,661 
Zn-N-C-C 171,85 170,82 
C-N-C-C -3,750 -4,504 
C-N-C-C -159,32 -157,63 
C-N-C-C 1,73 0,475 
C-C-C-C -1,690 0,272 
C-C-C-N -1,380 -0,409 
N-C-C-C 174,61 -179,07 
N-C-C-N -6,270 2,306 

 

A tabela 10 encontram-se as interações de hidrogênio com as 

respectivas distâncias e ângulos para o complexo Zn(apyepy). 

 

Tabela 9 – Ligações de Hidrogênio do complexo Zn(apyepy) (Å, ̊ ). 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) d(D-H...A) (°) Códigos de 
simetria 

C2-H2...O3 0,93 2.47 3.30 (1) 150 -1/2+x,1/2+y,1/2-z 
 

C7-H7A...O2 0,96 2.53 3.42(1) 154 x,1-y,-1/2+z 
 

C11-H12...O1 
 

0,93 2.58 3.32(1) 137 1/2-x,-1/2+y, z. 

 

Através dos valores apresentados na Tabela 10, percebe-se que 

os dados obtidos evidenciaram a estabilidade do cristal por meio de interações 

não clássicas do tipo C-H···O. A Figura 14 apresenta a representação do 

empacotamento cristalino do complexo Zn(apyepy). 
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Figura 14 - Representação do empacotamento cristalino do complexo 
Zn(apyepy). 

 
 

6.2.1 Análise das Superfícies de Hirshfeld para o complexo Zn(apyepy). 

 

O uso da análise das superfícies de Hirshfeld é de grande importância 

para que se possa ter maior entendimento do arranjo cristalino das espécies em 

estudo, onde fica mais clara as interações do complexo. A Figura 15 apresenta 

o gráfico da superfície Hirshfeld utilizando dnorm, apresentando as regiões de 

maiores contatos do complexo Zn(apyepy). Através da imagem, pode-se 

perceber que a região que apresenta maior contato interatômico são ao redor do 

metal (Zn), próximos as moléculas de água (OW1 e OW2) e no O2 do perclorato.  
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Figura 15 - Superfície de Hirshfeld dnorm do Zn(apyepy). 

 

 

A Figura 16 apresenta a superfície obtida através da forma indexada, onde 

é possível uma melhor visualização das interações do tipo π···π e C-H··· π. As 

regiões onde apresentam maior predominância de ligações C-H são côncavas e 

de coloração vermelha. No complexo as regiões de maior predominância são 

próximas ao anel aromático entre o C11-H12 (distância de ligação 0,93 Å), entre 

o C7-H7a, C7-H7b, C7-H7c (distância de ligação 0,96 Å para todos) e também 

próximas do C8- H8a, C8- H8b (distância de ligação 0,97 Å para ambos). 
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Figura 16 - Superfície de Hirshfeld indexada do Zn(apyepy). 

 

 

Os gráficos de impressão digital quantificam os tipos de contato di 

(1,702 Å) e de (0,661 Å) onde é único para cada molécula. A Figura 17 apresenta 

o gráfico bidimensional para o complexo Zn(apyepy). Os contatos H···O são 

numerosos, compreendendo 45,7% do total de contatos, a forma como é 

composta de dois picos agudos o que caracteriza a presença de fortes ligações 

de hidrogênio. As ligações H..H corresponde a 23,3% das interações envolvidas 

no complexo. 
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Figura 17 - Gráficos de impressão digital para o complexo Zn(apyepy). 

 

 

6.2.2 Cálculos Teóricos para o complexo Zn(apyepy). 

 

Para a realização dos cálculos de otimização da estrutura com o DFT, 

utilizou-se o funcional B3LYP e as bases 6-31G ++, exceto para o átomo de zinco 

onde foi utilizado a base LANL2DZ. 

O resultado do cálculo apresenta estrutura muito semelhante com a 

obtida através dos dados de raio X como é apresentado na Figura 18, onde valor 

do RMSD foi de 0,027 nm. Como pode ser visto na imagem, quase não existe 

distorções entre as duas estruturas, as mais significativas são entre os átomos 

de hidrogênio pertencentes ao carbono C12 e C13 do anel aromático.  
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Figura 18 - Superposição das estruturas do complexo Zn(apyepy) obtidas 
por Difração de Raios X (azul) e Cálculos Quânticos (vermelho). 

 

 

As principais propriedades físico-químicas foram calculadas para as 

estruturas experimental e a teórica, utilizando as formulas propostas por 

PEARSON (1986) já citadas anteriormente. A Tabela 11 apresenta os resultados 

das propriedades para o complexo Zn(apyepy). 

 

Tabela 10 – Propriedades Físico Químicas calculadas para o Zn(apyepy). 

PROPRIEDADES EXPERIMENTAL TEÓRICA 

Polarizabilidade Isotrópica (Bohr3) 316,74 361,13 

HOMO (eV) -0,46484 -0,46052 

LUMO(eV) -0,29145 -0,28942 

EHOMO - ELUMO (eV) 0,17339 0,1711 

Momento de Dipolo (Debye) 2,5897 2,7237 

Eletronegatividade (eV) 0,37814 0,37497 

Dureza  0,14572 0,08555 

Moleza 6,862 11,689 

 

A partir dos dados analisados de ambas as estruturas, percebeu-se 

que o cálculo da polarizabilidade para o composto otimizado (361,13 Bohr3) 

apresenta uma diferença significativa em relação a estrutura experimental 

(316,74 Bohr3). O valor do momento dipolo, eletronegatividade e as energias dos 
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orbitais moleculares HOMO e LUMO, não apresentaram nenhuma diferença 

significativa. Os valores calculados da dureza (maior para a cristalográfica) e 

moleza (maior para a otimizada) diferem significamente para as duas condições. 

Um importante indicador da estabilidade química das moléculas é 

através do gap, que é obtido através da diferença entre os resultados do HOMO 

e o LUMO (SKLENAR; JÄGER, 1979). Através dos resultados obtidos para a 

estrutura experimental (gap = 0,17339) e teórica (gap = 0,1711), os valores 

indicam que o composto possui alta estabilidade química e alta energia de 

excitação. Através da imagem, percebe-se que a contribuição dos átomos para 

a formação do HOMO e do LUMO se dá de forma bem acentuada em locais 

distintos do complexo, em ambos os casos (Experimental e Teórica). Enquanto 

o HOMO ficou situada entre os átomos C1a-C14a e os átomos de N1a, N2b e N3c, o 

LUMO apresentou grandes contribuições entre o metal (Zinco) e os C1-C14. A 

Figura 19 (a e b) apresenta a representação dos orbitais HOMO e LUMO para a 

estrutura experimental e teórica. 
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Figura 19 - Distribuição dos orbitais HOMO e LUMO para o complexo 
Zn(apyepy): a) Experimental e b) Teórico 

 

 

 

Para a realização do cálculo, utilizou-se uma carga 2+ para estabilizar 

o complexo, como pode-se perceber através do mapa do potencial eletrostático 

o grande caráter positivo que o complexo possui, mostrando que o mesmo têm 

uma maior tendência em atrair elétrons. A Figura 20 mostra o diagrama do 

potencial eletrostático para o complexo. 
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Figura 20 - Diagrama de potencial eletrostático para o Zn(apyepy). a) 

Experimental e b) Teórica 
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6.3 Estrutura Cristalina e Molecular da amostra N-(piridin-4-il)-benzamida - 

CW2-10A 

 

