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RESUMO 

 

Este trabalho foca no estudo de interações intermoleculares estabelecidas por compostos 

pirazólicos em fase sólida, mais especificamente, quais átomos destas participam, como estas 

ordenam e contribuem para a estabilização do retículo cristalino. As avaliações das disposições 

atômicas e interações intermoleculares foram realizadas com auxílio da cristalografia e da análise 

de superfícies de Hirshfeld. Desta maneira, uma aproximação mais aprofundada dos contatos 

estabelecidos por cada um dos compostos de interesse, considerando as contribuições eletrônicas 

de todo o cristal, pôde ser utilizada para explicitar quais são as interações predominantes no 

cristal e em qual grau estas são essenciais à estabilização do mesmo. Por meio desta análise 

concluiu-se que interações de camada fechada, estabelecidas entre átomos de hidrogênio, 

interações envolvendo anéis aromáticos e ligações de hidrogênio estão à frente do processo de 

estabilização do retículo cristalino e podem ser variadas de maneira a minimizar a energia do 

mesmo.  

 

Palavras-chave: Pirazóis, interações intermoleculares, superfícies de Hirshfeld, sólidos 

cristalinos.  
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ABSTRACT 

 

This work focuses on the study of intermolecular interactions established by pyrazolic 

compounds in solid phase, more specifically, on which atoms participate in such interactions, 

how they order the crystalline structure and contribute to the stabilization of the crystalline 

lattice. The evaluations of atomic dispositions and intermolecular interactions were carried out 

with the aid of crystallography and Hirshfeld surface analysis. In this way, a more in-depth 

approximation to the contacts established by each of the compounds of interest, considering the 

electronic contributions of the whole crystal, can be used to explicit the predominant interactions 

in the crystal and to what degree these interactions are essential to its stabilization. This analysis 

concluded that closed shell interactions, established between hydrogen atoms, aromatic 

interactions and hydrogen bonds are at the forefront of the stabilization process of the crystalline 

lattice and can be varied in order to minimize its energy. 

 

Keywords: Pyrazoles, intermolecular interactions, Hirshfeld surfaces, crystalline solids. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Pirazóis 

 

Compostos conhecidos como azóis consistem em heterociclos aromáticos contendo um 

átomo de nitrogênio e um segundo heteroátomo, dispostos nas posições 1,2 de um anel de cinco 

membros. Quando o segundo heteroátomo presente no anel consiste também em um átomo de 

nitrogênio, o composto azólico passa a ser conhecido como pirazol. Representações estruturais 

genéricas da molécula do pirazol e demais membros da família dos azóis podem ser vistas na 

Figura 1. 

Figura 1 - Representação molecular da família dos azóis 

 

 Nestes compostos observa-se que o átomo de nitrogênio 1-N, aquele que se encontra 

ligado ao átomo de hidrogênio, apresenta um comportamento similar àquele do pirrol, uma vez 

que o par de elétrons livre do nitrogênio se encontra conjugado com o sistema aromático do anel, 

enquanto o átomo de nitrogênio 2-N, aquele que se encontra ligado ao átomo de carbono por 

dupla ligação, apresenta um comportamento mais similar àquele da piridina, uma vez que o par 

de elétrons livre do nitrogênio não se encontra comprometido com a ressonância do sistema 

(NETTO, 2008). Assim sendo, compostos pirazólicos podem reagir prontamente com ácidos ou 

bases, motivo pelo qual é amplamente utilizado em síntese orgânica para funcionalizar diversos 

sistemas. Essa capacidade de atrelar propriedades diversas a compostos orgânicos garante uma 

posição de destaque para os pirazóis dentro da química medicinal, onde são estudados por 

possuírem uma grande gama de atividade biológica, como ação antimicrobiana, antifúngica, 

pesticida, antiviral, anti-inflamatória, anti-hiperglicêmica e antitumoral, bem como serem 

aplicados no combate à doença de Chagas e leishmaniose (FARIA, 2017).  
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A utilização de compostos pirazólicos como agentes na química medicinal motivou a 

inclusão desta classe de compostos em outra área: a química bioinorgânica. As moléculas 

derivadas de pirazol, agora na posição de ligantes, se coordenariam a centros metálicos já 

providos de ação biológica própria, de maneira a gerar uma sinergia e multifuncionalidade no 

combate a doenças e enfermidades (BROWN, 2018).  

Observa-se, contudo, que a própria química por trás da maneira como estes ligantes se 

coordenam aos centros metálicos já é digna de um estudo individual, como evidenciado por 

Trofimenko (TROFIMENKO, 1972) em seu documento de revisão quanto à química de 

coordenação de ligantes pirazólicos. Neste trabalho, atesta-se que o núcleo pirazólico é termica- 

e hidroliticamente estável e capaz de se coordenar a metais pelo nitrogênio 2-N, quando neutro, 

pelo nitrogênio 1-N quando desprotonado para formar o íon pirazolato, ou ainda, através dos dois 

átomos de nitrogênio, quando coordenado de maneira bidentada. Os núcleos pirazólicos, por 

possuírem elevada basicidade de Lewis, são capazes de se coordenarem com metais de transição 

da primeira série, sendo capazes de ajustar suas propriedades químicas a partir dos diferentes 

substituintes funcionais que podem ser incorporados nestes pró-ligantes (BROWN, 2018). 

Ligantes com este núcleo apresentam enorme versatilidade quanto ao modo de coordenação, 

ilustrada na Figura 2, podendo se ligar ao metal de maneira (a) monodentada neutra, (b) 

monodentada aniônica, (c) exobidentada aniônica, (d) endobidentada aniônica e (e) pentahapto 


5
.  

Figura 2 - Representação dos modos de coordenação de ligantes pirazólicos: (a) monodentado neutro (b) 

monodentado aniônico (c) exobidentado aniônico (d) endobidentado aniônico (e) pentahapto 
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Para o modo de coordenação monodentado neutro (Figura 2 (a)), observa-se que os 

complexos formados seguem a estrutura M(Hpz)nXm, onde Hpz é o ligante pirazólico em sua 

forma neutra, M o sítio metálico, X o contraíon e m a valência do metal. O número de moléculas 

de pirazóis coordenadas ao centro metálico, bem como sua geometria, varia em função de três 

fatores: a) a capacidade de coordenação do contraíon, b) a natureza do centro metálico e c) os 

substituintes no anel pirazólico. Contraíons com alta capacidade de coordenação, como haletos, 

inseridos no sistema através do sal metálico, podem tomar o lugar do ligante e reduzir o número 

de moléculas deste coordenadas ao metal, como observado no trabalho de Santos e colaboradores 

(SANTOS, 2012), no qual dois íons de cloreto se coordenam ao íon de cobre(II), de maneira 

competitiva. O padrão de substituição no anel pirazólico, por sua vez, também afeta a 

coordenação, uma vez que grupos volumosos na posição 3 criam um impedimento estérico que 

pode dificultar a coordenação (TROFIMENKO, 1972). Um exemplo de complexo obtido através 

da coordenação de um ligante pirazólico de maneira monodentada neutra pode ser encontrado no 

trabalho de Li e colaboradores (Li, 2002), no qual descrevem um complexo de paládio com 

ligantes pirazólicos (Figura 3).  

Figura 3 - Representação estrutural de um complexo contendo um ligante pirazólico coordenado de modo 

monodentado neutro. 

