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RESUMO 

Este trabalho consiste na determinação estrutural e caracterização da 

supramolecularidade de seis novas chalconas sintéticas, caracterizadas pela 

subunidade C6-C3-C6. Todas as chalconas foram cristalizadas e caracterizadas 

pela difração de raios x de monocristais. UAs chalconas analisadas possuem 

provável atividade biológica antitumoral, podendo ser estudadas como potenciais 

fármacos, e a compreensão das  das conformações moleculares é crucial para 

correlaciona-las com as propriedades físicas e químicas .Devido a diferenças 

estruturais, causadas por diferentes radicais, a natureza das interações 

intermoleculares diferem entre si. Em sua maioria, os contatos observados são 

ligações de hidrogênio não-clássicas, como C-H···O e C-H···N. Foi realizado um 

estudo das ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas através da análise 

de superfície de Hirshfeld e gráficos de impressão digital. Observou-se que, embora 

as estruturas apresentassem certas semelhanças, as interações intermoleculares 

diferem significantemente entre elas. Este trabalho demonstrou que as análises de 

superfície de Hirshfeld e dos gráficos de impressão digital possibilitam a 

identificação das diferenças entre as moléculas no estado sólido. Além disso, 

permitiu a análise das interações intermoleculares formadas nas chalconas, 

importantes para o processo de drug design e na compreensão das propriedades 

físico-química de fármacos, demonstrando a importância dessas ferramentas para a 

análise estrutural. 
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ABSTRACT 

This work consists in the structural determination and supramolecularity 

characterization of six new synthetic chalcones. The chalcones were crystallized and 

characterized by singlecrystal  x ray diffraction. This work justifies once the chalcones 

must have antitumor biological properties, and can be studied as potential drugs, 

being crucial the structural (or conformational) comprehension on solids to correlate 

them with physical-chemistry properties as solubility and biodisponibility. 

There are differences between the intermolecular interactions due the 

molecules structural differences. The analysis was based mainly with hydrogen 

bonds, in which the non-classical hydrogen bonds, as C-H···O and C-H···N prevails 

among the classical ones. . This work shows that Hirshfeld surfaces and fingerprint 

plots can identify differences between molecules in the solid state. Therefore,  it 

displays an important role in the identification and analysis of intermolecular 

interections, which shows the importance of these tools for structural analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cristalografia estrutural vem se mostrando uma ciência muito importante ao 

fornecer a estrutura tridimensional de uma molécula com precisão atômica.  Com 

estudos cristalográficos, através de técnica adequada, é possível conhecer as 

posições atômicas e ângulos de ligação de uma molécula e, com isso, obter 

informações sobre uma série de propriedades físicas e químicas da mesma. 

1.1. Cristalografia 

A cristalografia é um ramo da ciência com grande abrangência, sendo um dos 

interesses o estudo dos arranjos sólidos cristalinos quanto à determinação das 

posições atômicas, possíveis com a evolução de técnicas de análise. Os sólidos 

cristalinos são definidos como sólidos homogêneos com arranjo atômico ordenado e 

composição química definida (LADD; PALMER, 2013). A cristalografia nasceu como 

uma ramificação da mineralogia evoluindo de leis empíricas da observação de 

diversos cristais naturais. No início do século XX, os estudos de Max von Laue 

mostraram que raios x poderiam ser utilizados na caracterização e descrição da 

estrutura dos cristais. Com base nesses estudos, os Bragg encontraram as leis 

fundamentais que forneceram condições para o desenvolvimento dos princípios da 

difração de raios x (ECKERT, 2012). 

1.2. Raios X 

Os raios-x são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda curto (0,1-

100 Å), como mostrado no espectro eletromagnético na figura 1. Eles são 

produzidos a partir da desaceleração de elétrons em alta velocidade em direção a 

um alvo (MASSA, 2004). Uma forma de gerar raios x é através da luz síncronton, 

que é uma emissão de radiação eletromagnética forte com um vasto espectro, 

cobrindo desde ondas de rádio a raios x, gerada através da aceleração de elétrons 

em um acelerador de partículas (síncronton) (LADD; PALMER, 2013). No entanto, a 

forma mais convencional de produção de raios x é utilizando um tubo selado à alto-

vácuo, consistido por um cátodo, com um filamento que emite os elétrons 

acelerados sob vácuo, por uma tensão aplicada sobre ele. Esses elétrons atingem o 

ânodo fixo, constituído por um metal puro, cujo espectro característico possui 

comprimento de onda adequado para a difração (na ordem de angstrons). Os 
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elétrons acelerados contra o ânodo conseguem retirar elétrons da camada mais 

interna (K), elétrons do caroço, do metal; com esta remoção um elétron de uma 

camada mais externa realiza um salto para completar a camada mais interna, 

liberando energia na forma de um fóton equivalente ao comprimento de onda de 

raios x, segundo a equação 1, que saem através de uma fenda em direção à 

amostra (GIACOVAZZO et al., 2002). 

 

 

Figura 1: Espectro eletromagnético. Traduzido. FONTE: MASSA, 2004. 

 

𝐸 = ℎ𝜈 =  ℎ𝑐
𝜆⁄           (1) 

 No qual E é a energia, h é a constante de Planck, ν corresponde ao número 

de onda, c a velocidade da luz e λ comprimento de onda. 

1.3. Difração de raios x 

A técnica de difração de raios x investiga o efeito da interação radiação-

matéria entre elementos com dimensões espaciais semelhantes que produz 

interferência em determinadas posições do espaço, sem que haja variação de 

energia (FREITAS, 2011). 

Visto que cristais possuem certa organização espacial a longo alcance, estes 

atuam como redes de difração para os mesmos, uma vez que esta radiação possui 

comprimento de onda na ordem de angstrons, assim como os comprimentos de 

ligação entre átomos (LADD; PALMER, 2013). Ao serem espalhadas, as ondas 

refletidas podem se combinar de modo a gerarem interferências construtivas e 

destrutivas. 
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1.4. Lei de Bragg 

Um método para prever as condições de difração, a fim de gerar 

interferências construtivas, foi descrito por Bragg em 1912 (GIACOVAZZO et al., 

2002). Nele, Bragg considera que o espalhamento de ondas provenientes de uma 

fonte coerente, ocorre a partir de uma estrutura contendo diversos planos, figura 2, 

nos quais os caminhos percorridos pela radiação espalhada (2dsenθ) deve ser 

equivalente a um múltiplo inteiro (n) do comprimento de onda de radiação incidente 

(λ), para que a superposição seja construtiva, equação 2, conhecida como Lei de 

Bragg. 

 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃     (2) 

 

Figura 2: Geometria da difração de raios x segundo Bragg. Modificada. FONTE: IQ USP. 

Na qual, d corresponde à distância interplanar, entre os planos PL1 e PL2, e θ 

é o ângulo entre a radiação incidente, indicada por a e b, e a difratada, indicada por 

a’ e b’. 

A lei de Bragg demonstrou ser de grande importância para o avanço da 

técnica de difração de raios x, que levou a importantes descobertas, ganhadoras do 

Prêmio Nobel, como, por exemplo, a elucidação estrutural da penicilina e da 

vitamina B12, em meados século XX, por Dorothy Crowfoot, Desmond Bernal e 

colaboradores; alguns anos depois  Watson e Crick foram responsáveis pela 

descoberta da dupla hélice da macromolécula do DNA (MASTRANGELO; NARDINI; 

BOLOGNESI, 2013) e, mais recentemente, em 1988, a determinação de estruturas 

de proteínas crucias na fotossíntese por Deisenhofer, Huber e Michel (“The Nobel 

Prize in Chemistry 1988”, 2014). Ao longo dos anos diversas estruturas foram 
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descobertas e elucidadas. Os resultados podem ser encontrados na base de dados 

estruturais Cambridge (Cambridge Structural Database – CSD), que reúne mais de 

900mil estruturas determinadas por difração de raios x (GROOM et al., 2016). 

1.5. Solução e Refinamento 

A solução é uma etapa anterior ao refinamento que tem por objetivo obter a 

distribuição da densidade eletrônica na célula unitária, ou seja, determinar as 

posições atômicas dos dados de difração coletados. Nesta etapa, encontra-se, de 

forma estimada, a fase entre as ondas espalhadas pelos n planos espalhadores, no 

qual diversos métodos, como os Métodos Diretos, Patterson, intrínseco, entre 

outros, são aplicados para a resolução do problema de fase (GIACOVAZZO et al., 

2002; BOURHIS et al., 2015). Devido sua complexidade, o problema de fases não 

será abordado neste trabalho.  

Experimentalmente a coleta dos dados fornece o que denomina-se fator de 

estrutura (F), que é uma resposta dada durante a coleta dos dados na interação dos 

raios x com a matéria, pode ser entendido como uma função matemática de como 

um material espalha a radiação incidente. Assim, com o tratamento matemático do 

mesmo, é possível obter os sítios atômicos dentro de um arranjo sólido (FREITAS, 

2011; GIACOVAZZO et al., 2002; LADD; PALMER, 2013; MASSA, 2004). O 

refinamento estrutural, que é a determinação de parâmetros como as posições 

atômicas e deslocamentos atômicos é um processo dinâmico que, a cada ciclo, o 

fator de estrutura experimental (Fo) é comparado ao fator de estrutura calculado (Fc), 

a partir de um modelo (FREITAS, 2011). Quando o valor do fator de estrutura 

calculado se aproxima do valor observado (experimental), o refinamento converge. 

Os parâmetros estatísticos, como o coeficiente de correlação R, equação 3, o 

coeficiente de correlação ponderado wR, equação 4, e a qualidade do ajuste S, 

equação 5, são utilizados para avaliação da qualidade do modelo ajustado 

(MCMAHON, 2006). 

 

𝑅 =
∑|𝐹𝑜| − |𝐹𝑐|

∑|𝐹𝑜|
       (3) 

 

𝑤𝑅 = (
∑[𝑤(𝐹𝑜

2 − 𝐹𝑐
2)2]

∑ 𝑤(𝐹𝑜
2)²

)

1
2⁄

       (4) 
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𝑆 = {
∑[𝑤(𝐹𝑜

2 − 𝐹𝑐
2)2]

(𝑛 − 𝑝)
}

1
2⁄

       (5) 

 

 No qual w é o peso dado para as reflexões; n é o número de reflexões 

utilizadas no refinamento e p o número de parâmetros refinados. Para um bom 

refinamento, os valores de R e wR devem ser <0,05 e <0,01, respectivamente e S 

deve ser o mais próximo de 1 (MCMAHON, 2006). 