O cristal do ligante N-(piridin-4-il)-benzamida  - CW2-10A possuía 

dimensões 0,04 x 0,03 x 0,01 mm, pertence ao sistema monoclínico e cristaliza 

no grupo espacial P21/c. As reflexões foram medidas com índices de Miller no 

intervalo -4 ≤ h ≥ 6, -13 ≤ k ≥ 10, -18 ≤ l ≥ 17, sendo coletadas 1777, das quais 

1611 foram consideradas reflexões observáveis com [I > 2.0 σ(I)]. O ligante tem 

formula C12H10N2O, possui os seguintes parâmetros cristalográficos: a = 5,707 

(5), b = 11,218(5), c = 15,250(5) Å, ß = 95,279°(5), Z = 4 moléculas/cela unitária, 

V= 972,2(10) Å3 e F(000) = 416. Quando o deslocamento ̸ erro tornou-se ≤ 0,01, 

considerou-se o final do refinamento, e com as densidades eletrônicas residuais 

mínima e   máxima de -0,23 e 0,21 e ̸ Å3 respectivamente, pode-se assim 

confirmar que todos os átomos haviam sido identificados. O modelo final mostrou 

um índice de discordância de R1 =0,0348, Rw = 0,0902 e S = 1,11. A Figura 21 

apresenta a representação ORTEP com 50% de probabilidade da molécula com 

todos os átomos identificados. 

 

Figura 21 - Representação ORTEP com 50% de probabilidade do ligante 
CW2-10A 

 
 

Utilizou-se o método dos mínimos quadrados para que pudéssemos 

chegar ao final do refinamento e ter todos os dados dos parâmetros geométricos 
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e as interações da molécula. As principais informações referentes ao 

refinamento do composto analisado, dentre as quais destaca-se as informações 

cristalográficas são apresentados na Tabela 12.  

 

Tabela 11 - Resumo dos principais dados cristalográficos para o CW2-10A 

Fórmula Molecular 
Massa Molecular 
Sistema Cristalino 
Grupo Espacial 
a (Å), b (Å), c (Å) 
β(°) 
Z (moléculas ̸ cela unitária) 
V (Å)3 
Densidade calculada (mg.m-3) 
F(000) 
Dimensões do cristal (mm) 
Radiação (λ(Å)) 
θ ̸ mín (°); θ ̸ máx (°) 
Temperatura (K) 
Nref ; Npar 
N observadas (I>2.0σ(I)) 
R ; wR2 ; S 

C12H10N2O 
198,22 
Monoclínico 
P21/c 
5,707(5), 11,218(5), 15,250(5) 
95,279(5) 
4 
972,18(11) 
1,354 
416 
0,04 x 0,03 x 0,01 
0,71073 
3,1 ; 27,5 
293 
1777, 136 
1611 
0,0348, 0,0902, 1,11 

 

Após o resultado final da estrutura, pode-se avaliar os parâmetros 

geométricos, na qual estão inclusos as distâncias das ligações, ângulos 

interatômicos e ângulos diedros. O comprimento de ligação da carbonila (C6-O 

= 1,2188 Å) e o ângulo (O1-C6-N2 = 123,79), possui resultados semelhantes 

com os encontrados na literatura FUN (2011) (C-O = 1,2465 Å) (O1-C6-N2 = 

120,39), WANG (2006), (C-O = 1,217 Å) (O1-C6-N2 = 122,5) e também muito 

próximo do resultado obtido através do cálculo de DFT (C6-O = 1,226 Å) (O1-C6-

N2 = 123,19). Analisando as demais distâncias e ângulos das ligações, verifica-

se que de forma geral os dados obtidos teoricamente estão em acordo com os 

dados experimentais, assim como os encontrados na literatura. A Tabela 13 

apresenta os resultados obtidos para os comprimentos e ângulos de ligações do 

ligante CW2-10A. 
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Tabela 12 - Distâncias e ângulos de ligação para o CW2-10A. 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

Distância de Ligação (Å) Ângulo de Ligação (̊) 
O1-C6 1,2188(11) 1,226 C2-N1-C3 115,27(1) 116,24 

N1-C2 1,3349(12) 1,341 C5-N1-C6 127,10(1) 128,75 

N1-C3 1,3363(12) 1,340 C2-C1-C5 119,18(1) 119,06 

N2-C5 1,3975(12) 1,403 C7-C12-C11 119,88(1) 120,33 

N2-C6 1,3669(12) 1,384 N1-C2-C1 124,62(1) 123,97 

C1-C2 1,3725(12) 1,391 N1-C3-C4 125,08(1) 125,03 

C1-C5 1,3903(12) 1,405 C3-C4-C5 118,45(1) 117,91 

C12-C7 1,3891(12) 1,404 N2-C5-C4 124,22(1) 124,34 

C12-C11 1,3813 (12) 1,396 C1-C5-C4 117,39(1) 117,78 

C3-C4 1,3791(12) 1,396 N2-C5-C1 118,38(1) 117,87 

C4-C5 1,3899(12) 1,403 N2-C6-C7 114,72(1) 115,09 

C6-C7 1,4940(13) 1,503 O1-C6-N2 123,79(1) 123,19 

C7-C8 1,3893 (12) 1,403 O1-C6-C7 121,47(1) 121,72 

C8-C9 1,3818(12) 1,394 C6-C7-C8 117,70(1) 117,24 

C9-C10 1,3814(12) 1,399 C12-C7-C6 122,55(1) 123,50 

C10-C11 1,3793(12) 1,397 C12-C7-C8 119,71(1) 119,23 

 

Os valores obtidos para os ângulos diedros, são apresentados na 

Tabela 14. O esperado era que os valores encontrados experimentalmente 

tivessem valores bem discrepantes em relação aos encontrados através dos 

cálculos de DFT, por considerar que os cálculos teóricos foram realizados como 

se a molécula estive isolada no vácuo, enquanto que os resultados 

experimentais são obtidos no cristal. Entretanto, os resultados experimentais não 

apresentam valores divergentes quando comparados com o teórico.  
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Tabela 13 - Ângulos diedros ( ̊ ) para o CW2-10A 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

C2-N1-C3-C4 0,22(1) 0,02 

C3-N1-C2-C1 0,10(1) 0,06 

C6-N2-C5-C1 164,91(1) 176,61 

C6-N2-C5-C4 -16,74(1) -3,92 

C5-N2-C6-C7 177,84(1) 177,50 

C5-N2-C6-O1 -3,59(1) -3,25 

C2-C1-C5-C4 0,82(1) -0,08 

C5-C1-C2-N1 -0,62(1) -0,04 

C2-C1-C5-N2 179,28(1) 179,43 

C11-C12-C7-C6 -177,76(1) -179,15 

C11-C12-C7-C6 -1,15(1) -0,17 

C7-C12-C11-C10 -0,02(1) -0,86 

C11-C12-C7-C8 0,02(1) -0,13 

N1-C3-C4-C5 -178,9(1) -179,32 

C3-C4-C5-N2 -0,54(1) 0,15 

C3-C4-C5-C1 147,06(1) 153,39 

O1-C6-C7-C12 -30,71(1) -24,93 

O1-C6-C7-C8 -34,33(1) -27,36 

N2-C6-C7-C12 147,90(1) 154,33 

N2-C6-C7-C8 1,15(1) 1,35 

C7-C8-C9-C10 -1,10(1) -0,82 

C8-C9-C10-C11 -0,06(1) -0,23 

C9-C10-C11-C12 1,19(1) 0,72 

 

Das interações não-covalentes, a ligação de hidrogênio é a mais 

importante e ocorre entre um grupo doador fraco (D) e átomos aceptores (A) que 

possuam pelo menos um par de elétrons não compartilhados (SCHNEIDER; 

YATSIMIRSKY, 2000). Na Tabela 15, encontram-se as interações de hidrogênio 

com as respectivas distâncias e ângulos para o ligante CW2-10A. 