 

Quanto ao modelo de coordenação monodentado aniônico (Figura 2 (b)), observa-se 

uma menor expressão na literatura, especialmente quando comparado ao seu análogo neutro. 

Ainda assim, observam-se trabalhos nos quais foram obtidos complexos com ligantes pirazolato 

coordenados ao centro metálico de maneira monodentada, como no caso do complexo de platina 

com ligantes pirazolato obtido por Fackler Jr (Fackler Jr, 1992), exibido na Figura 4. 
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Figura 4 - Representação estrutural de um complexo contendo um ligante pirazólico coordenado de modo 

monodentado aniônico 

 

Após sofrer desprotonação, assumindo a forma do íon pirazolato, o sistema passa a 

possuir, em cada nitrogênio, um par de elétrons livre para a coordenação. Assim sendo, os 

ligantes se tornam capazes de se coordenarem de maneira bidentada aos centros metálicos. Essa 

coordenação, contudo, pode se dar com os dois átomos de nitrogênio ligados a um mesmo centro 

metálico, conhecido como modo endobidentado, ou com cada nitrogênio coordenado a um 

diferente centro metálico, de maneira exobidentada. Nestes casos, o ligante pirazolato assume 

uma simetria C2v, que o distingue de piridinas e demais nucleófilos análogos. (NETTO, 2008). 

Quando a coordenação ocorre de maneira exobidentada (Figura 2 (c)), a geometria do 

ligante pirazolato permite que este atue como ponte entre dois centros metálicos distintos, 

possibilitando a obtenção de complexos heteronucleares ou ainda favorecendo a montagem de 

sistemas estendidos. De fato, a maioria das sínteses que partem de íons metálicos em solução e 

utilizam o pirazolato como ligante tendem a formar estruturas poliméricas, conforme 

evidenciado na Figura 5a (TROFIMENKO, 1972) 
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Figura 5 - (a) Formação de polímeros de coordenação (b) utilização de ligantes fechadores para inviabilizar 

polimerização 

 

No caso de pirazóis coordenados a um metal em geometria tetraédrica, a coordenação 

adicional de moléculas de solvente pode levar a adoção de uma geometria octaédrica. A 

formação de polímeros de coordenação pode ser evitada, quando os pirazolatos se encontram 

ligados ao metal de maneira exobidentada, utilizando-se ligantes fechadores (TROFIMENKO, 

1972). Com o uso destes, limita-se a extensão do complexo, que passa a se apresentar na forma 

de metalociclos, como visto na Figura 5b. Um exemplo de coordenação exobidentada de 

ligantes pirazolato a um metal pode ser vista no trabalho de Kim e colaboradores (KIM, 1998), 

onde é descrita a estrutura de um complexo trinuclear de ouro com ligantes pirazolato (Figura 

6). 

Figura 6 - Representação estrutural de um complexo contendo um ligante pirazolato coordenado de modo 
exobidentado 
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Quanto ao modo de coordenação endobidentado (Figura 2 (d)), observa-se que este é 

mais estável frente ao modo de coordenação monodentado, para o caso de pirazolatos, quando 

não há impedimento estérico na esfera de coordenação do centro metálico, conforme 

demonstrado por evidências experimentais e estudos teóricos. De fato, para o caso de 

coordenação de ligantes pirazolatos a íons de titânio(IV) observa-se uma diferença de 20-25kcal 

mol
-1

 entre o modo de coordenação endobidentado e o monodentado, conforme evidenciado por 

Yélamos em seu trabalho (YELAMOS, 1999). Com isto, é possível afirmar que os ligantes do 

tipo pirazolato, quando tratados sob condições de síntese específicas, reagem com metais sem 

presença de água em sua esfera de coordenação para formar complexos termicamente estáveis. O 

trabalho de Vela (Vela, 2006) evidencia a estrutura de um complexo de ferro com um ligante 

pirazolato coordenado ao centro metálico de maneira endobidentada, conforme exibido na 

Figura 7. 

Figura 7 - Representação estrutural de um complexo contendo um ligante pirazolato coordenado de modo 

endobidentado. 

 

A coordenação de ligantes pirazolatos a centros metálicos pelo modo pentahapto, 
5
, 

(Figura 2 (e)) é ainda muito pouco descrita na literatura, ainda que sugerida em algumas 

revisões quanto a esta classe de ligantes. Tais sugestões são baseadas no fato de que ligantes 

análogos aos pirazóis, os pirróis, participam de inúmeros complexos metálicos com modelo de 

coordenação pentahapto. No trabalho de Perera e colaboradores é reportada a obtenção de 

complexos de Ru(II) com uma série de ligantes pirazolato coordenados nesse modo (PERERA, 

1999). Neste trabalho, atesta-se que, por meio de cálculo de orbitais moleculares, ligantes 
5
-
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pirazolato empregam orbitais da mesma maneira que ligantes 
5
-cyclopentadienyl para se 

ligarem aos centros de rutênio. Como o ligante 
5
-cyclopentadienyl é capaz de se coordenar a 

uma gama de diferentes metais, presume-se que os ligantes pirazolatos possam fazer o mesmo. 

Os ligantes 
5
-pirazolato, contudo, por serem menos elétron-doadores, resulta em potenciais de 

redução mais negativos e comprimentos de ligação metal-ligante maiores que aqueles esperados 

para compostos análogos. Um exemplo de ligantes pirazolato neste modelo de coordenação é 

observado no trabalho acima citado, onde é exibida a estrutura do complexo [(
5
-3,5-

dimetilpirazolato)
5
-pentametilciclopentadienil)Ru] (Figura 8). 

 

Figura 8 - Representação estrutural de um complexo contendo um ligante pirazólico coordenado de modo 

monodentado aniônico 

 

Os pirazóis e seus derivados podem, ainda, ser encontrados na forma de entidades 

organizadas de maior complexidade, formadas a partir da associação de duas ou mais unidades 

químicas, sejam elas moléculas ou íons, por meio de interações metal-ligante ou interações 

intermoleculares não covalentes, como ligações de hidrogênio, forças de van der Waals, entre 

outras. Estas unidades mais elaboradas, quando mantidas coesas por ligações não covalentes, são 

diretamente dependentes de interações fracas de longo alcance. De fato, tais interações 

apresentam energia equivalente a apenas 10% daquela observada em ligações químicas e um 

distanciamento internuclear até duas vezes maior (DANCE, 2003). Por isto, uma nova visão de 

ligantes na química de coordenação passa a ser adotada, contemplando as interações destes não 

somente com centros metálicos, mas também com outras moléculas do próprio ligante, 

originando sistemas estendidos com uma imensidão de propriedades a ser explorada, no que fica 

conhecido como química supramolecular (LEHN, 2002). 
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1.2. Química Supramolecular  

 

Estes sistemas mais complexos, estudados pela química supramolecular, foram 

originalmente reportados na década de 1930 sob o termo “Übermoleküle”, consistiam 

originalmente de entidades de mais alta organização, como dímeros de ácido acético (LEHN, 

1995). A química supramolecular, contudo, têm seus pilares fundamentados ainda mais cedo na 

história da ciência. Para que estas entidades organizadas sejam estabelecidas e apresentem 

qualquer funcionalidade prática, faz-se necessário que suas moléculas constituintes estejam 

interagindo entre si, uma vez que moléculas isoladas não possuem mecanismo de ação. Isto 

consiste no primeiro fundamento da química supramolecular: obrigatoriamente há a existência de 

um substrato conhecido como receptor da interação. Ainda, a conexão de componentes de uma 

entidade supramolecular deve ocorrer de maneira seletiva, similar àquela esperada para enzimas 

e substratos, implicando uma dependência geométrica no que fica conhecido como 

reconhecimento molecular (LEHN, 2002; PERSCH; DUMELE; DIEDERICH, 2015) Por fim, 

para que o arranjo seletivo de unidades moleculares ocorra, é imprescindível que estas interajam 

entre si, isto é, apresentem afinidade química, de maneira análoga à própria química de 

coordenação (LEHN, 1995). 