A solução e o refinamento de estruturas são obtidos através do tratamento 

dos dados de difração de raios x por softwares próprios, sendo o SHELX 

(SHELDRICK, 1997) o mais utilizado para esses fins. A solução pode ser realizada 

através do próprio software de coleta de dados, como é o caso do APEX3, da 

Bruker. O software OLEX2 (DOLOMANOV et al., 2009) é utilizado no refino e 

visualização das estruturas, assim como o Mercury (MACRAE et al., 2006) e ORTEP 

(FARRUGIA, 1997), mais conhecidos por esta finalidade. 

1.6. Engenharia de cristais 

Com as informações obtidas na coleta, resolução e refino dos dados de 

difração, um modelo ajustado é criado e, através do acompanhamento dos 

parâmetros estatísticos do mesmo, é possível determinar posições deslocamentos 

atômicos de sólidos cristalinos. Estas informações são de grande importância para o 

estudo de engenharia de cristais. 

Devido à necessidade de se obter materiais cada vez mais específicos para 

diversas finalidades, e com o objetivo de alcançar determinadas propriedades físico-

químicas em um sólido, é importante que a estrutura cristalina seja investigada. 

Pequenas alterações podem comprometer a integridade estrutural e as propriedades 

desejadas. Por isso, o caminho de síntese escolhido deve ser bem definido para que 

haja reprodutibilidade no cristal formado. Um exemplo da importância destes 

estudos sistemáticos de metodologia sintética de cristais vem sendo apresentado 

nos estudos de polimorfismos. Em sólidos polimorfos as estruturas cristalinas são 

distintas, apesar de apresentarem a mesma entidade química. Em função desta 

diferença estrutural, sólidos polimórficos apresentaram propriedades físico químicas 

distintas. Assim, viu-se a conveniência em predizer a estrutura dos cristais formados 
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para torná-los funcionais a um determinado propósito (DESIRAJU, 2007; 

DHAKSHINAMOORTHY; ASIRI; GARCIA, 2017; RÖSLER; FISCHER, 2015; SEIDEL 

et al., 2008), concebendo, dessa forma, o design de cristais ou engenharia de 

cristais (SCHMIDT, 1971). 

Uma definição moderna para a engenharia de cristais, segundo Desiraju, é: “a 

compreensão das interações intermoleculares no contexto do empacotamento 

cristalino e a utilização de tal entendimento no design de novos sólidos com 

propriedades físicas e químicas desejadas” (DESIRAJU, 1989). Dessa forma, a 

engenharia de cristais pode ser separada em estágios que representam o “o quê”, 

“como” e “por quê”, no qual o primeiro estágio se refere ao estudo das interações 

intermoleculares presentes no cristal; o segundo passo é referente aos modos de 

empacotamento que o cristal possui e a definição de uma estratégia de design e a 

última etapa diz sobre as propriedades naquele empacotamento adquirido 

(DESIRAJU, 2013). 

Em uma situação ideal, a estrutura cristalina é sustentada por interações 

intermoleculares rígidas em direções aproximadamente ortogonais, havendo a 

possibilidade de manipular essas interações independentemente. Para atingir esses 

objetivos, dois caminhos foram tomados, metal-orgânicos e os orgânicos 

(DESIRAJU, 2007). 

As estruturas metal-orgânicas (metal-organic frameworks) podem formar 

polímeros de coordenação pois, da teoria de química de coordenação (GISPERT, 

2008), sabe-se que o íon metálico age como um eixo multidimensional no qual os 

ligantes orgânicos se conectam, formando uma estrutura tridimensional. Hoskins e 

Robson mostram que a diferença entre a química de coordenação em geral e a 

coordenação de polímeros, no contexto de design, é devido à força das interações 

em compostos metal-orgânicos, no qual a estrutura se torna mais moldável do que 

em cristais puramente orgânicos (HOSKINS; ROBSON, 1990). Diversos trabalhos 

têm sido publicados utilizando as estruturas metal-orgânicas (DIERCKS et al., 2018; 

FURUKAWA et al., 2013; LIU et al., 2018; VIKRANT et al., 2017; YUAN et al., 2018). 

A manipulação das propriedades de cristais orgânicos apresentam seus 

desafios, uma vez que suas interações intermoleculares podem ser diferentes, suas 

forças também serão diferentes, impedindo a manipulação das mesmas em todas as 

direções (DESIRAJU, 1989, 2007), com isso, o principal desafio é evitar que a 
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estrutura se torne susceptível a interferências e competições entre as interações. Tal 

situação é principalmente evidenciada em anéis aromáticos, nos quais as interações 

π···π e C-H···O são mais fracas do que as ligações de hidrogênio clássicas 

(ARUNAN et al., 2011), tornando-os menos funcionais no contexto de design de 

cristais, pois são facilmente manipulados em duas dimensões, porém o controle da 

terceira dimensão é praticamente impreciso (DESIRAJU, 1989). Esses cristais 

costumam apresentar uma estrutura aberta (open frameworks), que são estruturas 

microporosas, pois as interações são mais facilmente manipuláveis. Foram muito 

utilizadas em diversos trabalhos ao longo dos anos, sendo eles cristais orgânicos, 

metal-orgânicos ou inorgânicos (KITAURA et al., 2004; LOISEAU; FÉREY, 2007; 

ROCA et al., 1996; RONG et al., 2009; SUH; KO; CHOI, 2002; ZAVALIJ; 

WHITTINGHAM, 1999) 

1.6.1. Drug design 

Um dos ramos da engenharia de cristais é o design de fármacos, mais 

conhecido pela expressão “drug design”. Este é um campo novo que vem crescendo 

e se desenvolvendo rapidamente ao longo dos anos (BHARATE et al., 2018; DAS et 

al., 2010; KHANDELWAL et al., 2018), graças aos avanços tecnológicos e ao 

sucesso do Projeto Genoma, que impulsionou a pesquisa em novas estruturas 

fundamentadas no “drug design” (ANDERSON, 2003). O objetivo é o 

desenvolvimento de fármacos eficazes contra diversas enfermidades, atuando 

especificamente no sítio infectado, biomimetizando, assim, o mecanismo de ação de 

diversos organismos presentes em nosso corpo. Entretanto o processo não é 

simples, uma vez que se baseia na união da química com design estrutural através 

de um longo processo iterativo (ANDERSON, 2003). 

Estruturas cristalinas são as mais utilizadas no processo de drug design, isso 

se deve ao fato da disponibilidade e facilidade de se obter dados em alta resolução 

de estruturas de sólidos cristalinos para substâncias muito pequenas, como 

aminoácidos (NISSEN et al., 2000). A estrutura cristalina obtida é avaliada segundo 

os parâmetros estatísticos obtidos ao fim da análise e refinamento (ANDERSON, 

2003). 

 

 



 

8 
 

1.7. Forças intermoleculares 

É de grande interesse da indústria farmacêutica a compreensão das 

propriedades físico-químicas de fármacos, pois, com o conhecimento das mesmas, 

pode-se realizar a manipulação de parâmetros que interferem na biodisponibilidade 

do mesmo, tornando-o mais eficaz. Normalmente, os fármacos sólidos são 

administrados através da via oral e, por isso, é importante a compreensão de 

propriedades como dissolução e solubilidade do fármaco em ambiente fisiológico e a 

permeabilidade através do trato gastroinstestinal (FDA, 1997).  

A estabilidade físico-química dessas substâncias é de extrema importância, 

uma vez que, para efeitos terapêuticos, o fármaco deve ser administrado na dose 

certa.  As interações intermoleculares podem modificar as propriedades de uma 

substância, inclusive na dissolução e solubilização das mesmas. Portanto, a análise 

dessas interações se mostra fundamental no processo de drug design, pois é 

através dela que as propriedades do fármaco, e como ele interagirá no organismo, 

são definidas. 

As interações intermoleculares, também chamadas de ligação “não-

covalentes”, são forças de natureza eletroestática entre moléculas, na qual o 

conceito de dipolo elétrico é fundamental para a compreensão das mesmas 

(ROCHA, 2001). Através da atração e repulsão das nuvens eletrônicas de átomos 

com diferentes eletronegatividades são gerados dipolos. Os elétrons tendem a ser 

atraídos pelos átomos mais eletronegativos, resultando em um deslocamento da 

nuvem eletrônica em direção a esse átomo. Assim, dois polos são gerados: um 

negativo com maior densidade eletrônica e um positivo, com deficiência eletrônica 

no átomo menos eletronegativo. As forças resultantes desses efeitos geram um 

potencial eletrostático, responsável pelas interações intermoleculares (ATKINS; 

JONES, 2012; KOTZ, 2011). 

O comportamento das interações intermoleculares é dependente da distância 

de separação entre as moléculas que interagem. Dessa forma, quanto menor a 

distância entre os átomos que interagem (até a distância na qual as forças de 

atração entre dois átomos são maiores do que as forças de repulsão), mais forte 

será a interação, consequentemente, as interações mais distantes serão as mais 

fracas. Assim, as interações intermoleculares podem ser classificadas em interações 

de curto alcance, para aquelas que possuem pequena distância de separação e 
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interações de longo alcance para aquelas com maior distância de separação 

(CUNHA, 2017; KOTZ, 2011; ROCHA, 2001). 

1.7.1. Ligações de hidrogênio 

Outro tipo de interação intermolecular é a ligação de hidrogênio, uma 

interação atrativa entre um átomo de hidrogênio de uma molécula, ou de um 

fragmento D-H de uma molécula (no qual D é mais eletronegativo do que H), e um 

átomo, ou grupo de átomos da mesma ou de uma diferente molécula adjacente 

(ARUNAN et al., 2011). Essa interação desempenha um papel fundamental na 

estrutura do DNA, ligando as duplas hélices do mesmo através de seus nucleotídeos 

que, aliado às interações de empacotamento π, contribuem para a automontagem e 

estabilização da estrutura do DNA como conhecemos (STEED; ATWOOD, 2009).  

A ligação de hidrogênio é descrita como D-H···R-Z, na qual D é um átomo 

doador de prótons e R um átomo receptor, sendo este, na maioria dos casos, rico 

em elétrons, como um par de elétrons isolados; o pontilhado representa a ligação de 

hidrogênio. Dessa forma, o hidrogênio adquire carga parcial positiva e o átomo 

receptor, carga parcial negativa. Uma representação da ligação de hidrogênio pode 

ser observada na figura 3. 

 

Figura 3: Ligação de hidrogênio entre duas moléculas, evidenciando o caráter eletroestático da 
interação. Modificada. FONTE: KOTZ, 2011. 

 A ligação de hidrogênio pode ser classificada em forte, moderada e fraca, 

dependendo de fatores como a natureza da interação e a energia de ligação, entre 4 

a 60kJmol-1 podendo ser maior em casos específicos (STEED; ATWOOD, 2009). 