 

Tabela 14 - Ligações de Hidrogênio do ligante CW2-10ª (Å, ̊ ). 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) d(D-H...A) (°) Códigos de 
simetria 

N2-H5...N1 0.87 2.33 3.07(3) 142 2-x,-1/2+y,1/2-z 

C4-H4...O1 0.95 2.32 2.87(3) 116 x, y, z 
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Através dos dados, observa-se a formação de uma interação não 

clássica do tipo C-H···O e a ligação N2-H5...N1, que pode ser vista na Figura 22 

na qual observa-se melhor as interações presentes no ligante. A Figura 23 

mostra o empacotamento cristalino que consiste de quatro moléculas por cela 

unitária, com interação entre elas por ligações de hidrogênio.  

 

Figura 22 - Ligações de hidrogênio do ligante CW2-10A. 
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Figura 23 - Representação do empacotamento cristalino do ligante CW2-
10A 

 

6.3.1 Análise das Superfícies de Hirshfeld para o ligante CW2-10A. 

  

A Superfície de Hirshfeld é uma valiosa ferramenta na análise de 

interações intermoleculares. O cálculo é realizado a partir da densidade 

eletrônica da molécula em estudo em relação as moléculas adjacentes presentes 

dentro do cristal, logo a distribuição dessas moléculas devem ser realizadas de 

forma fundamental para que se possa determinar as características do cristal em 

estudo. A Figura 24 representa o gráfico da superfície de Hirshfeld utilizando 

dnorm para o ligante CW2-10A, sendo que a região que apresenta maior contato 

interatômico é próximo ao átomo de nitrogênio pertencente ao anel. 
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Figura 24 - Superfície de Hirshfeld dnorm do CW2-10A 

 

 

A Figura 25 mostra o gráfico da superfície em sua forma indexada, na 

qual desempenha um papel importante nesse tipo de análise por ser capaz de 

indicar as regiões que possuem interações do tipo π···π e C-H··· π. Essas regiões 

que apresentam maior indicativo de formação de inteiração π···π são as ligações 

entre os carbonos dos anéis aromáticos (distâncias das ligações: C1-C2 = 1,3726 

Å; C9-C10 = 1,3814 Å; C7-C12 =1,3891 Å) e na ligação do N2-H5 (distância de 

ligação 0,87 Å). Apesar da existência de ligação do tipo C-H···O, o gráfico da 

superfície não apresenta uma região suscetível para tal formação. 
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Figura 25 - Superfície de Hirshfeld indexada do CW2-10A 

 

 

A partir dos gráficos bidimensionais pode-se ver a contribuição 

percentual de cada interação presente na estrutura, a Figura 26 apresenta os 

principais percentuais presentes no ligante CW2-10A. A análise dos fingerprint 

da molécula mostrou N ⋯ H e C ⋯ H interações de 12,5 e 36,6%, 

respectivamente, o que revelou que as interações intermoleculares principais 

foram C ⋯ H. 
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Figura 26 - Gráficos de impressão digital para o ligante CW2-10A 

 

 

6.3.2 Cálculos Teóricos para o ligante CW2-10A. 

 

Os cálculos para otimização da estrutura do ligante CW2-10A utilizou 

o funcional B3LYP e a base 6-31G ++. A Figura 27 mostra a superposição da 

molécula na qual apresenta um valor de RMSD de 0,017 nm. A sobreposição 

das moléculas cristalográfica (Azul) e otimizada (vermelha), apresentam 

pequenas distorções, nas quais pode-se notar que uma das mais expressivas 

seja a da carbonila. 
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Figura 27 - Superposição da estruturas do ligante CW2-10A 
obtidas por Difração de Raios X (azul) e Cálculos Quânticos (vermelho) 

 

 

As propriedades físico químicas foram calculadas utilizando as 

fórmulas propostas por PEARSON (1986), já demonstradas no capítulo anterior. 

A Tabela 16 detém os resultados encontrados para o ligante CW2-10A, onde 

nenhuma diferença significativa foi encontrada ao analisar os dados das 

propriedades físico químicos calculadas, pois a estrutura otimizada apresenta 

valores bem próximos dos obtidos experimentalmente.  

 

Tabela 15 - Propriedades Físico Químicas calculadas para o CW2-10A. 

PROPRIEDADES EXPERIMENTAL TEÓRICA 

Polarizabilidade Isotrópica (Bohr3) 150,33 162,76 

HOMO (eV) -0,068 -0.069 

LUMO(eV) -0,260 -0,255 

EHOMO - ELUMO (eV) 0,192 0,186 

Momento de Dipolo (Debye) 4,9988 5,4277 

Eletronegatividade (eV) 0,16411 0,16258 

Dureza  0,09600 0,09325 

Moleza 10,416 10,723 

 

Uma molécula que apresenta um alto valor de gap, indica que a 

mesma possui uma alta estabilidade assim como é considerada uma molécula 

“dura” pois possui estabilidade intramolecular. O ligante CW2-10A, foi a estrutura 
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que apresentou o maior valor de gap (Experimental = 0,328 e Teórica = 0,187) 

entre as estruturas citadas neste trabalho.  

HOMO e LUMO são propriedades importantes, visto que indicam a 

capacidade doadora e receptora de elétrons que uma molécula apresenta. Vale 

ressaltar, que a definição utilizada para os orbitais envolve o princípio de que os 

elétrons na molécula não estão localizados entre os átomos, sendo que esses 

orbitais moleculares representam uma combinação linear dos orbitais atômicos 

(FERREIRA, 2008).  

Analisando as energias dos orbitais HOMO e LUMO para as 

estruturas cristalográfica e teórica, observa-se que não apresentam diferenças 

significativas na conformação da molécula, pois possuem contribuições dos 

átomos para a formação dos orbitais, uma distribuição bem acentuada em 

praticamente toda a estrutura do ligante, com uma pequena exceção do HOMO 

experimental, como pode ser visto na Figura 28.  

 

Figura 28 - Distribuição dos orbitais HOMO e LUMO para o ligante CW2-
10A: a) Experimental e b) Teórico 

 

 

A Figura 29 mostra o diagrama do potencial eletrostático para o 

ligante CW2-10A. O diagrama do potencial eletrostático, mostra que as regiões 

de maior densidade eletrônica encontra-se próximo aos átomos de oxigênio do 
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grupo carbonila e o nitrogênio do anel, isso ocorre nas estruturas otimizada e 

cristalográfica. A região em azul, ou seja aquela com maiores características de 

doador de elétrons é próxima a ligação N2 – H5. 

 

Figura 29 - Diagrama de potencial eletrostático para o CW2-10A. a) 

Experimental e b) Teórica 
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6.4 Estrutura Cristalina e Molecular do Perclorato de (N,N'-(etano-1,2-

diil)bis(1-(1H-imidazol-2-il)metanimina)cobre(II) – Cu(denim).  