 As interações responsáveis por possibilitar essa agregação de unidades moleculares 

consistem em ligações não-covalentes, interações de natureza eletrostática entre moléculas e 

íons, formadas a partir de um potencial eletrostático gerado pelo desbalanceamento eletrônico 

presente nos dipolos existentes nestas espécies, seja por uma diferença de eletronegatividade, 

seja por um deslocamento momentâneo da densidade eletrônica. Estas interações possuem 

dependência direta com o distanciamento entre as espécies que as estabelecem, sendo 

extremamente sensíveis a pequenos acréscimos à distância que as separam. Interações podem, 

por esta lógica, ser classificadas em função do seu alcance: i) interações próximas ou de curto 

alcance, com distanciamento interatômico inferior ao raio médio de Van der Waals, que são mais 

fortes ou ii) interações de longo alcance, que são mais fracas e com um distanciamento superior 

àquele do raio médio de Van der Waals (STEED; ATWOOD, 2009). 

Sistemas supramoleculares consistem na ação conjunta de interações que consideram 

tanto a molécula hóspede quanto a molécula hospedeira e são sujeitas à ação do ambiente no qual 
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estão inseridas. Em termos práticos, algumas interações se sobrepõem as outras no que tange à 

capacidade de ordenamento e estabilização do sistema. Considerando a química por trás do foco 

de estudo deste trabalho, os pirazóis, entende-se que as seguintes interações são de suma 

importância: interações dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio, interações de empilhamento da 

nuvem 𝜋 e interações de Van der Waals. Há ainda a existência de interações de camada fechada 

que, ainda que mais oclusas, apresentam grande contribuição para estabilização de pirazóis em 

fase sólida. (STEED; ATWOOD, 2009) 

As interações do tipo dipolo-dipolo podem ser compreendidas como a interação atrativa 

resultante da diferença de natureza das cargas parciais localizadas sobre átomos de uma molécula 

em função da tendência da nuvem eletrônica se encontrar, preferencialmente, sobre um destes 

átomos, gerando um desbalanceamento e subsequente dipolo eletrônico, com um lado positivo e 

outro negativo. Estes dipolos podem se alinhar de maneira consecutiva, com a extremidade 

negativa de um dipolo enxergando a extremidade positiva do dipolo seguinte, ou empilhados em 

sentidos contrários, conforme exibido na Figura 9. Interações dipolo-dipolo apresentam energias 

muito inferiores àquelas observadas para interações iônicas, como as existentes em sólidos 

iônicos, uma vez que suas cargas parciais possuem magnitudes muito inferiores. De fato, a 

energia destas interações se encontra no intervalo de 5-50 kJ mol
-1

. (STEED; ATWOOD, 2009) 

 

Figura 9 - Representação das interações entre os dipolos de moléculas vizinhas 

 

Disponível em: https://chem.libretexts.org/link?98083 
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Interações de hidrogênio, mais conhecidas como ligações de hidrogênio, podem ser 

compreendidas como uma variação específica de interações do tipo dipolo-dipolo. Estas 

comumente envolvem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de elevada eletronegatividade 

(o átomo doador de ligação de hidrogênio) interagindo com outro átomo eletronegativo, portador 

de um par de elétrons livre (o átomo receptor de ligação de hidrogênio). Estas ligações são tidas 

como o pilar da química supramolecular, haja vista sua capacidade de direcionar o sistema, bem 

como sua elevada energia, alternando de 4-60 kJ mol
-1

 em condições usuais, mas podendo chegar 

a 120 kJ mol
-1

 em compostos que polarizem de maneira muito eficaz a ligação do átomo doador 

com o hidrogênio. A real força de uma ligação de hidrogênio, contudo, não pode ser mensurada 

com exatidão visto que esta é muito dependente do ambiente químico no qual se encontra 

inserida, mas apresenta grande dependência com a eletronegatividade do átomo doador, 

aumentando a magnitude da carga parcial formada durante polarização e sua interação com a 

carga parcial contrária da espécie aceptora, e da geometria que a ligação de hidrogênio adota. As 

ligações de hidrogênio se apresentam de maneira distinta, variando comprimentos e disposições 

espaciais, podendo ser dividias em três distintas classes: fortes, moderadas e fracas (STEED; 

ATWOOD, 2009). As interações fortes muito se aproximam àquelas enxergadas em ligações 

covalentes, com o hidrogênio próximo ao ponto médio da distância entre doador e aceptor de 

ligação de hidrogênio, estando os átomos participantes da interação adotando uma geometria 

linear. Estas interações fortes apresentam comprimento no intervalo de 1,2-1,5 Å. Já as 

interações moderadas tendem a apresentar um desvio da linearidade, sendo levemente angulares, 

e possuem relação direta entre sua energia e a distância observada cristalograficamente. Estas 

interações de caráter intermediário apresentam comprimento no intervalo 1,5-2,2 Å. Por fim, as 

interações fracas exibem um grande desvio da geometria linear e tendem a apresentar espécies 

não usuais como doadores ou aceptores da ligação de hidrogênio, apresentando comprimento de 

interação dentro do intervalo 2,2-3,2 Å. (STEED; ATWOOD, 2009). Dentre estas espécies 

destacam-se, como aceptores, os grupos C-H, sistemas π de anéis aromáticos e alcinos. Doadores 

de ligação de hidrogênio do tipo C-H são considerados os mais fracos e com menor expressão, 

mas a existência de um substituinte eletronegativo pode aumentar consideravelmente a acidez do 

átomo de hidrogênio, gerando um dipolo de magnitude significativa (LEVITT; PERUTZ, 1988). 

Enquanto uma única ligação de hidrogênio forte pode ser capaz de determinar a estrutura de um 

composto no estado sólido, ligações fracas possuem um papel crucial na sua estabilização e se 
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tornam cada vez mais significantes com o aumento da frequência destas interações (STEED; 

ATWOOD, 2009). 