Dado que o átomo de hidrogênio é muito pequeno, a probabilidade das moléculas se 

posicionarem próximas umas das outras durante a interação é grande e isso, aliado 

à alta polaridade de D–H, resulta em uma interação forte, com caráter similar a uma 

ligação covalente (STEED; ATWOOD, 2009). As interações moderadas são, 

geralmente, formadas entre grupos doadores e aceptores neutros, através de seus 

pares de elétrons isolados, sendo a natureza da ligação predominantemente 
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eletrostática. Já as interações fracas, de natureza eletrostática, são formadas 

quando a diferença de eletronegatividade entre doadores e aceptores é pequena. 

Essas interações fracas também participam da estabilização da estrutura cristalina e 

envolvem doadores e aceptores não convencionais, como grupos C – H e sistemas 

π de anéis aromáticos. A força da ligação H···R é dependente da eletronegatividade 

do doador e quanto mais forte a ligação, maior é a tendência dela ser linear (180°) e 

menor a distância entre átomo doado e receptor (ARUNAN et al., 2011; STEED; 

ATWOOD, 2009). Na tabela 1 encontram-se algumas propriedades das ligações de 

hidrogênio. 

 

Tabela 1 – Propriedades das ligações de hidrogênio 

 Forte Moderada Fraca 

Interação D-H···R 
Principalmente 

covalente 

Principalmente 

eletrostática 
Eletrostática 

Energia de Ligação (kJmol-1) 60 – 120 16 – 60 < 12 

Comprimento de ligação (Å)    

H···R 1,2 – 1,5 1,5 – 2,2 2,2 – 3,2 

D···R 2,2 – 2,5 2,5 – 3,2 3,2 – 4,0 

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

Modificado (STEED, ATWOOD, 2009; CUNHA, 2017) 

 Além da divisão segundo a força da ligação, a ligação de hidrogênio pode ser 

classificada em clássicas e não clássicas. As interações clássicas são aquelas cuja 

natureza da ligação se aproxima de um caráter mais covalente, contendo átomos 

eletronegativos como flúor, oxigênio e nitrogênio. Já as interações não clássicas 

ocorrem entre moléculas contendo átomos de hidrogênio ligados a átomos de baixa 

eletronegatividade, como carbono, fósforo e enxofre (CUNHA, 2017; DESIRAJU, 

1991; JOHNSTON; CHEONG, 2013; STEED; ATWOOD, 2009). 

 Isto posto, as interações intermoleculares influenciam em diversas 

propriedades das substâncias e, dependendo do sistema com o qual se trabalha, 

algumas interações podem ser mais evidentes do que as outras, configurando 

propriedades diferentes a classes de compostos variados. Um exemplo é uma 

substância orgânica, contendo anéis aromáticos, que poderá apresentar interações 

de empacotamento π, não presente em outras substâncias orgânicas. A presença 

de heteroátomos é determinante para a ligação de hidrogênio, sendo essa clássica 
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ou não. Portanto, para o processo de drug design, é de suma importância, ao sólido 

estudado, levar em consideração a interação de todas as forças, os efeitos 

relacionados com as moléculas envolvidas e o meio em que se encontram, e assim 

analisar o sistema supramolecular envolvido, tornando possível a escolha de 

propriedades para o aprimoramento dos efeitos físico-químicos e farmacocinéticos 

de alguns fármacos ou pró-fármacos (KAWAKAMI et al., 2012). Segundo Lehn, a 

ligação de hidrogênio, dita interação “chave-mestra” para a química supramolecular 

(LEHN, 1994; STEED; ATWOOD, 2009), recebe grande destaque, uma vez que 

apresenta preferência direcional e influencia no empacotamento cristalino (ARUNAN 

et al., 2011). 

1.8. Química supramolecular 

A química supramolecular pode ser entendida como a química das ligações 

intermoleculares, ela estuda as entidades formadas pela associação de duas ou 

mais espécies químicas através de forças intermoleculares (LEHN, 1988), como, por 

exemplo, ligações de hidrogênio, interações do tipo empacotamento π, dipolo-dipolo, 

forças de van der Waals, entre outras. É também definida como “química além da 

molécula”; “química da ligação não-covalente” e “química não molecular” (LEHN, 

1988, 1994, 1990).  

Desde o reconhecimento de agregados moleculares, no início do século XX, 

chamados de “Übermoleküle”, as supermoléculas vem sendo estudadas devido suas 

propriedades e alta organização (LEHN, 1988; STEED; ATWOOD, 2009). As 

interações intermoleculares, nesses agregados, formam um processo de 

reconhecimento, reação, transporte, regulação, entre outros; muito similar aos 

processos que ocorrem em sistemas biológicos, como reações enzimáticas, 

proteínas receptoras, etc. (LEHN, 1988). Logo, a química supramolecular é vista 

como um grande campo interdisciplinar na ciência, uma vez que integra aspectos 

químicos, físicos e biológicos de espécies químicas de alta complexidade, ligadas 

através de interações intermoleculares (LEHN, 1994). 

As propriedades observadas nessas supermoléculas ainda são fonte de 

pesquisas, servindo de base para o desenvolvimento de novas tecnologias 

(CASTELLI et al., 2018; KOKIL et al., 2018; MCLAUGHLIN et al., 2011; STEED, 

2011; ZHAN et al., 2018). Originalmente, a química supramolecular foi definida em 

termos da interação intermolecular entre uma molécula hóspede e uma hospedeira, 
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na qual um complexo hóspede-hospedeiro (supermolécula) é produto da interação 

entre as duas moléculas. No entanto, a química supramolecular engloba outros 

dispositivos, como o reconhecimento molecular, os processos de automontagem 

(self-assembly) e auto-organização (self-organization) e possui conexão com a 

nanotecnologia (LEHN, 2002; NETTO; FREM; MAURO, 2008; STEED; ATWOOD, 

2009; STEIN et al., 2016) 

Um dos principais processos é o reconhecimento molecular, ele é definido 

como um processo que envolve tanto a ligação quanto a seleção de um substrato 

por uma molécula receptora (LEHN, 1988). Por analogia, é comparada ao modelo de 

chave e fechadura, ao permitir que apenas substratos com características definidas 

possam se ligar ao sítio receptor, ou seja, é um processo seletivo e específico, 

crucial em sistemas biológicos e químicos (PERSCH; DUMELE; DIEDERICH, 2015). 

1.8.1. Processos de automontagem (self-assembly) 

Outro processo que vem ganhando destaque devido ao crescente número de 

pesquisas na área, é o de automontagem. Ele pode ser entendido como a formação 

espontânea, sob condições termodinamicamente controladas (PACKWOOD; HAN; 

HITOSUGI, 2017), de agregados ordenados por moléculas, no qual as interações 

envolvidas são, usualmente, não-covalentes (STEED; ATWOOD, 2009; 

WHITESIDES; BONCHEVA, 2002). 

A automontagem molecular é onipresente em diversos campos como a 

química, ciência dos materiais e, principalmente, biologia. Esse processo está 

presente desde a formação de cristais moleculares (DESIRAJU, 1989), passando 

por estruturas de coloides (EVANS; WENNERSTRÖM, 1999) e a bicapa lipídica 

(JONES; CHAPMAN, 1995), até na dobragem de cadeias de polipeptídeos em 

proteínas (GRANTCHAROVA et al., 2001) e ácidos nucleicos em sua forma 

funcional (NEIDLE, 1999) e também na associação de ligantes com seus receptores 

(BONGRAND, 1999). Por isso, é considerado de extrema importância para a vida, já 

que inúmeros processos de automontagem ocorrem nas células dos seres vivos 

(ALBERTS et al., 1994); além disso serve como uma rota para diversos materiais 

com estruturas regulares, como para a formação de cristais (SCHWIEBERT et al., 

1996); e ela ainda pode ocorrer em uma variedade de sistemas maiores do que 

moléculas, sendo utilizada para desenvolver novos materiais, assim como oferecer 

diversas estratégias para novas nanoestruturas (WHITESIDES; BONCHEVA, 2002). 
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Existe um grande potencial para a “química além da molécula”, principalmente 

através de processos de automontagem, pois eles são uma estratégia para a 

formação de estruturas úteis e interessantes com ampla aplicação, inclusive na 

engenharia de cristais (DESIRAJU, 2007; WHITESIDES; BONCHEVA, 2002) e no 

design de fármacos (GELLMAN, 1997). A química supramolecular moderna está 

avançando em direção à informação molecular e algoritmos de interação 

intermolecular, que visam à auto-organização de estruturas cada vez mais 

complexas (STEED; ATWOOD, 2009). 

1.9. Superfícies de Hirshfeld 

Um recurso de grande interessa na análise da supramolecularidade em 

sólidos, que serve como uma ferramenta útil para o estudo das interações 

intermoleculares, de forma qualitativa e quantitativa em um sólido cristalino, é as 

superfícies de Hirshfeld (SH) (HIRSHFELD, 1977), pois permitem visualizar a 

conformação da molécula em um ambiente cristalino, além de oferecer informações 

a respeito das interações intermoleculares. A decomposição das superfícies de 

Hirshfeld produz gráficos ditos “impressão digital” (do inglês fingerprint plot – FPP) 

(SPACKMAN; MCKINNON, 2002), que são mapas em duas dimensões no qual 

mostram, de forma indistinguível, a distribuição completa das interações 

intermoleculares nas moléculas.  

As superfícies de Hirshfeld seguem o princípio da teoria da partição dos 

cristais (HIRSHFELD, 1977), na qual o cristal é particionado em diversas regiões, 

facilitando o estudo dos átomos nas moléculas, servindo para definir o espaço 

ocupado por uma molécula em um cristal (SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). 

Segundo Hirshfeld, uma função peso é definida para cada átomo da molécula, 

𝑤𝑎(𝑟), equação 6, no qual 𝜌𝑎
𝑎𝑡(𝑟) é a média esférica da densidade eletrônica de 

todos os átomos dividida pela soma da densidade dos átomos em uma determinada 

molécula (CUNHA, 2017). 

 

𝑤𝑎(𝑟) =
𝜌𝑎

𝑎𝑡(𝑟)
∑ 𝜌𝑖

𝑎𝑡(𝑟)𝑖∈𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎
⁄       (6) 

 

A mesma lógica é aplicada na definição da função peso de uma molécula em 

um cristal, 𝑤𝐴(𝑟), equação 7, em que é definida pela soma das densidades 
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eletrônicas médias dos átomos em uma molécula, chamada pró-molécula, pela 

contribuição da correspondente soma no cristal, chamado pró-cristal. 