 

O complexo em estudo que possui nomenclatura Perclorato de N,N'-

(etano-1,2-diil)bis(1-(1H-imidazol-2-il)metanimina) cobre(II), apresentou-se 

como um monocristal azul de dimensões 0,13 x  0,17 x  0,34 mm. Pertence ao 

sistema triclínico, grupo espacial P1̅, as reflexões foram medidas com índices de 

Miller -10 ≤ h ≥ 10, -15 ≤ k ≥ 15, -18 ≤ l ≥ 18, sendo coletadas 6283 reflexões das 

quais 5002 foram consideradas observadas com [I > 2,0 σ(I)]. O complexo possui 

fórmula molecular [Cu2(C10H12N6)2 (ClO4)4, apresentando os seguintes 

parâmetros cristalográficos: a = 8,5992(5), b = 13,1647(8), c = 15,5461(10) Å, Z 

= 4 moléculas/cela unitária, V= 1715,71(15) Å3 e F(000) = 482. O modelo final 

mostrou um índice de discordância de R1 = 0,0746, Rw = 0.2122 e S = 1,11. O 

final do refinamento foi considerado quando o deslocamento  ̸erro tornou-se ≤ 

0,01, e com as densidades eletrônicas residuais mínima e máxima de -0,63 e 

1,59 e ̸ Å3 respectivamente, próximas do átomo de Cu, confirmando que todos 

os átomos foram identificados. A Figura 30 mostra a representação das duas 

moleculas da unidade assimétrica com os átomos identificados .  
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Figura 30 - Representação ORTEP com 50% de probabilidade do 
complexo Cu(denim), sem os átomos de hidrogênio para simplificação 

 

 

A estrutura do Cu(denim), consiste de 2 moléculas independentes por 

unidade assimétrica gerando 4 por cela unitária, num arranjo molecular feito por 

unidades discretas e cada unidade assimétrica possui dois contra íons de 

perclorato. A Figura 31 apresenta a representação das duas moléculas da 

unidade assimétrica e a interação existente entre o oxigênio do contraíon e o 

metal do complexo (Cu1 – O1, Cu2 – O5).  
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Figura 31 - Representação do complexo Cu(denim)

 
 

Em média uma ligação Cu-O fica em torno de 1,90 Å, a encontrada 

no complexo foi de Cu1 – O1 = 2,55 Å e Cu2 – O5 = 2,45 Å. Embora essas ligações 

tenham longas distâncias, considerou-se que existam interações entre esses 

átomos. Os parâmetros cristalinos da cela unitária, assim como os demais dados 

obtidos são apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 16 - Resumo dos principais dados cristalográficos para o 
complexo Cu(denim) 

Fórmula Molecular 
Massa Molecular 
Sistema Cristalino 
Grupo Espacial 
a, b, c (Å) 
α, β, γ(°) 
Z (moléculas ̸ cela unitária) 
V (Å)3 
Densidade calculada (mg.m-3) 
F(000) 
Dimensões do cristal (mm) 
Radiação (λ(Å)) 
θ ̸ mín (°); θ ̸ máx (°) 
Temperatura (K) 
Nref ; Npar 
N observadas (I>2.0σ(I)) 
R ; wR2 ; S 

[Cu2(C10H12N6)2] (ClO4)4 
957,41 
Triclínico 

P1̅ 
8,5992(5); 13,1647(8);15,5461(10) 
86,024(4); 81,784(4); 80,426(4) 
4 
1715,71(15) 
1,838 
482 
0,13 x  0,17 x  0,34 
0,71073 
1,3 ; 25,6 
296 
6283,  559 
5002 
0,0746 ; 0,2122 ; 1.11 
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A estrutura do Cu(denim) possui duas moléculas na unidade 

assimétrica e os cálculos da otimização da estrutura foram realizados para cada 

molécula em separado, sendo que cada uma possui dois percloratos que foram 

omitidos durante o cálculo e utilizou-se uma carga +2 no metal para que a 

estrutura pudesse estabilizar. A molécula onde encontra-se o Cu2, possui alguns 

átomos desordenados (C15, C15A, H15A, H15B, H15C, H15D) e para a 

realização do cálculo utilizou-se apenas os que possuíam valores mais 

coerentes com os demais átomos da molécula. 

 

Tabela 17 - – Distâncias e ângulos de ligação para o Cu(denim) 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

Distância de Ligação (Å) 
Cu1 -  N1 1,9718(1) 2,0522 
Cu1 – N2 1,9935(1) 2,0073 
Cu1 – N3 1,9602(1) 2,0075 
Cu1 – N4 1,9784 (1) 2,0522 
Cu2 -  N7 1,9625(1) 2,0077 
Cu2 – N8 1,9805(1) 2,0073 
Cu2 – N9 1,9767(1) 2,0525 

Cu2 – N10 1,9690(1) 2,0519 
Ângulo de Ligação (̊) 

N1- Cu1-N2 81,17(1) 81,46 
N1- Cu1-N3 161,54(1) 160,16 
N1- Cu1-N4 116,33(1) 117,52 
N2- Cu1-N3 80,70(1) 80,40 
N2- Cu1-N4 162,08(1) 160,20 
N3- Cu1-N4 82,02(1) 81,45 
N7- Cu2-N8 80,47(1) 80,39 
N7- Cu2-N9 162,56(1) 160,14 

N7- Cu2-N10 83,04(1) 81,45 
N8- Cu2-N9 82,13(1) 81,46 

N8- Cu2-N10 162,64(1) 160,23 
N9- Cu2-N10 114,14(1) 117,53 

 

Ao realizar uma comparação com os dados obtidos 

experimentalmente e teoricamente, com os encontrados na literatura (HIMEGI e 

KAWATA, 2014; WU et al, 2014; BRISSOS et al, 2014), pode-se considerar que 

o método obteve uma boa precisão nos resultados. As variações dos valores 

obtidos através dos cálculos e experimental estão dentro do erro esperado. 

A Tabela 19 apresenta os resultados experimentais e teóricos dos 

ângulos diedros para o complexo Cu(denim). Os valores dos ângulos diedros 



80 
 

 
 

apresentam resultados divergentes, quando comparados os métodos utilizados 

e os dados encontrados na literatura. Também neste caso os cálculos foram 

realizados no vácuo, o que contribui para as diferenças entre valores calculados 

e experimentais. 

 

Tabela 18 - Ângulos diedros ( ̊ ) para o Cu(denim) 

Ângulos Diedros Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

C1-N1-Cu1-N4 0,07 7.00 
C1-N1-Cu1-N2 175,98 -178.97 
C3-N1-Cu1-N4 178,87 -175.97 
C3-N1-Cu1-N2 -5,22 -1.93 
C4-N2-Cu1-N1 6,83 1,83 
C4-N2-Cu1-N3 -169,71 -170,10 
C5-N2-Cu1-N3 7,21 11,58 
C5-N2-Cu1-N1 -176,25 -176,48 
C6-N3-Cu1-N2 12,29 11,54 
C6-N3-Cu1-N4 -172,46 -176,42 
C7-N3-Cu1-N2 -172,55 -170,25 
C7-N3-Cu1-N4 2,71 1,79 
C8-N4-Cu1-N3 -3,89 -1,93 
C8-N4-Cu1-N1 178,27 -175,81 

C10-N4-Cu1-N3 178,98 -178,97 
C10-N4-Cu1-N1 2,71 7,15 

C20-N10-Cu2-N9 -5,15 7,43 
C20-N10-Cu2-N7 178,02 -178.75 
C18-N10-Cu2-N9 -179,10 -175,78 
C17-N7-Cu2-N8 -178,08 -170,35 

C17-N7-Cu2-N10 -3,52 1,80 
C16-N7-Cu2-N10 178,35 -176,39 
C16-N7-Cu2-N8 3,79 11,46 
C15-N8-Cu2-N7 12,36 11,65 
C15-N8-Cu2-N9 -166,36 -176,43 
C14-N8-Cu2-N7 176,88 -170,10 
C14-N8-Cu2-N9 -1,84 1,81 
C13-N9-Cu2-N8 0,80 -1,94 