Interações estabelecidas entre sistemas aromáticos, conhecidas como interações do tipo 

π-π ou empilhamento-π, estão associadas à distribuição da densidade eletrônica ao longo das 

superfícies dos anéis aromáticos. O modelo proposto por Sanders e Hunters defende uma 

aproximação simplista, considerando a contribuição de interações de Van der Waals e de 

interações eletrostáticas, para explicar a disposição geométrica de anéis aromáticos. Neste 

modelo, o anel aromático se aproxima de um quadrupolo elétrico, contendo uma região 

parcialmente positiva, localizada sobre o esqueleto carbônico do anel, e uma região parcialmente 

negativa, a nuvem π que se estende para os planos acima e abaixo do esqueleto do anel, 

conforme evidenciado na Figura 10(a) (MOLČANOV, 2019). A disposição espacial que os 

anéis adotam são aquelas que minimizam a repulsão entre as nuvens π e aumenta a superfície de 

contato entre a região carregada positivamente no esqueleto carbônico e uma das nuvens π. Estas 

disposições são denominadas face-to-face e edge-to-face (MARTINEZ; IVERSON, 2012). Na 

primeira disposição os anéis se encontram paralelos entre si, mas com um deslocamento no eixo 

das abcissas de uma das moléculas, de modo a minimizar repulsão eletrônica, num fenômeno que 

fica conhecido como deslocamento paralelo. Já o segundo modo, edge-to-face, os anéis 

aromáticos se encontram ortogonais entre si, de forma que a característica de empilhamento 

fique menos evidente, o que ocorre em função do fato de esta interação mais se assemelhar 

àquela da ligação de hidrogênio. Nela, o átomo de hidrogênio de um dos anéis, considerado 

doador da ligação, é levemente deficiente em densidade eletrônica e interage com a nuvem π, 

rica em elétrons, de um segundo anel aromático, o aceptor da ligação. Uma representação da 

disposição espacial de sistemas aromáticos empilhados pode ser vista na Figura 10(b). Em 

sistemas substituídos, contudo, este sistema se torna menos realista, uma vez que a contribuição 

de forças de dispersão passa a ser mais evidente, especialmente em pequenas distâncias 

interplanares (MOLČANOV, 2019). 
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Figura 10 - (a) Representação do quadrupolo existente para um anel aromático (b) métodos interativos para os aneis 

aromáticos 

 

Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.9b00540 

Interações do tipo Van der Waals são comuns a todas as espécies químicas e surgem a 

partir da polarização da nuvem eletrônica de um átomo pela aproximação de um núcleo 

adjacente ou do movimento intrínseco de elétrons na nuvem, resultando em uma interação 

eletrostática de menor magnitude. De forma geral, este tipo de interação é predominante em 

espécies macias que, segundo a teoria de Pearson, estão mais suscetíveis aos efeitos de 

polarização e apresentam maior superfície de contato. Estas interações se formam por meio do 

componente atrativo presente na força de dispersão que resulta da interação da nuvem eletrônica 

de uma molécula com os multipolos que flutuam ao seu redor (MOLČANOV, 2019). 

Por fim, há ainda interações intermoleculares estabelecidas entre átomos que não 

apresentam uma atração eletrostática, como aquela que ocorre entre átomos de hidrogênio 

deficientes em densidade eletrônica, extremamente expressiva entre compostos pirazólicos, 

conforme será evidenciado mais à frente. Essas interações são de extrema importância na 

estabilização de estruturas cristalinas, ainda que não sejam contatos de curto alcance, tampouco 

interações direcionais. Enquanto outras interações são formadas em função de atrações 

eletrostáticas entre cargas opostas ou sobreposições eletrônicas, um tipo de interação foge a esta 

regra. Interações de camada fechada são formadas entre átomos com camada fechada ou espécies 

carregadas de mesma carga e apresentam uma energia de interação comparável àquela das 

ligações de hidrogênio moderadas. Estas interações são consideradas como resultado dos efeitos 

da correlação eletrônica e são diretamente proporcionais aos efeitos relativísticos associados ao 

aumento do peso dos elementos (STEED; ATWOOD, 2009). 
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A química supramolecular pode, portanto, ser entendida como a exploração de entidades 

complexas obtidas através da união de múltiplos componentes químicos, compreendendo 

propriedades químicas, físicas ou biológicas de maior complexidade que àquelas apresentadas 

pelas moléculas constituintes, mantidas coesas e organizadas através de interações para além 

destas moléculas (LEHN, 1995). Essas interações, agora compreendidas como interações 

intermoleculares, apresentam extrema relevância no processo de compreensão de como espécies 

moleculares se enxergam. Mais importante, considerando sua aplicação e exploração de 

múltiplas propriedades, estas interações definem como as moléculas estão dispostas, em fase 

sólida, dentro de uma estrutura cristalina. Assim sendo, uma análise estrutural, contendo não 

somente todas as informações referentes à disposição de átomos, como também informações 

sobre os contatos por estes estabelecidos e em que grau cada um contribui para a formação de 

uma estrutura coesa se prova essencial ao estudo de moléculas no campo da química 

supramolecular. A difração de raios X é uma técnica capaz de suprir estas demandas e apresenta 

enorme expressão na química supramolecular e na ciência, como um todo.  (LEHN, 2002).   

 

1.3. Difração de raios X 

 

Diversas propriedades de compostos moleculares tendem a ser expressas exclusivamente 

em fase sólida, ou ainda, por questões de aplicabilidade, são comumente apresentadas na fase 

sólida. Ainda, a total compreensão das interações que dão origem a tais propriedades costuma ser 

obtida através da análise destas em estado sólido. De forma geral, torna-se mais difícil se obter 

total compreensão de um sistema programado para que apresente aplicabilidade real sem que 

antes se tenha conhecimento de como este está disposto no espaço. Assim sendo, há a 

necessidade real de se estabelecer um procedimento de análise com retorno eficaz de 

informações acerca de todas as informações contidas em um único cristal. Esta análise, para 

químicos de todas as áreas que alcançam um produto isolado em fase sólida, tende a consistir na 

difração de raios X, mais especificamente, aquela realizada em monocristal. Esta técnica, em 

uma primeira análise, consiste na difração de radiação incidente, os raios X, por elétrons em 

átomos presentes num dado sólido cristalino. Isto ocorre porque o comprimento de onda desta 

radiação incidente é da mesma ordem de grandeza que as distâncias internucleares observadas 

nos compostos irradiados. Desta forma, o anteparo cristalino atua como fendas responsáveis pelo 
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fenômeno de difração, gerando um padrão único que pode ser associado a uma estrutura 

individualmente. A distinção entre os átomos presentes na molécula se dá pelo fato de que o 

fator de espalhamento de um átomo está diretamente associado ao número de elétrons que se 

encontram dispostos ao redor de seu núcleo, isto é, a sua densidade eletrônica. A técnica de 

difração de raios X por monocristal tende a ter seus resultados discutidos em função da estrutura 

molecular identificada, contendo informações a respeito de coordenadas atômicas, distâncias 

internucleares e ângulos de ligação, como também em função do empacotamento cristalino que 

estas moléculas estabelecem dentro do retículo. O conhecimento acerca do empacotamento, isto 

é, como as moléculas se enxergam entre si e estão dispostas de maneira periodizada dentro de 

um cristal, é extremamente relevante, fornecendo informações únicas sobre como estas estão 

envolvidas em interações intermoleculares. Estas informações estruturais obtidas com auxílio da 

difração de raios X, contudo, não são capazes de descrever contatos que não estejam 

relacionados ao empacotamento cristalino, isto é, que não são expressivos na determinação da 

disposição das moléculas no cristal. Ainda, a noção de como cada interação contribui para a 

estabilização do retículo é uma resposta obtida considerando a totalidade das interações 

estabelecidas no cristal, que não pode ser abordada por vieses cristalográficos, mas sim com 

auxílio de métodos específicos que consideram as contribuições eletrônicas de todas as 

moléculas existentes no sólido, como a análise usando a superfície de Hirshfeld. 