 

𝑤𝐴(𝑟) =
∑ 𝜌𝑖

𝑎𝑡(𝑟)𝑖∈𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎
∑ 𝜌𝑖

𝑎𝑡(𝑟)𝑖∈𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙
⁄ =

𝜌𝑝𝑟ó−𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎(𝑟)
𝜌𝑝𝑟ó−𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙(𝑟)⁄       (7) 

 

A função peso 𝑤𝐴(𝑟) depende da densidade eletrônica dos átomos que 

compõem a molécula e da proximidade e identidade dos átomos vizinhos 

(MCKINNON; MITCHELL; SPACKMAN, 1998; SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). 

Seu valor varia entre 0 < 𝑤𝐴(𝑟) < 1, no qual, quanto mais próximo o valor de 0, 

maior a distância entre os átomos vizinhos e o núcleo; e ao se aproximar de 1, mais 

próximas são essas distâncias. Quando essa função atinge o valor de 𝑤𝐴(𝑟) = 0,5, a 

molécula é circundada por uma superfície, a SH, que define o volume ocupado, não 

superponível, pela densidade eletrônica da pró-molécula dentro do cristal 

(MCKINNON; JAYATILAKA; SPACKMAN, 2007; MCKINNON; MITCHELL; 

SPACKMAN, 1998, 2004; SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). Isto garante a maior 

proximidade das moléculas vizinhas sem que seus volumes se sobreponham. A 

forma da superfície não é dada apenas pela geometria, a junção dos diferentes 

tamanhos dos átomos, que compõem a molécula no cristal, e as interações 

intermoleculares também desempenham um papel fundamental na descrição da 

superfície (MCKINNON; SPACKMAN; MITCHELL, 2004). 

A extração das informações das superfícies é feita através de algumas 

funções de distância, que descrevem as distâncias das interações através de cores. 

Essas funções são entre a distância das superfícies de Hirshfeld ao átomo mais 

próximo dentro da mesma superfície (di) e o mais próximo fora da superfície, em 

outra molécula (de) (MCKINNON; SPACKMAN; MITCHELL, 2004; SPACKMAN; 

JAYATILAKA, 2009). Assim, de fornece informações sobre a natureza dos contatos 

intermoleculares no cristal, no qual as regiões em vermelho representam regiões 

receptoras de contatos intermoleculares. Já di, que em vermelho representa regiões 

doadoras de contatos intermoleculares, é menos utilizado, pois há uma dependência 

de de para que as informações apresentadas sejam mais relevantes (MCKINNON; 

JAYATILAKA; SPACKMAN, 2007; MCKINNON; SPACKMAN; MITCHELL, 2004; 

SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). Apesar dessas funções oferecerem informações 

essenciais para a análise das interações intermoleculares em um cristal, elas 
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apresentam limitações na descrição de contatos próximos de átomos grandes, pois 

não levam em consideração o tamanho relativo dos átomos (MCKINNON; 

JAYATILAKA; SPACKMAN, 2007; SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). Dessa forma, 

ao correlacionar de e di, normalizando pelo raio de van der Waals, rvdW, obtém-se 

dnorm, a distância de contato normalizada (MCKINNON; JAYATILAKA; SPACKMAN, 

2007), como mostrado na equação 8. 

 

𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑑𝑖 − 𝑟𝑖

𝑣𝑑𝑊

𝑟𝑖
𝑣𝑑𝑊 +

𝑑𝑒 − 𝑟𝑒
𝑣𝑑𝑊

𝑟𝑒
𝑣𝑑𝑊      (8) 

 

Utilizando-se de uma escala de cores, figura 4, é possível identificar a 

intensidade das forças intermoleculares na superfície de dnorm, na qual, em vermelho 

é representado os contatos mais curtos, menores do que o raio de van der Waals; 

em branco os contatos próximos ao raio de van der Waals e em azul as regiões nas 

quais os contatos são maiores do que o raio de van der Waals. Outra característica 

interessante da superfície dnorm é que as regiões doadoras e aceptoras de contato 

são evidenciadas igualmente (MCKINNON; JAYATILAKA; SPACKMAN, 2007). 

 

Figura 4: Escala de cores utilizada pela superfície dnorm. FONTE: CUNHA, 2017. 

 Outra forma auxiliar de identificação e caracterização das interações 

intermoleculares em um sólido molecular é através dos gráficos de impressão digital, 

um gráfico bidimensional criado a partir da combinação de de e di (MCKINNON; 

JAYATILAKA; SPACKMAN, 2007). Nesse gráfico, os eixos, x como di e y como de, 

representam as distâncias das interações, em Å. Cada ponto é um par (de, di) 

colorido em função da fração de pontos da superfície de Hirshfeld que se encontram 

naquele determinado par, sendo coloração azul para poucos pontos, 

verde/amarelo/laranja para quantidade intermediária de pontos e vermelho para 
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muitos pontos (CUNHA, 2017; MCKINNON; JAYATILAKA; SPACKMAN, 2007; 

SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). Assim, os gráficos de impressão digital são como 

uma figura 2D das SH, úteis em estudos de comparação entre estruturas cristalinas 

da mesma molécula a fim de identificar polimorfos, uma vez que são extremamente 

sensíveis ao ambiente químico da molécula, o que torna o gráfico único para cada 

molécula (SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). Além disso, há a possibilidade de se 

realizar a decomposição dos gráficos de impressão digital para quantificação das 

interações presentes nas estruturas cristalinas e determinar as contribuições 

individuais. 

 Como mencionado, as superfícies de Hirshfeld constituem uma poderosa 

ferramenta para visualização, exploração e análise de interações intermoleculares 

em um sólido cristalino, de maneira rápida e eficiente. Nos trabalhos de Prabhu e 

Custódio, estruturas de novas chalconas foram estudadas através de SH e gráficos 

de impressão digital. No trabalho de Prabhu e colaboradores, a finalidade era o 

estudo da natureza das interações intermoleculares atuantes no cristal e a 

contribuição de cada uma delas (PRABHU; UPADHYAYA; JAYARAMA, 2017). Já no 

trabalho de Custódio há também uma finalidade comparativa entre dois confórmeros 

de uma chalcona heterocíclica (CUSTODIO et al., 2018). Segundo a figura 5.a, é 

possível observar as regiões aceptoras e doadoras de contatos, em vermelho 

intenso na superfície dnorm, na qual interações intermoleculares do tipo C-H···O estão 

ocorrendo, e nos gráficos de impressão digital, a contribuição de cada interação é 

mostrada. Na figura 5.b, pode-se observar as superfícies de Hirshfeld dnorm de dois 

confórmeros, I e II, de uma chalcona heterocíclica. Nela, estão evidenciados, em 

vermelho, os contatos mais próximos. Observa-se que, neste caso, as interações já 

se mostram diferentes devido a diferentes conformações de uma mesma molécula e, 

portanto, a contribuição de cada interação será também diferente, como visto nos 

gráficos de impressão digital. É interessante ressaltar as semelhanças e diferenças 

entre as estruturas e suas superfícies e gráficos de impressão digital, reforçando, 

assim, o efeito do ambiente químico (SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). 
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Figura 5: Superfícies de dnorm e gráfico de impressão digital para a) chalcona inédita (PRABHU, 
2017) e b) dois confórmeros, I e II, de chalconas heterocíclicas (CUSTÓDIO, 2018). Figuras 

modificadas. Fonte: PRABHU, 2017 e CUSTÓDIO, 2018. 

 

Figura 6: a) Síntons formados nas chalconas, mostrando o tetrâmero estabilizado pela interação C11-
H11···C27, C1-H1···N2 e C16-H16···N1 à esquerda e o dímero estabilizado por C29-H29···O2 e em 

b) arranjo supramolecular das chalconas com motivo igual a escada. Figuras modificadas. Fonte: 
CUSTÓDIO, 2018. 

1.9.1. Supramoleculariedade através das superfícies de Hirshfeld 

 As superfícies de Hirshfeld podem auxiliar na descrição das estruturas 

supramoleculares de sólidos cristalinos. A partir da análise das interações 

intermoleculares, presentes nas SH e no FPP, é possível determinar as 

contribuições de cada interação e compreender, no empacotamento cristalino, a 
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presença de arranjos supramoleculares (STEED; ATWOOD, 2009). De acordo com 

Custódio, a análise das SH levou à elucidação de um arranjo supramolecular 

oriundo da formação de dímeros e tetrâmeros aliados a interações C6···C6, figura 

6.a, devido ao empacotamento cristalino (CUSTODIO et al., 2018) e um arranjo 

supramolecular com motivo igual a escada pode ser observado, como mostrado na 

figura 6.b. 

1.10. Solubilidade e biodisponibilidade 

 Ao longo do processo de design de fármacos, várias etapas são consideradas 

para que o fármaco obtido tenha propriedades físico-químicas desejadas. Dentre 

essas propriedades, a solubilidade desempenha papel fundamental no 

comportamento das substâncias químicas, principalmente na concepção de 

fármacos, influenciando propriedades farmacocinéticas como absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção (MARTINS; LOPES; ANDREADE, 2013). Outro fator que 

deve ser levado em consideração na síntese de fármacos é a biodisponibilidade, ou 

seja, o exercício de sua atividade no organismo. A biodisponibilidade possui uma 

relação com a solubilidade, na qual substâncias mais solúveis serão mais 

disponíveis de sua forma farmacêutica no organismo, portanto serão mais 

biodisponíveis (LACERDA; LIONZO, 2011).  

Desta forma, a solubilidade de substâncias orgânicas está diretamente 

relacionada com a estrutura molecular, principalmente com a polaridade das 

ligações e da espécie química como um todo, dependendo, assim, das forças de 

atração intermoleculares, visto que o processo de solubilização de uma substância 

química resulta da interação entre a espécie que se deseja solubilizar e a substância 

que a dissolve (MARTINS; LOPES; ANDREADE, 2013). Como dito anteriormente, as 

superfícies de Hirshfeld nos permite visualizar as interações intermoleculares que 

ocorrem em um sólido, como um fármaco cristalino por exemplo. Romani e 

colaboradores, em seu trabalho, oferece um indício que as distâncias 

intermoleculares estão correlacionadas com a solubilidade (ROMANI et al., 2017). 