C13-N9-Cu2-N10 -172,89 -176,12 
C11-N9-Cu2-N10 13,24 6,93 
C11-N9-Cu2-N8 -173,08 -178,90 

C18-N10-Cu2-N7 4,06 11,46 
 

As ligações de hidrogênio com distâncias e ângulos encontradas para 

a estrutura Cu(denim) são apresentadas na Tabela 20, juntamente com as suas 

operações de simetria. 
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Tabela 19 - Ligações de Hidrogênio do complexo Cu(denim) (Å, ̊ ) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) d(D-H...A) 
(°) 

Códigos de 
simetria 

N6--H2...O10 0,86 2,03 2,85 159 1+x,y,z 

N6--H2...O13 0,86 2,55 2,90 106 1-x,1-y,-z 

N5--H9...O9A 0,86 2,23 2,99 148 -1+x,y,z 

N5--H9...O15A 0,86 2,45 3,05 128 -1+x,y,z 

N5--H9...O9 0,86 2,25 3,03 152 -x,1-y,-z 

N12--H12...O14 0,86 2,04 2,88 164 1-x,-y,2-z 

N11--H19...O16 0,86 2,21 2,99 150 -1+x,y,z 

N11--H19...O1 0,86 2,41 2,97 124 -x,1-y,1-z 

C1--H1...O13 0,93 2,53 2,91 105 1-x,1-y,-z 

C4--H4...O5 0,93 2,52 3,29 141 1-x,-y,1-z 

C5--H5A...O6 0,97 2,51 3,30 139  

C6--H6A...O7 0,97 2,40 3,19 139 -x,-y,1-z 

C7--H7...O3A 0,93 2,43 3,16 136 -1+x,y,z 

C12--H13...O9A 0,93 2,42 3,33 167 x,-1+y,1+z 

C12--H13...O9 0,93 2,47 3,37 164 1-x,-y,1-z 

C15--H15A...O6A   0,97 2,59 3,44 146 1+x,y,z 

C16--H16A...O3 0,97 2,47 3,28 141 1-x,1-y,1-z 

C16--H16A...O4 0,97 2,39 3,27 152 1-x,1-y,1-z 

C19--H18...O4A 0,93 2,57 3,38 145  

C20--H20...O14 0,93 2,51 3,27 139 -1+x,y,z 

 

Pode-se observar a existência de ligações não clássicas C-H···O e 

de várias tipo N-H..O, onde podem ser vistas na Figura 32 a e b que mostram as 

representações gráficas das ligações de hidrogênio do complexo e a Figura 33 

apresenta a representação do empacotamento cristalino do Cu(denim). 
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Figura 32 - Ligações de hidrogênio do complexo Cu(denim): a e b 

 

a) 

 

b) 
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Figura 33 - Representação do empacotamento cristalino do 
complexo Cu(denim) 

 

 

 

 

6.4.1 Análise das Superfícies de Hirshfeld para o complexo Cu(denim). 

 

As análises baseadas a partir das superfícies de Hirsfeld, são 

frequentemente utilizadas para uma melhor visualização dos contatos 

intermoleculares das moléculas em estudo. A Figura 34 mostra a superfície para 

propriedade dnorm, onde a partir das áreas em destaque observa-se os pontos 

que apresentam maiores contatos interatômicos, neste caso localizada sobre os 

contra íons (perclorato) e sobre o átomo de oxigênio (Cu1 – O1) que possui 

interação com o metal do complexo. 
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Figura 34 - Superfície de Hirshfeld dnorm do Cu(denim) 

 

 

As interações do tipo π···π e C-H··· π podem ser melhor visualizadas 

com o gráfico de superfície obtida na forma indexada, pois através das cores e 

da curvatura fica mais fácil diferenciar as áreas com interações fortes e fracas. 

Como pode ser observada, na Figura 35 as regiões que possuem interações 

mais fortes estão localizadas na área dos anéis aromáticos e aos percloratos 

que não têm átomos de oxigênio interagindo com o metal (Cl3, Cl4, O9, O10, O11, 

O12, O13, O14, O15, O16).  
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Figura 35 - Superfície de Hirshfeld indexada do Cu(denim) 

 

 

Os gráficos de fingerprint ou bidimensionais são uma importante 

forma de análise estrutural, pois através dos seus dados é possível analisar 

quantitativamente as interações moleculares, ou seja a partir dos percentuais 

individuais de cada contato. Mediantes os dados da análise, verificou-se que a 

principal interação foi entre O ⋯ H com um resultado de 62,5%, seguido pela 

interação H ⋯ H com 11,6%, como pode ser visto na Figura 36. 
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Figura 36 - Gráficos de impressão digital para o complexo Cu(denim) 

 

 

6.4.2 Cálculos Teóricos para o complexo Cu(denim) 

 

O complexo Cu(denim) teve a sua estrutura otimizada a partir de 

cálculos de DFT, na qual utilizou o funcional B3LYP e as bases 6-31G ++, exceto 

para o metal cobre onde foi utilizado a base LANL2DZ. A Figura 37, apresenta a 

sobreposição da estrutura cristalográfica e estrutura otimizada do complexo 

Cu(denim). Foi obtido o valor de RMSD para o Cu(denim) 1 = 0,016 nm e para o 

Cu(denim) 2 = 0,012 nm. 
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Figura 37 - Superposição da estruturas do complexo Cu(denim) 
obtidas por Difração de Raios X (azul) e Cálculos Quânticos (vermelho) 

 

 

 

Em ambas as sobreposições, percebe-se que existem pequenas 

distorções. O anel onde se omitiu o carbono e hidrogênios que estavam 

desordenados também apresentaram pequenas distorções, assim como em 

outros anéis que possuem algumas ligeiras variações. 

Realizou-se os cálculos das propriedades físico químicas a partir dos 

dados das estruturas experimental e da otimizada, utilizando as equações 

propostas por Pearson (1986). A Tabela 21, apresenta os resultados das 

propriedades físico químicas calculas para a estrutura Cu(denim).  

 

Tabela 20 - Propriedades Físico Químicas calculadas para o Cu(denim) 

PROPRIEDADES EXPERIMENTAL TEÓRICA 

Polarizabilidade Isotrópica (Bohr3) 156,21 173,22 

SOMO α (eV) -0,5133 -0,50838 

LUMO α (eV) -0,34399 -0,33502 

ESOMOα - ELUMOα (eV) 0,16931 0,17336 

SOMO β (eV) -0,51467 -0,50712 

LUMO β (eV) -0,37629 -0,38805 

ESOMOβ - ELUMOβ (eV) 0,13838 0,11907 

Momento de Dipolo (Debye) 2,9073 3,2525 

Eletronegatividade α (eV) 0,42864 0,4217 

Eletronegatividade β (eV) 0,44548 0,4476 

Dureza α 0,08465 0,08668 

Dureza β 0,06919 0,05953 

Moleza α 11,813 11,537 

Moleza β 14,453 16,797 
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Os valores de polarizabilidade isotrópica e do momento dipolo 

apresentam variações significativas, sendo que a estrutura otimizada possui 

valores maiores em relação a cristalográfica. Para essa estrutura obtivemos os 

dados dos orbitais SOMO e LUMO, sendo que os orbitais SOMO (Singly 

Occupied Molecular Orbital), seria o orbital molecular ocupado somente por um 

elétron ou seja possui um elétron desemparelhado (DOROTÍKOVÁ et al, 2015). 