1.4. Superfícies de Hirshfeld 

 

A compreensão de como moléculas se organizam em uma estrutura cristalina, bem como 

estas interagem entre si para definir o empacotamento cristalino é de suma importância para a 

química de materiais e engenharia de cristais. “Há uma crescente necessidade de 

simultaneamente identificar diferentes interações e estabelecer sua hierarquia”, como dito por 

Desiraju e Steiner em seu trabalho sobre interações fracas de hidrogênio (DESIRAJU; STEIN, 

1999). O total entendimento de quais interações predominam entre duas moléculas e quais 

átomos são responsáveis por participar delas pode atuar como um norte na síntese de compostos 

derivados que mantenham a mesma atividade, mas se apresentem de maneira mais organizada 

em fase sólida, sendo capazes de modelar propriedades diretamente dependentes à disposição de 

seus átomos. (SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009) 
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Para tal, a superfície de Hirshfeld é introduzida como uma maneira de definir o espaço 

ocupado por uma molécula em um cristal, com a finalidade de particionar a densidade eletrônica 

deste em fragmentos moleculares (SPACKMAN, 2002). Com a densidade eletrônica definida em 

partes discretas é possível investigar sua dependência para com a molécula a qual está associada 

versus sua relação com o cristal como um todo. Para tal, este tipo de superfície é fundamentado 

numa grandeza conhecida como função de massa, w(r), que consiste na razão entre o somatório 

das densidades eletrônicas esféricas dos átomos da molécula de interesse, a promolécula, e o 

somatório das densidades eletrônicas esféricas de todos os átomos presentes no cristal, o 

procristal (MCKINNON, 2007), conforme exibido na Equação 1.  

𝑤(𝒓) =  
𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎(𝒓)

𝜌𝑝𝑟𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙(𝒓)
=  

Σ𝐴𝜖𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎 𝜌𝐴 (𝒓) 

Σ𝐴𝜖𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 𝜌𝐴 (𝒓) 
   (Equação 1) 

A superfície é obtida atribuindo-se o valor da função massa w(r) = 0,5. Desta maneira, a 

superfície de Hirshfeld limita a região do espaço onde a densidade eletrônica da molécula se 

sobrepõe àquela do cristal: fora desta região átomos das demais moléculas presentes no cristal 

contribuem mais para a densidade eletrônica do mesmo que a molécula de interesse 

(SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). 

Ao contrário das demais superfícies utilizadas para elucidar a disposição e interações de 

moléculas presentes em um cristal, que consideram apenas um conjunto de raios atômicos, como 

o caso da superfície de van der Waals, ou apenas a distribuição eletrônica da molécula, com as 

iso-superfícies eletrônicas, a superfície de Hirshfeld se destaca por ser definida não apenas pela 

molécula, mas também pela proximidade desta a seus vizinhos, de forma a possuir informações 

sobre interações intermoleculares estabelecidas no retículo cristalino. De fato, a superfície de 

Hirshfeld utiliza uma aproximação total de molécula, que analisa o empacotamento cristalino 

não apenas em funções de interações de contato próximo entre átomos vizinhos, mas sim em 

função de todas as interações presentes no cristal (EDWARDS, 2017; SPACKMAN, 2009). 

As superfícies de Hirshfeld podem ser delimitadas em função de propriedades 

características, relacionadas ao distanciamento de átomos internos ou externos às superfícies. O 

parâmetro di mede a distância da superfície ao átomo mais próximo no interior da superfície, 

enquanto o parâmetro de mede a distância da superfície ao átomo mais próximo que se encontra 
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externo à superfície (SPACKMAN, 2002). Uma ilustração destas distâncias pode ser vista na 

Figura 11. 

Figura 11 - Ilustração das propriedades di e de para a superfície de Hirshfeld 

 

Interações intermoleculares podem ser analisadas em função da contração ou expansão da 

superfície de Hirshfeld, ou mais especificamente, como a eletronegatividade dos átomos 

participantes destas interações modelam a superfície. Ligações de hidrogênio são bons exemplos 

de interações que podem ser avaliadas por este método, uma vez que, por natureza, são 

estabelecidas entre um átomo de hidrogênio e um segundo átomo de um elemento com 

eletronegatividade elevada. Na superfície mapeada em di, doadores de ligação de hidrogênio são 

ilustrados como regiões vermelhas, uma vez que o átomo eletronegativo externo contrai a 

superfície, aproximando-a do átomo de hidrogênio interno. Já nas superfícies mapeadas em de, as 

regiões vermelhas ilustram aceptores de ligação de hidrogênio, uma vez que os átomos com 

elevada densidade eletrônica expandem a superfície, fazendo com que esta se aproxime dos 

átomos de hidrogênio externos (SPACKMAN, 2002). 

As superfícies mapeadas em função de di e de, contudo, sofrem com a limitação de não 

considerar o volume relativo de cada átomo, de forma que contatos próximos entre átomos 

volumosos podem passar despercebidos. Isto ocorre porque estas superfícies consideram a 

distância entre os núcleos de átomos próximos e elementos mais volumosos, com grande raio, 

podem criar a ilusão de contatos de longa distância. Uma maneira de contornar essa problemática 

é delimitar as superfícies em função de um parâmetro normalizado, dnorm, que considera a 
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contribuição dos raios de van der Waals de átomos internos ou externos à superfície, conforme 

exibido na Equação 2.  

𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑑𝑖−𝑟𝑖

𝑣𝑑𝑊

𝑟𝑖
𝑣𝑑𝑊 +  

𝑑𝑒−𝑟𝑒
𝑣𝑑𝑊

𝑟𝑒
𝑣𝑑𝑊         (Equação 2) 

Observa-se que dnorm é negativo quando contatos menores que o raio de van der Waals 

estão presentes, enquanto apresenta valores positivos para contatos maiores que o raio de van der 

Waals. Nestas superfícies, tais valores podem ser representados através de um esquema de cores: 

regiões vermelhas indicam contatos curtos, brancas indicam contatos com distâncias próximas 

àquelas dos raios de van der Waals e regiões azuis indicam contatos mais longos, conforme 

exibido na Figura 12. É importante ressaltar que as superfícies delimitadas em função de dnorm 

são simétricas em de e di, de forma que qualquer contato intermolecular será caracterizado em 

função de regiões de coloração idênticas, ainda que não necessariamente na mesma molécula, 

por via de regra (MCKINNON, 2007). 

Figura 12 - Representação de comprimentos de contatos na superfície mapeada em dnorm 

 

Contudo, ainda que as superfícies de Hirshfeld mapeadas em dnorm forneçam informações 

importantes quanto à natureza das interações intermoleculares estabelecidas dentro do cristal, 

uma aproximação mais quantitativa, que fornece a dimensão dessas interações só poderia ser 

alcançada em uma representação que leva em conta as duas distâncias de e di. Para tal criou-se 

um “fingerprint plot”, uma representação bidimensional que calcula ambas as distâncias para 

cada ponto da superfície e as associa em intervalos discretos de 0.01 Å. A coloração de cada 

ponto no gráfico é uma função da fração de pontos da superfície dentro daquele intervalo: azul 
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para uma quantidade pequena de pontos, verde para uma fração moderada e vermelha para uma 

quantidade expressiva de pontos, sendo este padrão representado na Figura 13. Desta forma, é 

possível quantificar a porcentagem da superfície que fica compreendida a dada distância relativa 

aos átomos externos e internos mais próximos. (SPACKMAN, 2002) 

Figura 13 - Representação da intensidade em função da frequência no gráfico bidimensional 

 

Uma vez que a superfícies de Hirshfeld são geradas considerando um empacotamento 

cristalino, de modo que uma superfície enxerga todas aquelas em sua vizinhança, é correto 

afirmar que os dois pontos (di,de) e (de,di) são representados no gráfico bidimensional. Isto 

garante ao gráfico plotado uma pseudo-simetria em relação a diagonal di=de, visto que, da 

mesma forma que uma superfície normalizada dnorm, todos os tipos de contato próximo são 

considerados em sua elaboração (SPACKMAN, 2002). 