Foi observado que as interações intermoleculares fortes, presentes nas células 

unitárias de uma amostra contendo matéria-prima de uma mistura de polimorfos do 

anti-inflamatório Meloxicam, seria a causadora da menor solubilidade frente a uma 

amostra contendo o polimorfo puro (ROMANI et al., 2017). 
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1.11. Chalconas 

Diversas classes de substâncias químicas orgânicas têm sido pesquisadas e 

utilizadas na indústria farmacêutica no tratamento do câncer. Uma delas é a dos 

flavonoides, composta de produtos naturais polifenólicos que apresentam 

subunidade C6-C3-C6, dois anéis benzênicos unidos por uma cadeia alifática 

contendo três carbonos; estão presentes em folhas, frutos e flores de diversas 

plantas (LIU et al., 2012). Os flavonoides possuem diversas subdivisões de acordo 

com a estrutura química, onde se incluem as chalconas (CHIMENTI et al., 2010; LIU 

et al., 2012; VEITCH; GRAYER, 2008), figura 7, foco dos estudos das interações 

intermoleculares. 

 

Figura 7: Estruturas básicas da chalcona, sendo R1 e R2 padrões diferentes de hidroxilação nas 
diversas posições dos anéis. Modificada. FONTE: PESSÔA, 2013. 

As chalconas se encontram abundantemente em plantas comestíveis (PATIL; 

MAHAJAN; KATTI, 2009) e são utilizadas também como intermediários ou 

precursores biológicos na síntese orgânica de substâncias com relevância biológica 

(PESSÔA, 2014). Nos últimos anos, estudos mostram que as chalconas sintéticas e 

análogos possuem imensa aplicabilidade biológica, incluindo anticancerígena (DEB 

MAJUMDAR et al., 2011; WANG et al., 2013), aumentando o interesse nessas 

substâncias.  

A atividade anticancerígena é dependente do número e das posições de 

grupos hidroxilas nos anéis A e B (PESSÔA, 2014), assim como a presença de 

heterociclos (PESSÔA, 2014) e a conformação preferencial (DUCKI et al., 1998). 

Estudos estruturais mostram que a substituição de um dos anéis C6 por um anel 

heterocíclico acentua a atividade anticancerígena (KAMAL et al., 2011) e a 

preferência pela conformação s-cis ou s-trans, figura 8, possui relação estrutura-

atividade de extrema importância para a inibição da polimerização da beta-tubulina 

aos microtúbulos (DUCKI et al., 1998; ISHIGURO et al., 2008), essencial para a 

divisão celular, ou seja, influencia no mecanismo de ação exercido pelas chalconas, 
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sendo estas agentes antimitóticos que induzem a apoptose celular (BRANDÃO et 

al., 2010; METWALLY; PRATSINIS; KLETSAS, 2007). 

 

Figura 8: Conformações de chalconas. 

 A metodologia mais empregada na síntese das chalconas é a condensação 

de Claisen-Schmidt (SOUZA, 2011), esquema 1. Este método envolve a reação de 

condensação aldólica entre uma aril-acetona e um aldeído aromático catalisada por 

bases (NaOH, KOH, Ba(OH)2) na presença de solventes polares, geralmente álcoois 

(MeOH, EtOH, MeOH/H2O, EtOH/H2O), fornecendo chalconas de geometria 

exclusivamente trans na ligação dupla (PESSÔA, 2014). 

 

 

Esquema 1: A reação de Claisen-Schmidt na síntese de chalconas, sendo Ar e Ar¹ anéis aromáticos. 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

2. OBJETIVOS 

Aprender sobre a técnica de difração de raios x, através da compreensão de 

parâmetros importantes na descrição estrutural e familiarização com a 

instrumentação. Aplicar os conhecimentos sobre a difração de raios x para a 

determinação estrutural e caracterização de seis novas chalconas, sintetizadas em 

laboratório, utilizando um difratômetro de monocristais. Estudar a 

supramolecularidade dos compostos obtidos, utilizando os softwares e ferramentas 

adequadas. Realizar uma revisão bibliográfica sobre cristalografia, análise de 

difração de raios x de pequenas moléculas, superfícies de Hirshfeld e 

supramolecularidade. 
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3. INSTRUMENTAÇÃO 

3.1. Análise de difração de raios x 

 Os dados de difração de raios x de monocristais das chalconas foram 

coletadas no difratômetro Bruker D8-Venture, com radiação KɑMo (λ = 0,71073 Å) à 

temperatura ambiente, no Laboratório de Difração de Raios X (LDRX) do Instituto de 

Física (IF) da Universidade Federal Fluminense (UFF). As estruturas foram 

resolvidas utilizando o Métodos Diretos (GIACOVAZZO et al., 2002), com o software 

OLEX2 (DOLOMANOV et al., 2009) e refinados através dos métodos dos mínimos 

quadrados, em função do fator de estrutura ao quadrado (F²), implementado no 

software olex2.refine (BOURHIS et al., 2015) integrados na plataforma OLEX2 

(DOLOMANOV et al., 2009). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Através das sínteses realizadas pela doutoranda Jaqueline Cavalcanti 

Pêssoa, no Laboratório de Síntese Orgânica do Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense, foram obtidas seis novas chalconas, figura 9, 

dotadas de anéis fenílicos ou heterocíclicos na posição A e anéis triazólicos unidos a 

um anel fenílico na posição B, figura 8, sob forma de monocristais, após evaporação 

lenta do etanol ou DMSO das soluções. 

 

Figura 9: Estruturas das chalconas sintetizadas em laboratório. 

 Esses monocristais obtidos foram selecionados, utilizando microscópio de luz 

polarizada, e aqueles que apresentavam hábitos bem definidos, tamanho adequado, 

ausência de bolhas e fissuras, foram escolhidos. Os cristais foram fixados em 

suportes poliméricos da MiTeGen®, e fixados na cabeça goniométrica kappa do 

equipamento Bruker D8-Venture, com detector CMOS, para análise. 

 Dado que as chalconas analisadas não possuem descrição em estado sólido 

por DRX, estas terão sua descrição estrutural, distâncias e ângulos de ligação e 

descrição das interações intermoleculares apresentadas, assim como análise da 

supramoleculariedade, utilizando o software CrystalExplorer (TURNER et al., 2017). 
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4.1. Descrição estrutural 

 Como dito anteriormente, foi possível obter monocristais dessas chalconas, 

possibilitando o emprego da técnica de difração de raios x. Na tabela 2 estão 

presentes os dados cristalográficos dos compostos. As chalconas 01, 02, 12 e 14 

estão classificadas dentro do sistema cristalino monoclínico e, devido à imposição 

gerada pela simetria do sólido, os eixos cristalográficos apresentam tamanhos 

diferentes entre si, como pode ser visto na tabela 2. Os ângulos ɑ, formados entre os 

eixos b e c, e ɣ, formado entre os eixos a e b, são iguais a 90°, enquanto o ângulo β, 

formado entre os eixos a e c, é maior do que 90° em todas essas chalconas, no qual 

β = 95,486(5); 96,269(2); 93,756(7) e 101,976(3)°, respectivamente. Esse sistema 

apresenta, em geral, o elemento de simetria eixo helicoidal (21) e um plano 

especular de deslizamento do tipo c que, quando combinados, geram um centro de 

inversão, caracterizando o grupo espacial P21/c, presente nas chalconas 02, 12 e 

14. A CHALC01, por mais que pertença ao sistema cristalino monoclínico, apresenta 

grupo espacial Pc, caracterizado apenas por um plano especular de deslizamento do 

tipo c. Com exceção da CHALC01, que possui duas unidades assimétricas por 

célula unitária (Z=2), as demais chalconas deste grupo apresentam quatro unidades 

assimétricas por célula unitária (Z=4). 

As chalconas 10 e 11 estão classificadas dentro do sistema cristalino 

ortorrômbico, assim seus eixos cristalográficos também apresentam tamanhos 

diferentes entre si, tabela 2, no entanto seus ângulos ɑ, β e ɣ são iguais a 90°. Neste 

sistema há três elementos de simetria eixo helicoidal (21). Assim como as demais 

chalconas, estas apresentam quatro unidades assimétricas na célula unitária (Z=4). 

 Os parâmetros estatísticos, R, S e wR, apresentados na tabela 2, indicam a 

confiabilidade dos resultados obtidos. O coeficiente de correlação, R, faz a 

correlação entre o modelo e o observado. Para um bom dado seu valor deve ser 

abaixo de 5% (MCMAHON, 2006). O valor encontrado para as chalconas analisadas 

se encontra abaixo do limite para as CHALC 02, 11 e 14 e acima para as demais. No 

entanto, os valores que se encontram acima do limite não se encontram muito 

distantes, e ainda estão dentro de valores aceitáveis para moléculas pequenas 

(R<10%) (MCMAHON, 2006), sendo 8,76% o maior entre eles, para a CHALC01 e 

7,43 e 7,74% para as chalconas 10 e 12, respectivamente. O goodness of fitness, S, 

pode ser entendido como o desvio padrão de um observável e, quanto mais próximo 
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da unidade, mais confiável será o resultado. Assim, a chalcona com valor de S mais 

próximo da unidade é a CHALC14 com S=1,040 e a mais distante desse valor é a 

CHALC12 com S=1,193. Ao avaliarmos os parâmetros estatísticos é possível 

observar que os resultados não demonstram um bom ajuste do modelo, ou seja, o 

modelo obtido após a resolução e refinamento, é a que está presente no cristal 

analisado. 

É importante ressaltar que as chalconas 01, 02, 10, 11 e 12 possuem 

conformação preferencial s-cis, figura 10.a-e, na qual o anel aromático A e a ligação 

dupla da cadeia alifática se apresentam trans em relação à ligação simples que os 

separam. Já a CHALC14, figura 10.f, apresenta a conformação s-trans, devido a 

efeitos de repulsão estérica maiores entre a metila presente na cadeia alifática (C12) 

e o hidrogênio H6A do carbono C6A.   

Na tabela 3 estão apresentadas as distâncias de ligação e ângulos de ligação 

química presentes nas chalconas analisadas. 
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Figura 10: Representação das unidades assimétricas das chalconas analisadas, sendo a) CHALC01 (Z=2); b) CHALC02 (Z=4); c) CHALC10 (Z=4); d) 
CHALC11 (Z=4); e) CHALC12 (Z=4) e f) CHALC14 (Z=4). Elipsoides com 50% de probabilidade. 
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Tabela 2: Dados cristalográficos das chalconas 01, 02, 10, 11, 12 e 14. 