Esse tipo de orbital é característico de radicais livres e a sua definição faz parte 

da Teoria do Orbitais Moleculares (TOM). Os valores dos orbitais SOMOα e 

LUMOα para as estruturas experimental e teórica possuem diferenças 

significativas quando comparados com os orbitais β. O mesmo ocorre com a 

eletronegatividade, dureza e moleza do complexo. As Figuras 38 e 39 mostram 

a ilustração da contribuição dos orbitais atômicos para os orbitais moleculares 

SOMO E LUMO para à estrutura do complexo Cu(denim).  

 

Figura 38 - Distribuição dos orbitais SOMO e LUMO para o complexo 
Cu(denim) Experimental 
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Figura 39 - Distribuição dos orbitais SOMO e LUMO para o complexo 
Cu(denim) Teórico 

 

 

Como já salientado, a estrutura do Cu(denim) consiste de 2 moléculas 

independentes por unidade assimétrica, sendo que na otimização da estrutura, 

foram realizados dois cálculos, um para cada unidade. Como percebeu-se o 

resultado de ambos os cálculos foram bem próximos e para o desenho dos 

orbitais escolheu-se arbitrariamente o Cu1. As estruturas experimental e teórica, 

possuem contribuições muito semelhantes, sendo que no LUMO existe uma 

maior contribuição do metal, quando comparado com os resultados obtidos no 

SOMO. 

A Figura 40 mostra o diagrama do potencial eletrostático. Com a 

omissão do perclorato da estrutura. Para a realização do cálculo utilizou-se uma 

carga 2+ para que a mesma pudesse ficar estável. Através do mapa do potencial 

eletrostático do complexo, percebe-se que o mesmo possui grande caráter 

positivo, tendo uma grande tendência em atrair elétrons. 
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Figura 40 - Diagrama de potencial eletrostático para o CuDemin. a) 
Experimental e b) Teórico 
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6.5 Estrutura Cristalina e Molecular do Perclorato 

deN[1(Z)1(piridin2il)etilideno]N’(2{[(1Z)1(piridin2il)etilideno]amino}etil)pro

pano-1,3-diaminacobre(II) - [Cu(apy-apn)]. 

 

O Composto identificado como Perclorato de N-[1(Z)-1-(piridin-2-il)-

etilideno]-N’(2-{[(1Z)-1-(piridin-2il)etilideno]amino}etil)propano-1,3 diamina 

cobre(II) teve seus dados de cela unitária determinados usando reflexões num 

intervalo de coleta (2) entre 2,4 ̊ a 25,4̊o. Identificado como pertencente ao 

sistema ortorrômbico foram medidas as reflexões com índices de Miller no 

intervalo -24 ≤ h ≥18; -10 ≤ k ≥9; -16 ≤ l ≥17, sendo coletadas 8875 reflexões, 

das quais 4057 são reflexões independentes, destas 3390 foram consideradas 

reflexões observadas [I > 2,0 σ(I)]. Sua formula molecular C19 H24 Cl2 Cu N5 O8, 

possui grupo espacial Pna21, os seus parâmetros de rede são: a = 20,4789(13), 

b = 8,3667(4), c = 14,3809(7), α = ß = 90°, Z = 4 moléculas/cela unitária, 

V=2464,04(7) Å3 e F(000) = 1200. Concluiu-se o refinamento quando o 

deslocamento ̸ erro tornou-se ≤ 0,01 e quando os índices de discordância foram 

R = 0,0436; wR2 = 0,1227; S = 1,05. A Figura 41 mostra a representação da 

molécula com os átomos identificados, indicando com linhas tracejadas a 

desordem estatística 
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Figura 41 - Representação ORTEP com 50% de probabilidade do 
complexo [Cu(apy-apn)], sem os átomos de hidrogênio para simplificação 

 

 

O complexo é pentadentado, ligando-se ao centro metálico pelos 

átomos de nitrogênio, formando uma geometria bipiramidal trigonal distorcida, 

tendo como contra íon duas moléculas de perclorato com oxigênios 

desordenados nos átomos O1, O7 e O8. Observa-se a presença de desordem na 

molécula nos átomos C9, C10 e C11, que então foram refinados isotropicamente 

como duas partes chamadas a e b, como pode ser visto na Figura 42 e o seu 

fator de ocupação entre as partes a e b é de 0,5. 
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Figura 42 - Representação da molécula do complexo [Cu(apy-apn)] 
mostrando separadamente as partes a e b 

 

 

Na Tabela 22 encontra-se o resumo dos principais dados 

cristalográficos e os valores obtidos e adotados no refinamento. 

 

Tabela 21 - Resumo dos principais dados cristalográficos para o 
complexo [Cu(apy-apn)] 

Fórmula Molecular 
Massa Molecular 
Sistema Cristalino 
Grupo Espacial 
a, b, c (Å) 
α = β = γ(°) 
Z (moléculas ̸ cela unitária) 
V (Å)3 
Densidade calculada (mg.m-3) 
F(000) 
Radiação (λ(Å)) 

θ ̸ mín (°); θ ̸ máx (°) 
Temperatura (K) 
Nref ; Npar 
Nobs  (I>2.0σ(I)) 
R ; wR2 ; S 

C19 H24 Cl2 Cu N5 O8 
583.87 
Ortorrômbico 
Pna21 

20,4789(13), 8,3667(4), 14,3809(7)  
90° 
4 
2464,04(7) 
1,574 
1200 
0.71073 
2,4 ; 25,4   
296 
4057,  559 

3390 
0,0436, 0,1227; 1,05 

 

As distâncias interatômicas apresentadas na Tabela 23, são muito 

próximas das encontradas na literatura, tais como as estruturas determinadas 

por Setifi (2014) que possui uma média das distâncias entre Cu – N = 2,013 Å e 

Wu (2014) que apresenta uma média dos comprimentos dessas ligações de 

2,024 Å. Os ângulos das ligações do átomo de cobre mostrados na Tabela 23, 
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concordam com os encontrados na literatura que possuem uma média entre 

115,26 (SETIFI, 2014) e 118,71 (WU, 2014). 

 

Tabela 22 - Distâncias e ângulos de ligação para o [Cu(apy-apn)] 

 Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

Distância de Ligação (Å) 
Cu1-N1 2,102(1) 2,174 
Cu1-N2 1,966(1) 2,003 
Cu1-N3 2,039(1) 2,089 
Cu1-N4 1,942(1) 2,000 
Cu1-N5        2,097(7) 2,191 

Ângulo de Ligação (̊) 
N1-Cu1-N2 79,24 78,46 
N1-Cu1-N3 119,47 129,89 
N1-Cu1-N4 103,77 106,22 
N1-Cu1-N5 91,18 96,32 
N2-Cu1-N3 89,76 90,25 
N2-Cu1-N4 175,83 171,34 
N2-Cu1-N5 104,77 109,33 
N3-Cu1-N4 86,24 81,17 
N3-Cu1-N5 148,33 133,05 
N4-Cu1-N5 78,21 77,72 

 

O cálculo de frequência vibracional não identificou frequências 

imaginárias para a estrutura otimizada. Os dados cristalográficos e dos cálculos 

quânticos, foram comparados com resultados encontrados na literatura, 

apresentando valores aproximados. Os ângulos diedros, apresentaram alguns 

valores com diferenças significativas entre o experimental e o teórico, isso se 

deve ao cálculo ser realizado no vácuo, algo que já era esperado desde início da 

aplicação do método, como pode ser visto na Tabela 24. 
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Tabela 23 - Ângulos diedros ( ̊ ) para o [Cu(apy-apn)] 

Ângulos Diedros Dados 
Experimentais 

Dados 
Teóricos 

N2-Cu1-N1-C1 -178,50909 -178,1 
N3-Cu1-N1-C1 100,98632 98,44 
N4-Cu1-N1-C1 8,99394 4,67 
N5-Cu1-N1-C1 -70,01204 -73,35 
N2-Cu1-N1-C5 -3,97087 -7,07 
N3-Cu1-N1-C5 -84,47546 -90,53 
N4-Cu1-N1-C5 -176,46784 175,7 
N5-Cu1-N1-C5 104,52618 97,68 
N1-Cu1-N2-C6 0,77447 0,51 
N3-Cu1-N2-C6 131,59267 121,39 
N5-Cu1-N2-C6 -91,94598 -87,91 
N1-Cu1-N2-C8 -171,09488 -170,47 
N3-Cu1-N2-C8 -40,27667 -49,58 
N5-Cu1-N2-C8 96,18468 101,11 

 

Na Tabela 25 encontram-se as interações de hidrogênio com as 

respectivas distâncias e ângulos para o complexo [Cu(apy-apn)]. 