Sabendo que uma superfície molecular define a forma de uma molécula, bem como a 

superfície de Hirshfeld define a forma da molécula em função do ambiente cristalino em que esta 

se encontra inserida, pode-se afirmar que a forma local de uma superfície contém informações 

valiosas quanto à suas propriedades químicas. A curvatura é uma propriedade intrínseca de 

qualquer superfície molecular, usada para obter informações sobre a matéria em fase condensada 

em diversas áreas da ciência. Sabendo disso, Koenderink (KOENDERINK; VAN DOORN, 

1992) introduziu duas novas propriedades: shape index e curvedness, ambas funções de 

curvatura, que contêm informações mais significativas, a termos estruturais, que aquelas 

encontradas nas propriedades usuais. Shape index apresenta um caráter qualitativo, sendo 
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extremamente sensível a pequenas alterações na forma da superfície, com ênfase naquelas que 

ocorrem em regiões onde a curvatura é pequena. A maior contribuição desta propriedade para 

elucidação de estruturas e interações é o fato de que, em superfícies mapeadas nesta função, duas 

regiões que se distinguem entre si apenas por uma variação de sinal representam pares de formas 

complementares, de forma que possam ser utilizados para descobrir onde cavidades (regiões 

avermelhadas) encontram elevações (regiões azuladas), indicando o ponto da superfície onde 

esta encontra uma segunda superfície molecular. Desta forma, contatos intermoleculares podem 

ser analisados, qualitativamente, de forma gráfica. Quanto à curvedness, esta relaciona-se 

diretamente à curvatura: áreas planas da superfície apresentam baixa curvedness, enquanto áreas 

com grande curvatura apresentam alta curvedness. Esta propriedade é importante em dois 

contextos distintos: identificar regiões planas da superfície (de coloração esverdeada) as 

possíveis interações planares ali estabelecidas, como no caso de empilhamento paralelo, e 

identificar pontos onde a superfície apresenta bordas (de coloração azul intensa), responsáveis 

por indicar pontos com elevada curvatura. Estas bordas tendem a dividir a superfície em 

fragmentos de contato com moléculas vizinhas. (SPACKMAN, 2009) 

A capacidade da superfície de Hirshfeld elucidar como o ambiente cristalino afeta as 

moléculas que o constituem, focando nos contatos estabelecidos entre átomos específicos, 

fornece uma compreensão necessária de quais interações intermoleculares são predominantes em 

um cristal. De fato, os gráficos bidimensionais obtidos podem ser fragmentados em função de 

quais átomos participam de contatos de curto alcance e se encontram mais próximos à superfície, 

tanto interna quanto externamente.  Desta forma, é possível determinar, por meio da partição da 

área superfícial em regiões referentes a cada átomo, a grandeza dos contatos e como estes 

contribuem para a estabilização da molécula em um cristal.  

Uma aplicação muito útil desta análise, além da determinação das interações 

estabelecidas por moléculas de um único composto, é a identificação de padrões interativos 

dentre uma família de compostos. O trabalho de McKinnon et al. (MCKINNON, 2007) 

quantifica as interações intermoleculares estabelecidas entre moléculas de diferentes compostos 

aromáticos e conclui, analisando a porcentagem da área da superfície de Hirshfeld, que o 

naftaleno é mais similar ao antraceno do que ao benzeno, no que tange à maneira como estes 

interagem entre si (MCKINNON, 2007).    
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2. OBJETIVO 

 

Investigar o padrão das interações intermoleculares estabelecidas por compostos 

pirazólicos com diferentes substituintes em fases condensadas e obter um maior conhecimento de 

como estes interagem na vizinhança, de forma a realizar uma montagem mais controlada de 

sistemas complexos contendo estas moléculas como ligantes.  

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Materiais e Métodos 

 

Todos os compostos utilizados neste trabalho foram previamente sintetizados pelo grupo 

de pesquisa do Laboratório de Materiais Magnéticos Multifuncionais – L3M. As estruturas 

cristalinas utilizadas neste trabalho foram obtidas no Laboratório de Difração de Raios X da 

Universidade Federal Fluminense.  

 

3.2. Técnicas de Caracterização e Análise 

 

3.2.1. Determinação das Superfícies de Hirshfeld  

As superfícies de Hirshfeld foram geradas a partir dos arquivos cif para cada estrutura 

refinada, utilizando o software CrystalExplorer 17.5 (TURNER, 2017). As superfícies geradas 

foram mapeadas em função das propriedades shape index, curvedness, di, de, dnorm e os gráficos 

bidimensionais do tipo fingerprint foram obtidos em função da propriedade dnorm. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Estruturas cristalinas e interações de curto contato  

 

Os compostos de interesse tiveram suas estruturas cristalinas determinadas por meio da 

técnica de difrações de raios X por monocristal. Ainda, as interações intermoleculares que suas 

moléculas estabelecem dentro do retículo cristalino, com distanciamento de núcleos 

compreendido de até 3,0 Å, foram determinadas. As informações acerca do refinamento e demais 

dados cristalográficos estão todas expostas em tabelas nos anexos. Uma representação estrutural 

dos compostos pirazólicos aqui discutidos pode ser vista na Figura 14.  

Figura 14 - Representações estruturais dos compostos pirazólicos de interesse 

 

Observa-se que todas as espécies possuem um núcleo pirazólico, ainda que seus padrões 

de substituição sejam distintos entre si. Todos os compostos aqui estudados apresentam um 

substituinte amina ligado ao carbono C1. Ligados ao átomo de nitrogênio N1, encontram-se os 

seguintes substituintes: fenila, para o composto pz1 e pz3, benzotiazol para o composto pz2 e 

pirazina para o composto pz4. Diferentes padrões de substituição podem ser enxergados para o 
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carbono C2, que se encontra ligado a um substituinte derivado análogo à fenantrolina no 

composto pz1, a um substituinte nitrila no composto pz2 e a um substituinte acila do tipo éster 

nos compostos pz3 e pz4. 

Uma relação dos comprimentos de ligação dos átomos do núcleo pirazólico de cada 

composto, bem como aqueles de um pirazol não substituído (EHRLICH, 1960), pode ser vista na 

Tabela 1. Observa-se que os comprimentos de ligação se distanciam, em quase todos os casos, 

daqueles observados para uma molécula de pirazol não substituída. Isso se dá pelo fato de que 

substituintes possuem capacidade de direcionar a densidade eletrônica presente no anel, retirando 

ou adicionando-a, resultando assim nas diferenças nos comprimentos de ligação. Ainda, a 

contribuição de um caráter iônico há de ser considerada nesta avaliação, uma vez que as cargas 

parciais se enxergam através de uma interação eletrostática, inserindo mais um contribuinte para 

a ligação além daquele covalente. (HAYD, 1988). O maior comprimento da ligação C1-C2 

observada na molécula de pirazol não substituído pode ser atribuído ao fato de que não há a 

formação de cargas parciais opostas, responsáveis por estabelecer uma força atrativa que encurta 

a distância entre os dois átomos. Já para o composto pz2, por exemplo, há a formação de uma 

carga parcial negativa no carbono C1, resultante do caráter doador por ressonância do 

substituinte amino, e a formação de uma carga parcial positiva no carbono C2, resultante do 

caráter retirador por ressonância e indução do substituinte nitrila. Este processo é responsável por 

acentuar um dipolo presente na ligação covalente, tornando-a mais forte, conforme evidenciado 

pela redução de 0,026 Å no comprimento da mesma, e pode ser generalizado para todas as 

ligações existentes no núcleo pirazólico.  