CHALC 01 02 10 11 12 14 

Fórmula C17H13N3O C18H15N3O C15H11N3OS C19H17N3O C15H12N4 C18H15N3O 

Massa molar (gmol-1) 275,31 289,34 281,34 303,37 264,29 289,34 

T(K) 297,92 297,92 297,92 288,09 288,09 288,09 

Comprimento de onda 

MoKɑ (Å) 
0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico Ortorrômbico Ortorrômbico Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial Pc P21/c P212121 P212121 P21/c P21/c 

a (Å) 9,200(1) 8,1793(4) 4,8539(3) 5,0199(3) 5,932(1) 5,8177(5) 

b (Å) 4,9176(6) 16,850(1) 12,0512(9) 9,8017(5) 8,538(2) 20,579(2) 

c (Å) 15,144(2) 11,0957(7) 23,145(2) 32,238(2) 26,129(6) 12,706(1) 

ɑ (°) 90 90 90 90 90 90 

β (°) 95,486(5) 96,269(2) 90 90 93,756(7) 101,976(3) 

ɣ (°) 90 90 90 90 90 90 

V (Å³) 682,0(2) 1520,1(2) 1353,9(2) 1586,2(1) 1320,5(5) 1488,1(2) 

Z 2 4 4 4 4 4 

dcalc (gcm-³) 1,3405 1,2642 1,3802 1,2702 1,3293 1,2914 
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Coeficiente de absorção 

(mm-1) 
0,086 0,081 0,237 0,081 0,088 0,083 

Reflexões 

coletadas/independentes 
9196 / 2451 29415 / 2791 15995 / 2418 24355 / 2874 

13046 / 

2383 
8011 / 2688 

Nº de parâmetros 

refinados 
190 200 181 210 182 201 

R (%) 0,0876 0,0459 0,0743 0,0406 0,0774 0,0443 

wR 0,1887 0,1097 0,1929 0,1060 0,1610 0,0990 

S 1,092 1,092 1,067 1,065 1,193 1,040 

𝑅 =
∑|𝐹𝑜| − |𝐹𝑐|

∑|𝐹𝑜|
           𝑤𝑅 = (

∑[𝑤(𝐹𝑜
2 − 𝐹𝑐

2)2]

∑ 𝑤(𝐹𝑜
2)²

)

1
2⁄

       𝑆 = {
∑[𝑤(𝐹𝑜

2 − 𝐹𝑐
2)2]

(𝑛 − 𝑝)
}

1
2⁄

 

 

Tabela 3: Distâncias e ângulos de ligação das chalconas analisadas. 

CHALC 01 02 10 11 12 14 

 Distâncias de ligação (Å) 

C1A-C2A 1,39(1) 1,391(2) - 1,398(3) - 1,387(2) 

C2A-C3A 1,37(1) 1,377(2) 1,314(9) 1,395(3) 1,371(7) 1,374(3) 

C3A-C4A 1,36(1) 1,389(2) 1,430(8) 1,370(3) 1,407(6) 1,366(3) 

C4A-C5A 1,37(1) 1,382(2) - 1,378(3) - 1,364(3) 

C5A-C6A 1,37(1) 1,379(2) - 1,381(3) - 1,382(2) 

C6A-C1A 1,38(1) 1,392(2) - 1,390(3) - 1,382(2) 
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C1A-C1 1,46(1) 1,481(2) 1,439(7) 1,499(3) 1,441(6) 1,495(2) 

C1-O1 1,26(1) 1,230(2) 1,269(7) 1,210(2) 1,241(5) 1,222(2) 

C1-C2 1,43(1) 1,474(2) 1,443(8) 1,469(3) 1,456(6) 1,480(3) 

C2-C3 1,32(1) 1,316(2) 1,303(8) 1,324(3) 1,334(5) 1,336(2) 

C3-C4 1,46(1) 1,443(2) 1,457(8) 1,434(3) 1,457(5) 1,441(3) 

C4-C5 1,34(1) 1,398(2) 1,353(8) 1,388(3) 1,387(5) 1,397(2) 

C5-N1 1,41(1) 1,317(2) 1,370(8) 1,322(3) 1,333(5) 1,323(3) 

N1-N2 1,33(1) 1,337(2) 1,326(6) 1,338(2) 1,339(4) 1,333(2) 

N2-N3 1,36(1) 1,327(2) 1,336(6) 1,325(2) 1,335(4) 1,321(2) 

N3-C4 1,37(1) 1,335(2) 1,334(6) 1,339(2) 1,343(5) 1,337(2) 

N2-C6 1,42(1) 1,422(2) 1,430(6) 1,421(2) 1,426(5) 1,423(2) 

C6-C7 1,38(1) 1,381(2) 1,405(6) 1,378(3) 1,373(5) 1,379(3) 

C7-C8 1,38(1) 1,382(3) 1,405(7) 1,386(3) 1,388(5) 1,374(3) 

C8-C9 1,37(1) 1,375(3) 1,374(8) 1,369(3) 1,370(6) 1,369(3) 

C9-C10 1,35(1) 1,374(3) 1,362(8) 1,368(3) 1,372(6) 1,369(3) 

C10-C11 1,37(1) 1,386(3) 1,310(9) 1,384(3) 1,385(6) 1,383(3) 

C11-C6 1,38(1) 1,382(2) 1,385(7) 1,382(3) 1,372(5) 1,372(2) 

C2-C12 - - - - - 1,504(2) 

C1A-S1 - - 1,731(5) - - - 

S1-C2A - - 1,700(7) - - - 

C1A-N1A - - - - 1,379(5) - 

N1A-C2A - - - - 1,356(5) - 

C4A-C1A - - 1,367(7) - 1,374(6) - 

C2A-C8A - - - 1,504(3) - - 

C4A-C7A - 1,503(3) - 1,512(3) - - 

 Ângulos de ligação (°) 

C1A-C2A-C3A 120,7(8) 121,1(2) - 117,7(2) - 120,6(2) 

C2A-C3A-C4A 120,4(9) 121,0(2) 114,0(6) 124,4(2) 107,2(4) 120,4(2) 

C3A-C4A-C5A 119,6(9) 117,8(2) - 117,2(2) - 120,0(2) 

C4A-C5A-C6A 120,2(7) 121,6(2) - 120,2(2) - 120,3(2) 
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C5A-C6A-C1A 121,1(8) 120,6(2) - 122,6(2) - 120,4(2) 

C6A-C1A-C2A 118,0(8) 117,8(2) - 118,1(2) - 118,4(2) 

C1A-C1-O1 118,8(9) 120,5(2) 118,2(6) 121,0(2) 121,1(4) 118,3(2) 

O1-C1-C2 118,8(8) 119,9(2) 120,6(5) 118,9(2) 120,9(4) 120,4(2) 

C3-C4-C5 134,1(1) 131,6(2) 130,0(5) 131,4(2) 131,5(4) 134,0(2) 

C3-C4-N3 119,2(8) 120,9(2) 120,9(5) 121,6(2) 120,6(4) 119,0(2) 

N1-N2-N3 118,4(8) 115,0(1) 115,2(4) 115,0(1) 114,9(3) 115,3(1) 

N2-N3-C4 103,3(8) 104,2(1) 104,0(4) 104,6(1) 104,1(3) 104,6(1) 

N3-C4-C5 106,6(9) 107,5(2) 109,0(5) 107,0(2) 107,8(4) 106,9(2) 

C4-C5-N1 114,2(9) 109,9(2) 109,6(5) 110,6(2) 110,0(4) 110,1(2) 

C5-N1-N2 97,4(8) 103,4(1) 102,2(5) 102,8(2) 103,2(3) 103,0(2) 

C6-C7-C8 118,9(8) 119,3(2) 115,0(4) 118,7(2) 118,9(4) 118,8(2) 

C7-C8-C9 120,7(8) 120,4(2) 121,7(5) 120,9(2) 121,0(4) 121,0(2) 

C8-C9-C10 119,9(9) 119,7(2) 119,9(6) 119,6(2) 119,1(4) 119,7(2) 

C9-C10-C11 120,3(9) 121,1(2) 121,1(6) 121,0(2) 121,0(4) 120,4(2) 

C10-C11-C6 120,3(7) 118,4(2) 120,6(5) 118,6(2) 118,9(4) 119,1(2) 

C11-C6-C7 119,8(8) 121,1(2) 121,7(5) 121,2(2) 121,1(4) 121,0(2) 

C3A-C4A-C7A - 121,5(2) - 121,5(2) - - 

C7A-C4A-C5A - 120,6(2) - 121,3(2) - - 

C3A-C4A-C1A - - 111,8(6) - 107,8(4) - 

S1-C2A-C3A - - 112,0(5) - - - 

C4A-C1A-S1 - - 110,1(4) - - - 

C1A-S1-C2A - - 92,2(3) - - - 

C1A-C2A-C8A - - - 123,8(2) - - 

C8A-C2A-C3A - - - 118,6(2) - - 

C4A-C1A-N1A - - - - 107,2(4) - 

C1A-N1A-C2A - - - - 109,4(4) - 

N1A-C2A-C3A - - - - 108,4(4) - 

C1-C2-C12 - - - - - 116,3(2) 

C12-C2-C3 - - - - - 123,8(2) 
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 Na tabela 4 estão apresentadas as distâncias médias das ligações C-C nos 

anéis A, fenílicos no caso das CHALC01, 02, 11 e 14 e heterocíclicos para as 

CHALC10 e 12; B, anéis triazólicos e C, fenílicos, figura 11. Seus radicais podem ser 

identificados de acordo com a tabela 5 

 

Tabela 4: Comprimentos de ligação C-C nos anéis A, B 

e C de diferentes chalconas. 

CHALC ANEL A (Å) ANEL B (Å) ANEL C (Å) 

01 1,373(9) 1,336(9) 1,372(9) 

02 1,385(2) 1,398(2) 1,380(3) 

10 1,370(8) 1,353(8) 1,373(8) 

11 1,385(3) 1,387(5) 1,378(3) 

12 1,384(6) 1,388(3) 1,377(6) 

14 1,376(3) 1,397(2) 1,374(3) 

 

 

Figura 11: Anéis presentes nas estruturas das chalconas analisadas. 

 

Tabela 5: Radicais presentes nas estruturas das chalconas. 

CHALC 01 02 10 11 12 14 

R1 H H --- CH3 --- H 

R2 H CH3 H CH3 H H 

R3 H H H H H CH3 

X --- --- S --- N --- 
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 Esses valores evidenciam o caráter da aromaticidade presentes nesses anéis, 

uma vez que apresentam distâncias de ligação intermediárias aos valores de uma 

ligação simples Csp³-Csp³, 1,53Å, e ligação dupla Csp²=Csp², 1,32Å (PRINCE, 2004). 

Nos anéis A heterocíclicos, foram consideradas apenas as ligações C2A-C3A, C3A-

C4A, C4A-C1A e nos anéis triazólicos (B) a ligação C4-C5. Em todos os casos há 

indícios de aromaticidade nos anéis devido aos comprimentos de ligação. 