 

Tabela 24 - Ligações de Hidrogênio para o complexo [Cu(apy-apn)] (Å, ̊ ) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) d(D-H...A) (°) Códigos de 
simetria 

C9-H9...O5 0.97 2.36 3.22(2) 147 1/2-x,1/2+y,-1/2+z 

C8-H8...O4 0.97 2.45 3.36(2) 156 1/2-x,1/2+y,-1/2+z 

C16-H16...O8 0.93 2.53 3.15(2) 125 -x,1-y,-1/2+z 

C19-H19...O7 0.93 2.43 3.33(2) 161 1/2-x,-1/2+y,-1/2+z 

 

Na Figura 43 a e b podem-se ver as interações não clássicas do tipo 

C-H···O que são formadas no complexo [Cu(apy-apn)] e a Figura 44 apresenta 

o empacotamento cristalino da estrutura em estudo, onde encontram-se quatro 

moléculas por cela unitária. 
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Figura 43- Ligações de hidrogênio do complexo [Cu(apy-apn)]: a e b 

 

a)

 

b) 
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Figura 44 - Representação do empacotamento cristalino do 
complexo [Cu(apy-apn)] 

 

 

 

6.5.1 Análise das Superfícies de Hirshfeld para o complexo [Cu(apy-apn)]. 

 

A superfície de Hirshfeld é uma ferramenta que mostra como ocorrem 

as interações entre as moléculas e auxiliam na quantificação das contribuições 

das interações que formam a rede cristalina.  

O gráfico de superfície utilizando a propriedade dnorm para o 

complexo [Cu(apy-apn)], encontra-se na Figura 45, onde percebe-se que o maior 

contato interatômico acontece entre os nitrogênios e os carbonos desordenados, 

além de apresentar interações próximas aos átomos de oxigênio do perclorato. 
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Figura 45 - Superfície de Hirshfeld dnorm do [Cu(apy-apn)] 

 

 

Ao analisar os gráficos de superfície na sua forma indexada, percebe-

se que as regiões côncavas e convexas interagem entre si. Na Figura 46 

conseguimos perceber que na região onde estão localizados os átomos de 

nitrogênio possuem uma predominância da cor azul, ou seja uma região 

convexa, pois são átomos que possuem pares de elétrons. Nos anéis aromáticos 

devido a existência de interações π , há sobre eles regiões vermelhas e azuis 

evidenciando esse tipo de ligação. 
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Figura 46 - Superfície de Hirshfeld indexada do [Cu(apy-apn)] 

 

 

A Figura 47 apresenta os gráficos de impressão digital para o 

complexo [Cu(apy-apn)], onde pode-se observar a presença forte das interações 

a partir das ligações de hidrogênio. Sendo as interações mais fortes H···H com 

28,3% e a O···H com 47,4% 

 

Figura 47 - Gráficos de impressão digital para o complexo [Cu(apy-apn)] 
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6.5.2 Cálculos Teóricos para o complexo [Cu(apy-apn)]. 

 

Assim como as demais estruturas, o complexo [Cu(apy-apn)] teve a 

sua estrutura otimizada ao realizar cálculos aplicando o DFT, utilizando o 

funcional B3LYP e as bases 6-31G ++, exceto para o cobre onde foi utilizado a 

base LANL2DZ. A Figura 48, retrata a sobreposição da estrutura experimental e 

da estrutura teórica do complexo, com valor de RMSD de 0,023nm. 

 

Figura 48 - Superposição da molécula da estrutura [Cu(apy-apn)] 
cristalografia (azul) e otimizada (vermelha) 

 
 

Comparando a estrutura experimental e a teórica através da imagem, 

percebe-se que existem pequenas distorções em alguns pontos da estrutura, 

sendo que as mais expressivas estão localizadas onde existem os átomos 

desordenados. 

A Tabela 26, apresenta os resultados das propriedades físico 

químicas calculas para o complexo [Cu(apy-apn)]. Os cálculos das propriedades 

físico químicas das estruturas experimental e da otimizada foram realizados 

através das equações propostas por Pearson (1986).  
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Tabela 25 - Propriedades Físico Químicas calculadas para o [Cu(apy-apn)] 

PROPRIEDADES EXPERIMENTAL TEÓRICA 

Polarizabilidade Isotrópica (Bohr3) 237,95 271,61 

SOMO α (eV) -0,4892 -0,4833 

LUMO α (eV) -0,31263 -0,31064 

ESOMOα - ELUMOα (eV) 0,17657 0,17266 

SOMO β (eV) -0,50044 -0,49469 

LUMO β (eV) -0,36153 -0,35366 

ESOMOβ - ELUMOβ (eV) 0,13891 0,14103 

Momento de Dipolo (Debye) 1,0563 0,7766 

Eletronegatividade α (eV) 0,4009 0,3969 

Eletronegatividade β (eV) 0,4309 0,4242 

Dureza α 0,0882 0,0863 

Dureza β 0,0694 0,0705 

Moleza α 11,327 11,583 

Moleza β 14,398 14,181 

 

Através dos dados obtidos pelos cálculos das propriedades físico 

químicas, percebe-se que existem pequenas variações entre os resultados das 

estruturas experimental e a teórica. Isso ocorre no cálculo da polarizabilidade 

mostrando que o resultado da estrutura otimizada apresenta o maior valor 

(271,61Bohr3) e o momento dipolo da estrutura experimental é maior em relação 

a teórica. Os valores dos orbitais SOMOα e LUMOα para as estruturas 

cristalográfica e otimizada não possuem diferenças significativas quando 

comparados com os orbitais β. A eletronegatividade, dureza e moleza do 

complexo, também não possuem diferenças significativas. As Figuras 49 e 50 

mostram a ilustração da contribuição dos orbitais atômicos para os orbitais 

moleculares SOMO E LUMO para a estrutura experimental e teórica do 

complexo [Cu(apy-apn)], apresentando contribuições muito semelhantes. Logo, 

os orbitais da estrutura experimental possuem contribuições melores distribuídas 

no complexo do que a estrutura teórica. 
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Figura 49 - Distribuição dos orbitais SOMO e LUMO para o complexo 
[Cu(apy-apn)] Experimental 

 

 

 

Figura 50 - Distribuição dos orbitais SOMO e LUMO para o complexo 
[Cu(apy-apn)] Teórico 
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A estrutura obtida através dos dados obtidos do raio X mostrou um 

complexo e dois percloratos como contra íons, como já salientado os mesmos 

foram omitidos para a realização do cálculo e para a estabilização da mesma, 

adicionou-se uma carga 2+ ao metal. Como pode ser visto na Figura 51, o mapa 

eletrostático do complexo mostra o seu caráter positivo e sua maior tendência 

em atrair elétrons.  