Tabela 1 - Relação dos comprimentos de ligação dos núcleos pirazólicos 

Comprimento de 

ligação (Å) 
pz1 pz2 pz3 pz4 Pirazol 

C1-C2 1.395(3) 1.389(2) 1.385(2) 1.386(2) 1.41(4) 

C2-C3 1.397(3) 1.417(2) 1.402(2) 1.410(2) 1.33(5) 

C3-N2 1.320(3) 1.308(19) 1.307(2) 1.308(2) 1.34(6) 

N2-N1 1.382(2) 1.389(17) 1.393(17) 1.395(2) 1.36(1) 

N1-C1 1.356(2) 1.371(16) 1.351(19) 1.372(2) 1.31(4) 
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A difração de raios X por monocristal também é capaz de revelar informações 

importantes não somente a respeito de como os átomos se arranjam em uma molécula, como 

quanto à disposição das moléculas dentro do retículo cristalino e como estas interagem entre si 

nele. Mais especificamente, ficam evidentes os contatos de curto alcance, direcionados e com 

parâmetros espaciais bem estabelecidos, como o caso das ligações de hidrogênio. 

Para o composto pz1, observa-se a presença de interações de curto alcance, direcionais, 

do tipo ligações de hidrogênio. Estas são estabelecidas entre moléculas vizinhas, com átomos de 

hidrogênio do substituinte amina interagindo e exercendo o papel de doador da ligação para o 

átomo de oxigênio da carbonila, aceptor da ligação, conforme exibido na Figura 15a. Há 

também a presença de ligações de hidrogênio estabelecidas por moléculas do pró-ligante 

pirazólico e moléculas de água presentes na estrutura cristalina, conforme exibido na Figura 

15b. Nestas interações, as moléculas de água atuam como doador de ligação de hidrogênio, 

quando as interações são estabelecidas com átomos de nitrogênio do núcleo pirazólico ou do 

substituinte fenantrolina, e como aceptor de ligação de hidrogênio, quando o átomo 

eletronegativo de oxigênio interage com o hidrogênio ácido do substituinte hidroxila.   

 

Figura 15 - Interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio para o composto pz1 estabelecidas (a) entre 

moléculas vizinhas e (b) com moléculas do solvente 
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Observa-se uma quantidade elevada de ligações de hidrogênio para o composto pz1, em 

parte explicada pela presença de moléculas de água na estrutura cristalina, responsáveis por 

estabelecer estas interações com o pró-ligante pirazólico. Estes contatos com as moléculas de 

água apresentam elevados ângulos, se aproximando de uma interação linear esperada para 

ligações de hidrogênio fortes. Há, ainda, outras ligações de hidrogênio presentes neste composto, 

estabelecidas entre moléculas vizinhas, com valores de ângulo e consequente força de interação 

variados. Interações entre o substituinte amina, grupo doador da ligação de hidrogênio, com o 

oxigênio da carbonila apontam para valores similares de ângulo da ligação de interações forte, 

como as estabelecidas com o solvente, enquanto interações entre o substituinte amina e o 

hidrogênio ácido do núcleo aromático tendem a apresentar valores reduzidos para estes 

parâmetros. Na Tabela 2 encontram-se os parâmetros geométricos referentes às distancias e 

ângulos envolvendo as interações do compostos pz1, que possuem relação direta com a força da 

mesma. 

Tabela 2 – Parâmetros geométricos associados às ligações de hidrogênio no composto pz1 

D—H···A D—H(Å) H···A(Å) D···A(Å) D—H···A(°) 

O2—H2···O3 0,82 1,80 2,598(2) 165,5 

C9—H9···N5 0,93 2,53 3,022(3) 113,3 

N5—H5a···O2 0,84(3) 2,55(3) 2,966(2) 112(2) 

N5—H5a···O1 0,84(3) 2,45(3) 3,102(2) 135(2) 

N5—H5b···O1
a
 0,89(3) 2,19(3) 3,046(2) 164(2) 

O3—H3b···N2
b
 0,80(2) 2,12(2) 2,830(2) 148,9(19) 

O3—H3a···N3
c
 1,10(4) 1,79(4) 2,843(2) 159(3) 

O3—H3a···N4
c
 1,10(4) 2,47(4) 3,193(2) 122(3) 

Operações de simetria para geração de átomos equivalentes: (a) -x,-y+1,-z; (b) 

x+1,y,z; (c) -x,-y+1,-z+1 

 

Para o composto pz2 observa-se a presença de duas distintas ligações de hidrogênio, 

estabelecidas entre os átomos de nitrogênio N3 da nitrila e os de hidrogênio H3 e H4B, do 

substituinte amina e do núcleo pirazólico, respectivamente, conforme exibido na Figura 16.  
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Figura 16 - Interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio para o composto pz2 

 

Nota-se que nesta molécula, as ligações de hidrogênio são estabelecidas entre doadores e 

aceptores considerados usuais – átomos com elevada eletronegatividade que tornam o hidrogênio 

mais polarizado. Na Tabela 3 encontram-se os parâmetros geométricos referentes às distâncias e 

ângulos envolvendo as interações do compostos pz2, que possuem relação direta com a força da 

mesma. 

Tabela 3 - Parâmetros geométricos associados às ligações de hidrogênio no composto pz2 

D—H···A D—H(Å) H···A(Å) D···A(Å) D—H···A(°) 

N4—H4A···N5 0,86 2,15 2,7659(19) 127,9 

N4—H4B···N3
a
 0,86 2,20 2,990(2) 153,3 

Operações de simetria para geração de átomos equivalentes: (a) –x+1,y-

1/2,-z+1/2 

 

Quanto às interações existentes entre moléculas do composto pz3, observam-se dois 

contatos: um estabelecido entre os átomos N2 do núcleo pirazólico e o átomo H3B do 

substituinte amina, e outro estabelecido entre o átomo de hidrogênio H10 do substituinte fenila e 

o átomo de oxigênio O2 da carboxila, conforme exibido na Figura 17. 
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Figura 17 - Interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio para o composto pz3 

 

Ainda que ambas as interações consistam em ligações de hidrogênio e contatos de curto 

alcance, não há como afirmar uma condição de equidade entre suas respectivas forças. A 

interação existente entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio consiste numa ligação de 

hidrogênio mais forte, dada à natureza dos elementos constituintes, enquanto aquela estabelecida 

entre os átomos de oxigênio e hidrogênio apresenta uma força mais reduzida, haja vista que o 

átomo que exerce a função de doador, o carbono sp
2
 do sistema aromático, não é muito capaz de 

polarizar a ligação C-H, tornando o núcleo do hidrogênio menos interagente com par eletrônico 

do átomo de oxigênio. Essa diferença na força da interação é defendida pelos valores dos ângulos 

de interação: aquele observado para a interação entre hidrogênio e nitrogênio se aproxima muito 

mais ao valor de 180°, esperado para ligações de hidrogênio fortes, do que aquele observado para 

a interação entre hidrogênio e oxigênio (STEED; ATWOOD, 2009).  Na Tabela 4 encontram-se 

os parâmetros geométricos referentes às distancias e ângulos envolvendo as interações do 

compostos pz3. 
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Tabela 4 - Parâmetros geométricos associados às ligações de hidrogênio no composto pz3 

D—H···A D—H(Å) H···A(Å) D···A(Å) D—H···A(°) 

N3—H3B··O2 0.855(9) 2.335(17) 2.947(2) 128.7(17) 

N3—H3A···N2
a
 0.856(9) 2.275(11) 3.095(2) 160.4(18) 

Operações de simetria para geração de átomos equivalentes: 

(a) –x+1,y+1/2,-z+3/2 

 

Para o composto pz4 observa-se um maior número de contatos direcionais, do tipo 

ligação de hidrogênio, estabelecidos entre os hidrogênios dos substituintes amina e pirazina e 

elementos mais eletronegativos, como nitrogênio, do substituinte amina, e oxigênio, presente na 

carboxila. Uma representação estrutural do composto pz4 e seus respectivos contatos podem ser 

visualizada na Figura 18. 