 Como evidenciado na figura 11, as principais diferenças estruturais entre 

essas chalconas são a posição dos substituintes e a natureza do anel A. Os radicais 

R estão presentes em duas posições nos anéis das chalconas contendo o anel 

fenólico. Na CHALC02, o radical metila (C7A) está presente na posição C4A, no qual 

a distância entre C4A-C7A é 1,503(3) Å. Os ângulos entre C3A-C4A-C7A e C7A-

C4A-C5A são 121,54(17)° e 120,64(17)° respectivamente, ângulos estes que 

indicam a presença de um carbono Csp2 (~120°) (ATKINS; JONES, 2012). Já a 

CHALC11 apresenta dois radicais metilas, um na mesma posição da CHALC02 com 

distância de ligação 1,512(3) Å e outra (C8A) na posição C2A, com distância de 

ligação C2A-C8A de 1,504(3), os ângulos entre essas ligações também se 

aproximam de 120°, como mostrado na tabela 3. As distâncias de ligação dos 

radicais se aproximam dos valores de uma ligação simples C-C, 1,53 Å (PRINCE, 

2004). 

 A CHALC14 também apresenta um radical metila, no entanto este não se 

encontra ligado ao anel A, estando presente na cadeia acíclica ligado ao C2. Como 

mencionado anteriormente, a presença desse substituinte nessa parte da molécula, 

leva a um forte efeito estério entre o hidrogênio do C6A do anel A e a metila C12, na 

cadeia. Em decorrência desse efeito, a estrutura assume conformação preferencial 

s-trans na qual a metila está em posição trans, referente à ligação C1-C2, ao anel A 

(DUCKI et al., 1998). O ângulo de torção entre os anéis A e B desta chalcona é de 

64,0(1)°, muito maior do que o apresentado pelas demais, tabela 6, que apresentam 

conformação s-cis. Esses desvios da planaridade levam à diminuição da 

deslocalização eletrônica entre os anéis, sendo a CHALC14 a que possui maior 

desvio. 
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Tabela 6: Ângulos de torção entre os anéis A e B de 

diferentes chalconas 

CHALC TORÇÃO (°) 

01 6,2(6) 

02 4,6(1) 

10 12,0(5) 

11 13,7(2) 

12 7,0(3) 

14 64,0(1) 

 

 A presença dos heterociclos na posição A das chalconas 10 e 12 também 

levam a distâncias médias de ligação C-C intermediárias entre uma ligação simples 

e uma dupla, como visto na tabela 4, sendo um indício da aromaticidade nesses 

anéis. Os ângulos médios entre os átomos que compõem esses anéis são mais 

agudos do que nos anéis A, apresentados pelas outras chalconas (~120°), 108,0(5) 

e 108,0(4)°, para CHALC10 e 12, respectivamente. Isso se deve por serem um anel 

planar composto por cinco membros, nos quais os ângulos se encontram mais 

tencionados e possuem, em média, 108° (BRUICE, 2006). As distâncias de ligação 

entre os carbonos e os heteroátomos corroboram com a presença de carbonos sp2. 

Como visto na tabela 3, as distâncias C1A-S1 e S1-C2A são 1,731(5) e 1,700(7) Å, 

para a CHALC10, e as distâncias C1A-N1A e N1A-C2A são 1,379(5) e 1,356(5) Å, 

valores bem próximos aos estabelecidos nas tabelas internacionais de cristalografia, 

1,71 Å para a ligação Csp²-S e 1,36 Å para a ligação Csp²-N (PRINCE, 2004). 

 A distância C1-O1 das chalconas se mostram próximas às descritas na 

literatura, na qual Csp²-O corresponde a 1,22 Å (PRINCE, 2004). As diferenças 

apresentadas nos valores do comprimento de ligação podem estar relacionadas aos 

diferentes grupos próximos à C=O. 

 A orientação desses ângulos, os comprimentos de ligação e a natureza dos 

átomos, contribuem para formação de interações intermoleculares que levam à 

estabilização do sólido, empacotamento cristalino, e de estruturas supramoleculares. 
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4.2. Interações intermoleculares e supramoleculariedade 

 Na figura 12 estão presentes ligações de hidrogênio para as chalconas 

analisadas. As interações podem ser denominadas convencionais, nas quais átomos 

de alta eletronegatividade estão ligados covalentemente aos átomos de hidrogênio 

participantes da interação, encontrada apenas na CHALC12. Nela, o átomo doador 

de interação, N1A, possui alta eletronegatividade, comparado ao hidrogênio, H1A, a 

ele ligado. Estes, por sua vez, se encontram interagindo com o oxigênio receptor de 

doação, O1, de outra molécula idêntica. Nas demais estruturas, as ligações de 

hidrogênio presentes são ditas não convencionais, uma vez que os hidrogênios 

doadores estão ligados covalentemente a átomos de carbono, que interagem com 

outros átomos de carbono ou átomos mais eletronegativos, como N e O.
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Figura 12: Representação das ligações de hidrogênio, juntamente com os eixos cristalográficos, presentes nas chalconas a) CHALC01; b) CHALC02; c) 
CHALC10. 
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Figura 12: Representação das ligações de hidrogênio, juntamente com os eixos cristalográficos, presentes nas chalconas d) CHALC11; e) CHALC12 e f) 
CHALC14. 
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 As forças das ligações de hidrogênio podem ser consideradas médias ou 

fortes e podem ser classificadas de acordo com alguns parâmetros, como a 

distância entre os átomos doadores e receptores, mostrado na tabela 7. 

 

 Tabela 7: Ligações de hidrogênio presentes nas chalconas analisadas. 

CHALC Doador-H Receptor D-H (Å) H···R (Å) D···R (Å) D-H···R (°) 

01 C5A-H5A N3(i) 0,93 2,70 3,54(1) 151 

02 

C5-H5 O1(ii) 0,93 2,46 3,3471(2) 160 

C2-H2 O1 0,93 2,62 3,521(2) 163 

C6A-H6A O1 0,93 2,67 3,583(2) 169 

C5A-H5A N3(iii) 0,93 2,66 3,531(2) 156 

10 

C5-H5 N1(iv) 0,93 2,51 3,4176(3) 167 

C8-H8 O1 0,93 2,65 3,379(8) 136 

C8-H8 N3 0,93 2,68 3,407(9) 135 

11 C8-H8 O1(v) 0,93 2,65 3,349(4) 133 

12 
N1A-H1A O1(vi) 0,86 2,08 2,8554(7) 150 

C5-H5 O1(vii) 0,93 2,65 3,342(5) 132 

14 C4A-H4A O1(viii) 0,93 2,68 3,481(2) 144 

Códigos de simetria: (i) x, -y, 1/2+z (ii) x, 1/2-y, -1/2+z; (iii) 1+x, 1/2-y, 1/2+z; (iv) 1/2+x, 1/2-y, 

-z; (v) 3/2+x, 3/2-y, 1-z; (vi) 2-x, 1-y, -z; (vii) 1+x, y, z; (viii) -1+x, 1/2-y, -1/2+z 

É interessante ressaltar o comportamento dessas ligações de acordo com a 

variação da estrutura nas chalconas analisadas. Devido à presença de anéis 

aromáticos são esperadas interações π···π e C-H···π. Na CHALC01, há indícios 

dessas interações entre os átomos dos anéis B e C e entre os anéis A e C. De forma 

muito semelhante, a CHALC10 também apresenta provável empacotamento π entre 

átomos dos anéis B e C. Diferentemente, as CHALC02 e 12 apresentam indícios de 

empacotamento somente entre átomos dos anéis A e B. Nas CHALC11 e 14 há 

evidências a respeito dessas interações, porém não foi possível localizá-las com as 

ferramentas utilizadas. 

O conjunto dessas interações intermoleculares levam a formação de 

estruturas supramoleculares e, através das superfícies de Hirshfeld e dos gráficos 

de impressão digital, figuras 13 a 16, é possível uma melhor compreensão dessas 

interações. Com a análise das interações intermoleculares é possível entender a 

estabilidade dos sólidos e suas propriedades. 

A análise da superfície de Hirshfeld e os gráficos de impressão digital (FPP) 

foram obtidos através do software CrystalExplorer (TURNER et al., 2017). Cada SH 

é única para cada molécula, permitindo a visualização das diferentes interações 
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intermoleculares presentes nas estruturas, nas quais as diferenças entre elas são 

melhor visualizadas nos gráficos de impressão digital. 

 As SH para as chalconas das figuras 13 e 15 estão desenhadas sobre a 

superfície dnorm, na qual estão presentes as distâncias dos contatos normalizados. 

Essa superfície possibilita a observação das regiões que participam das interações 

intermoleculares, na qual as cores permitem identificar a intensidade e distância dos 

contatos. Nas regiões em vermelho, indicam os contatos mais intensos e curtos 

(distâncias menores do que a soma dos respectivos raios de van der Waals, para o 

átomo interno à superfície de Hirshfeld e externo a mesma) e as regiões em azul 

representam os contatos mais fracos e distantes (distâncias maiores do que o raio 

de van der Waals). 

 Os gráficos de impressão digital (FPP) são ferramentas úteis para 

comparações entre estruturas cristalinas e determinação das distâncias 

intermoleculares, uma vez que são únicos para cada molécula. Eles apresentam 

dependência com de e di, correspondendo, respectivamente, ao átomo externo e 

interno a superfície que delimita a molécula. Assim, a soma das distâncias, 

representados por de e di, correspondem à distância aproximada entre os átomos 

doador-receptor nas respectivas interações. Na parte inferior do FPP é observado os 

pontos correspondentes às interações mais forte, que apresentam menores 

distâncias na soma das funções de e di, e, na região superior à direita, as interações 

mais fracas. 
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Figura 13:  Superfícies de Hirshfeld (SH) com seus respectivos Gráficos de Impressão Digital (FPP) 
para as chalconas 01, 02 e 10, sendo a) CHALC01, -0,0486 (vermelho) a 1,1219 (azul) Å / volume de 
334 Å³; b) CHALC02, -0,2185 (vermelho) a 1,4102 (azul) Å / volume de 372 Å³; c) CHALC10, -0,2114 
(vermelho) a 1,3195 (azul) Å / volume de 331 Å³. 
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Figura 14: Histogramas das contribuições relativas para os contatos intermoleculares mais relevantes 
das chalconas 01, 02 e 10. 