 

Figura 51 - Diagrama de potencial eletrostático para o [Cu(apy-apn)]. a) 
Experimental e b) Teórico 

 

 

Um outro ponto importante a ser analisado, foi o gap de energia entre 

o HOMO-LUMO, pois esse dado é um distinto indicativo de estabilidade e 

reatividade das moléculas, que são relacionadas com o conceito de dureza de 

Pearson (η), assim altos valores de gap indicam que a molécula é altamente 

estável e tem baixa reatividade e baixos valores do gap indicam instabilidade na 

molécula e, portanto, alta reatividade (ZHANG, 2007; COSTA et al,2016). 

Sendo assim, com o propósito de apresentar o gap de energia dos 

orbitais (HOMO-LUMO-SOMO), foi feito o gráfico com o último orbital de fronteira 

ocupado (HOMO), o último orbital de fronteira desocupado (LUMO) e o orbital 

molecular ocupado somente por um elétron (SOMO) do elétron α para as 

estruturas ASZ, Zn(apyepy), CW2-10A, Cu(denim) e [Cu(apy-apn)], que são 

apresentados nas Figuras 52 e 53. 
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Figura 52 - gap das Estruturas Experimental 

 

 

Figura 53 - gap das Estruturas Teórica 

  

 

 

Nesse contexto, observamos que para a estrutura cristalográfica os 

complexos ASZ e Cu(denim)apresentaram os menores valores de gap (0,077 eV 

e 0,169 eV), enquanto que o ligante CW2-10A apresentou o maior gap (0,328 

eV), já os complexos Zn(apyepy) e [Cu(apy-apn)] possuem valores de gap bem 

próximos (0,173 eV e 0,177 eV). Os valores do gap para as estruturas teóricas 
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possuem a mesma ordem de valores de gap da experimental, sendo o ligante 

[Cu(apy-apn)] com o maior valor e o complexo ASZ sendo o menor valor. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo a investigação estrutural de 

compostos imínicos, através da determinação das estruturas cristalinas por 

difração de raios X e a realização de cálculos teóricos para a otimização da 

estrutura e a verificação das propriedades eletrônicas. A resolução da estrutura 

das cinco moléculas em estudo foi alcançada a partir dos estudos por 

Cristalografia de Raios X. Os compostos ASZ, Zn(apyepy), CW2-10A, 

Cu(denim), [Cu(apy-apn)], apresentaram bons resultados quando comparados 

com as estruturas obtidas a partir da otimização pelos cálculos de DFT e as 

comparações dos resultados com estruturas semelhantes encontradas na 

literatura. Foram realizadas análises de superfície Hirshfeld para que pudesse 

verificar as interações intermoleculares presentes nas moléculas. 

A estrutura que recebeu a sigla ASZ, apresentou índices de 

discordância R = 0,0774, wR2 = 0,2302, caracterizando que o refinamento obtido 

foi eficiente. A molécula possui um eixo cristalográfico de ordem 2 e grupo 

pontual 2/m. Possui um centro metálico com geometria quadrada planar. Os 

cálculos de frequência vibracional não identificaram frequências imaginarias 

para a estrutura otimizada. Os dados cristalográficos e dos cálculos de DFT 

foram comparados com os encontrados na literatura e mostraram valores de 

distâncias e ângulos de ligação bem semelhantes, entretanto os resultados dos 

ângulos diedros apresentaram resultados um pouco divergentes, mas isso é 

aceitável, uma vez que os cálculos de otimização são realizados no vácuo. 

Através da análise da superfície Hirshfeld, pode-se confirmar as interações 

presentes na molécula (N7-H6...N6), assim como a ligações H..H corresponde a 

32,5% das interações envolvidas no complexo.  

O complexo com sigla Zn(apyepy), obteve bons índices de 

discordância R = 0,0621, wR2 = 0,2172, apresentando grupo pontual mmm com 

eixo de ordem 2. O átomo central de zinco tem geometria bipiramidal ligada a 6 

átomos de nitrogênio. Ao analisar os resultados das distâncias e ângulos de 

ligação, pode-se perceber que os dados da estrutura experimental e da teórica 

obtiveram resultados bem semelhantes e quando comparados com estruturas 

análogas da literatura as mesmas possuíam resultados bem próximos. Como já 

salientado, os ângulos diedros tiveram alguns resultados bem diferente do 
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esperado, mas algo já previsto uma vez que na realização dos cálculos, 

considera-se que a molécula encontra-se no vácuo. A partir da superfície de 

Hirshfeld foi possível confirmar as interações presentes no complexo e pode-se 

ver que a região que apresenta maior contato interatômico são ao redor do metal 

(Zn), próximos as moléculas de água (OW1 e OW2) e no O2 do perclorato e 

também verificou-se que os contatos H···O são numerosos, compreendendo 

45,7% do total, a forma como é composta o gráfico de impressão digital por 

possuírem dois picos agudos o que caracteriza como a presença de fortes 

ligações de hidrogênio. 

O ligante CW2-10A, foi a estrutura que obteve o menor valor de 

discordância R = 0,0348, wR2 = 0,0902 e grupo pontual 2/m. A estrutura 

determinada, estava de acordo com o esperado. Ao analisar os parâmetros 

geométricos do ligante pode-se verificar que as distâncias, ângulos e ângulos 

diedros estão coerentes com o que era esperado e também com os dados da 

literatura. A molécula possui uma ligação de hidrogênio não clássica do tipo C-

H···O. As análises de superfície confirmaram essas interações e revelou que as 

interações intermoleculares principais foram C ⋯ H. 

A estrutura final do complexo com sigla Cu(denim), estava de acordo 

com a proposta inicial, apresentando um índice de discordância satisfatório R = 

0.0746, wR2 = 0.2122. Pode-se observar uma interação do metal Cu com átomos 

de oxigênio do íon perclorato, onde através dos comprimentos da ligação 

confirmou-se a presença da interação e não de uma ligação direta. Para 

realização dos cálculos, os contra íons foram omitidos e atribuiu-se uma carga 

+2 ao metal para sua estabilidade, os resultados obtidos foram satisfatórios em 

relação ao esperado. O complexo possui várias ligações de hidrogênio, 

destacando a existência de diversas ligações não clássicas do tipo C-H···O. 

Através da análise das superfícies, observa-se os pontos que apresentam maior 

contato interatômicos localizada sobre os contra íons (perclorato) e sobre o 

átomo de oxigênio (Cu1 – O1) que possui interação com o metal do complexo. 

O complexo que possui a sigla [Cu(apy-apn)], possui alguns átomos 

desordenados e foi preciso que fossem refinados isotropicamente. Apresentou 

índices de discordância dentro do ideal R = 0,0436, wR2 = 0,1227, a estrutura 

determinada está dentro do esperado. O cálculo de frequência vibracional não 

identificaram frequências imaginárias para a estrutura otimizada. Os resultados 
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das distâncias, ângulos e ângulos diedros apresentaram resultados de acordo 

com o esperado. Na análise de superfície verificou-se que a região que possui 

maior contato de interação aconteceu entre os nitrogênios e os carbonos 

desordenados, além de apresentar interação próximo aos átomos de oxigênio 

do perclorato.  

Foram calculados para todas as moléculas em estudo nesse trabalho 

os valores do gap, onde percebeu-se que as estruturas teóricas possuem a 

mesma ordem de valores de gap da experimental, sendo o ligante CW2-10A com 

o maior valor e o complexo ASZ sendo o menor valor. 
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