 Na CHALC01, figura 13.a, as interações em vermelho nas extremidades da 

molécula correspondem às interações C-H···C, C9-H9···C3A e C4A-H4A···C10. Já a 

região em vermelho presente no centro da molécula, é referente à ligação de 

hidrogênio não convencional C5A-H5A···N3, sendo esta a de maior intensidade e 

menor distância, como observado na tabela 7, as outras interações não se 

encontram presentes devido aos limites dos programas utilizados. Na CHALC02, 

figura 13.b, é possível identificar uma interação mais forte, e mais curta, 

principalmente entre C5-H5···O1, relacionada à região em vermelho mais intenso; as 

outras interações mostradas na tabela 7 também são visíveis, através de regiões em 

vermelho em menor intensidade, na superfície de Hirshfeld. A figura 13.c mostra que 

a interação mais intensa é entre os anéis triazólicos de chalconas 10, no qual a 

ligação de hidrogênio não convencional C5-H5···N1, mais curta, ocorre, as demais 

apresentam-se em menores intensidade.  

 Ao observar os gráficos de impressão digital é notável a diferença entre eles 

e, como dito anteriormente, são únicos para cada molécula, no entanto existem 

semelhanças entre os mesmos, uma vez que as estruturas são similares. Para os 

referidos compostos da figura 13, as distâncias aproximadas entre os átomos 

doadores-receptores (soma de de e di) nas respectivas interações variam entre 2,3 a 

4,2 Å, para a CHALC01; entre 2,0 a 4,8 Å, para a CHALC02 e entre 2,4 a 4,8 Å, para 

a CHALC10. Na figura 14 estão presentes as contribuições relativas dos contatos 

dos FPP de cada chalcona, observando esses gráficos, percebe-se que os contatos 

do tipo H···H são majoritários, representando mais de 40%, em média, das 
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contribuições, indicados pelo pico largo em torno de de=di ≈ 1,2 Å. Outro contato 

relacionado às ligações de hidrogênio é o C···H, segundo majoritário (≈20%, em 

média, das contribuições) nas chalconas analisadas. A disposição dos contatos varia 

de estrutura para estrutura, indicando que este tipo de contato é mais sensível a 

mudanças estruturais. A presença de “asas” na região de 1,6 a 2,0 Å é característica 

dos contatos C···H, podendo ser indício da interação C-H···π, observado, 

principalmente, na CHALC02, figura 13.b. Esses contatos são os responsáveis pela 

estabilização da rede cristalina dos compostos, dado que suas contribuições são 

altas. As interações mais fortes, indicadas pela coloração vermelha sobre as SH, 

estão presentes nas regiões que apresentam forma pontiaguda sobre os FPP, 

correspondendo aos pares de/di de menores valores. Assim, as interações mais 

fortes são representadas pelos contatos do tipo N···H, relacionado às interações C-

H···N ou O-H···N, e O···H, apresentando como as interações C-H···O e N-H···O. Os 

contatos N···H possuem maior contribuição nas chalconas, aproximadamente 10%, 

em média, da contribuição total, a exceção é a CHALC10, no qual o contato O···H 

possui contribuição ligeiramente maior, figura 14. Esses contatos se mostram com 

formas pontiagudas na FPP. Para a CHALC01, o contato N···H é visível na SH 

apresentada na figura 13.a, na qual a região em vermelho corresponde aos pontos 

em torno de de=di ≈ 1,5 Å. Já a CHALC02 N···H na região na qual de=di ≈ 1,4 Å, logo 

essas interações são mais curtas do que na CHALC01; há também a presença de 

contatos O···H, mais curtos do que aqueles com N, de=di ≈ 1,3 Å, sua forma 

pontiaguda na FPP é referente à região em vermelho intenso na SH correspondente. 

A CHALC10 apresenta os contatos N···H mais curtos dentre as anteriores, de=di < 

1,4 Å, uma vez que as principais interações envolvem N···H; outra diferença é a 

presença de contatos S···H, devido à presença do enxofre em sua estrutura. Esses 

contatos são mais longos, de=di ≈ 1,85 Å e contribuem para a estabilização cristalina. 

Uma característica em comum entre essas chalconas, porém melhor visto entre a 

CHALC01 e 10, é a alta densidade de pontos de e di na região central da FPP, 

representada pela coloração esverdeada. A concentração desses pontos nessa 

região, de=di ≈ 1,8 Å, é, em grande parte, referente aos contatos C···C, e um indício 

da presença da interação de empacotamento π (MCKINNON; SPACKMAN; 

MITCHELL, 2004). Para a CHALC01, o empacotamento π possivelmente ocorre 

entre os anéis B e C de forma paralela deslocada (MARTINEZ; IVERSON, 2012) 
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cuja distância entre os centroides é de aproximadamente 3,734Å e entre os anéis A 

e C, uma provável interação C-H···π, cuja distância é 2,887Å. De forma semelhante, 

a CHALC10 suspostamente apresenta empacotamento π entre os anéis B e C de 

forma paralela deslocada com distância entre os centroides de 3,677Å e uma 

interação C-H···π entre os anéis A e C de 2,892Å. Já a CHALC02 possivelmente 

apresenta empacotamento π entre os anéis A e B de forma paralela deslocada e a 

distância entre os centroides é de 3,736Å. 
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Figura 15: Superfícies de Hirshfeld (SH) com seus respectivos Gráficos de Impressão Digital (FPP) 
para as chalconas 11, 12 e 14, sendo a) CHALC11, -0,0302 (vermelho) a 1,2895 (azul) Å / volume de 
389 Å³; b) CHALC12, -0,5063 (vermelho) a 1,3290 (azul) Å / volume de 323 Å³; c) CHALC14, -0,0209 
(vermelho) a 1,2616 (azul) Å / volume de 365 Å³.  
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Figura 16: Histogramas das contribuições relativas para os contatos intermoleculares mais relevantes 
das chalconas 11, 12 e 14 

Semelhante às chalconas analisadas anteriormente, as CHALC11, 12 e 14, 

da figura 15, possuem similaridades com as outras, mas, como o ambiente químico 

é determinante para as SH e FPP, diferenças também podem ser observadas. 

Segundo a figura 16, que indica as contribuições relativas para os contatos 

intermoleculares mais relevantes das chalconas 11, 12 e 14, os contatos 

predominantes são H···H e C···H, como nas demais. Os contatos N···H e O···H 

desempenham papel fundamental na estabilização cristalina, sendo responsáveis 

por, aproximadamente 20% das interações totais. Na CHALC11, figura 15.a, a 

interação mais importante, observada na SH, é a ligação de hidrogênio não 

convencional C8-H8···O1, correspondendo aos pontos de=di ≈ 1,45 Å. É interessante 

reparar no formato da FPP e, principalmente, no contato O···H, que não se 

apresenta de forma pontiaguda, como normalmente é. Observando a SH da 

CHALC12, figura 15.b, vê-se duas grandes regiões em vermelho, diferente das 

pequenas regiões exibidas pelas outras superfícies. Como a intensidade da região 

vermelha é medida pela proximidade do contato, e a interação presente na 

CHALC12 é uma ligação de hidrogênio convencional entre N1A-H1A···O1, mais 

forte do que as não convencionais, a distância é consideravelmente menor, segundo 

o FPP, de=di ≈ 1,15 Å, a menor observada dentre todas as chalconas analisadas. A 

CHALC14, figura 15.c, por sua vez, apresenta regiões em vermelho referentes à 

interação C4A-H4A···O1, sendo esta a interação mais forte, vista como uma 

pequena ponta, de=di ≈ 1,4 Å, no gráfico de impressão digital. Há uma possível 

interação de empacotamento π (indicada pela região de contatos C···C, de=di ≈ 1,8 
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Å, na FPP), nessas chalconas. Para a CHALC12, o possível empacotamento π 

ocorre entre os anéis A e B de forma paralela deslocada, na qual a distância 

aproximada entre os centroides é de 3,860Å. Já nas CHALC11 e 14 não foi possível 

identificar a interação. 

Em suma é possível observar que as interações mais intensas são aquelas 

que envolvem o oxigênio, O1, da carbonila ou os nitrogênios, N1 ou N3, do triazol, 

presentes em quase todas as chalconas. Os empacotamentos π e interações C-

H···π se mostram presentes, na maioria dessas chalconas, devido à contribuição 

dos sistemas aromáticos presentes. As intensidades dos contatos são semelhantes, 

exceto na chalcona 12, por possuir ligação de hidrogênio clássica, mais intensa do 

que as outras. 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foi realizado um estudo estrutural utilizando a técnica de 

difração de raios x. Foi realizada uma revisão bibliográfica abordando os principais 

conceitos sobre cristalografia, difração de raios x, engenharia de cristais, superfícies 

de Hirshfeld e supramolecularidade aplicados na química biológica e no processo de 

drug design.  

Desta forma, foi possível a elucidação estrutural de seis novas chalconas. As 

CHALC01, 02, 12 e 14 cristalizam no sistema monoclínico, com grupo espacial Pc 

para a primeira e P21/c para as demais. Já as CHALC10 e 11 cristalizam no sistema 

ortorrômbico, com grupo espacial P212121 para ambas. A não planaridade desses 

compostos foi confirmada pelos ângulos de torção entre os anéis A e B, no qual a 

CHALC14 apresentou o maior desvio da planaridade, com 64,0(1)°, devido à 

conformação preferencial adotada, s-trans, ser diferente das demais; o menor desvio 

foi apresentado pela CHALC02, 4,6(1)°. 

A análise qualitativa e quantitativa das interações intermoleculares presentes 

nessas chalconas e o estudo da supramolecularidade, através das superfícies de 

Hirshfeld e gráficos de impressão digital, foram realizados. A compreensão destas 

interações é importante para o entendimento das propriedades físico-químicas e 

uma correlação como potenciais fármacos.  

Observou-se que, os ambientes químicos dessas substâncias eram distintos, 

alterando também as interações intermoleculares, apresentando diferentes 

contribuições para a estabilização do empacotamento cristalino.  

Observou-se um padrão nas interações intermoleculares, já que todas as 

chalconas apresentaram interações de hidrogênio não convencionais, como C-H···O 

e C-H···N devido a presença dos anéis heterociclos, contendo nitrogênio e enxofre, 

e também do anel triazólico. Enfatiza-se a interação de hidrogênio clássica, N-H···O, 

apresentada pela CHALC12. Há indícios da presença de interações C-H···π e π···π 

nas chalconas analisadas, como se observou pela análise dos gráficos de impressão 

digital. 
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6. ANEXOS 

 

Figura A1: Contribuições relativas para os contatos intermoleculares da CHALC01. 



 

48 
 

 

Figura A2: Contribuições relativas para os contatos intermoleculares da CHALC02. 
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Figura A3: Contribuições relativas para os contatos intermoleculares da CHALC10. 
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Figura A4: Contribuições relativas para os contatos intermoleculares da CHALC11. 
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Figura A5: Contribuições relativas para os contatos intermoleculares da CHALC12. 



 

52 
 

 

Figura A6: Contribuições relativas para os contatos intermoleculares da CHALC14. 
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