Figura 18 - Interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio determinadas com o auxílio da cristalografia 

estrutural para o composto pz4 

 

Para o composto pz4 se observa que, tratando-se de contatos referentes às ligações de 

hidrogênio, os sistemas doadores de ligação de hidrogênio consistem tanto de elementos 

eletronegativos, como nitrogênio, quanto sistemas com uma elevada densidade eletrônica, ambos 

capazes de retirar a nuvem eletrônica de cima do hidrogênio, tornando-o mais suscetível a uma 

aproximação do grupo aceptor da ligação.  Na Tabela 5 encontram-se os parâmetros geométricos 



28 
 

referentes às distancias e ângulos envolvendo as interações do compostos pz4, que possuem 

relação direta com a força da mesma. 

Tabela 5 - Parâmetros geométricos associados às ligações de hidrogênio no composto pz4 

D—H···A D—H(Å) H···A(Å) D···A(Å) D—H···A(°) 

C9—H9···N3
a
 0,95 2,55 3,3012 (16) 137 

C10—H10···O2
b
 0,95 2,65 3,4836 (17) 147 

N5—H5A···O2 0,86 (1) 2,34 (1) 2,9334 (15) 127 (1) 

N5—H5B···N4 0,87 (1) 2,20 (1) 2,7904 (15) 125 (1) 

N5—H5B···N5
b
 0,87 (1) 2,55 (2) 3,080 (2) 121 (1) 

Operações de simetria para geração de átomos equivalentes:  

(a) –x+1,-y,-z+1; (b) –x-1,-y+1,-z+1 

 

Os parâmetros geométricos obtidos por meio da cristalografia são um bom indício de 

quais interações estão presentes em um cristal, especialmente aquelas de curto contato 

responsáveis por ordenar a disposição das moléculas no sistema. Estas interações direcionais, 

entre si, podem ser comparadas através de ângulos e distanciamentos, de forma a se determinar 

quais são mais fortes. Esta escala de força, contudo, não pode ser utilizada para determinar em 

que grau cada interação contribui para a estabilização do retículo cristalino, uma vez que esta 

depende não somente da força da interação, mas da expressão desta em todo o cristal. Estas 

contribuições serão discutidas por meio da análise das superfícies de Hirshfeld. 
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4.2. Superfícies de Hirshfeld 

 

As superfícies de Hirshfeld e seus respectivos gráficos bidimensionais foram obtidos de 

forma a obter mais informações sobre as interações intermoleculares existentes dentro da 

estrutura cristalina de cada um dos compostos de interesse, bem como quantificar a contribuição 

de cada contato existente entre átomos em dita estrutura. A região da superfície compreendida 

por cada contato, expressa na forma de porcentagem, foi plotada em um gráfico de barras, 

tornando possível a análise de quais contatos possuem maior expressão na estabilização da 

estrutura cristalina.  

Observa-se que, em todos os compostos pirazólicos estudados, contatos do tipo H
...
H que 

compreendem grande área da superfície de Hirshfeld. Estes contatos consistem em interações de 

camada fechada, que se encontram dentro da classe daquelas de van der Waals, estabelecidas 

entre um par de átomos de hidrogênio similares próximos à neutralidade eletrônica, sendo assim 

operacionais na estabilização de todos os cristais moleculares.  

Para o composto pz1, observa-se que contatos do tipo H
...
H correspondem à maior parte 

da superfície de Hirshfeld, compreendendo 41,70% da mesma, sendo, portanto, a interação 

predominante para estabilização do retículo cristalino. Interações do tipo ligação de hidrogênio 

também se mostram muito relevantes nesta estabilização, com os contatos N
...
H e O

...
H 

compreendendo, respectivamente, 14,30% e 12,90% da superfície. Os gráficos bidimensionais 

explicitando tais contribuições podem ser vistos na Figura 19. 

Figura 19 - Representações bidimensionais da contribuição dos contatos individuais para a superfície de Hirshfeld 

do composto pz1 
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Analisando a superfície de Hirshfeld mapeada em função da propriedade dnorm (Figura 

17) observa-se, pelas regiões avermelhadas sobre a superfície, que alguns contatos estabelecidos 

entre as moléculas do composto pz1 consistem em contatos de curto alcance. As interações 

correspondentes a estes contatos, as ligações de hidrogênio, podem ser divididas em dois grupos 

para o composto pz1: aquelas estabelecidas entre moléculas análogas e aquelas estabelecidas 

entre as moléculas do pirazol com moléculas de água presentes no retículo cristalino. As 

primeiras envolvem as interações entre átomos de oxigênio da carbonila, os aceptores da ligação, 

e os átomos de hidrogênio do substituinte amina, os doadores da ligação, conforme exibido na 

Figura 20a. As ligações de hidrogênio estabelecidas com as moléculas de água presentes na 

estrutura exercem o papel de doadoras de ligação de hidrogênio, quando o nitrogênio do núcleo 

pirazólico ou o nitrogênio do substituinte fenantrolina adotam o papel de aceptor da ligação, e de 

aceptoras da ligação de hidrogênio, quando o hidrogênio do substituinte hidroxila exerce a 

função de doador. As interações entre as moléculas de solvente e os pró-ligantes pirazólicos 

podem ser visualizadas na Figura 20b. 

 

Figura 20 - Superfícies de Hirshfeld mapeadas em dnorm para o composto pz1 evidenciando (a) as ligações de 

hidrogênio entre moléculas vizinhas (b) as ligações de hidrogênio entre pirazóis e moléculas de solvente 
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Outra categoria de interações que se prova essencial para o ordenamento das moléculas 

do composto pz1 e estabilização destas no retículo cristalino são as interações aromáticas. 

Aquelas estabelecidas de maneira paralela, consistentes no empilhamento de sistemas-π, são 

associadas aos contatos do tipo C
...
C e correspondem, para o composto pz1, a 5,30% da 

superfície de Hirshfeld, conforme evidenciado no gráfico bidimensional da Figura 21a. A 

presença destas interações aromáticas se comprova pela existência de regiões planas nas 

superfícies de Hirshfeld mapeadas em função da propriedade curvedness, que apontam para a 

presença de interações planares sobre os substituintes fenila e fenantrolina, conforme exibido na 

Figura 21b.  

 

Figura 21 - (a) Representação bidimensional da contribuição do contato C...C para a superfície de Hirshfeld (b) 

superfície de Hirshfeld mapeada em curvedness para o composto pz1 

 

Outra evidência que aponta para a existência destas interações aromáticas é presença de 

padrões complementares, na superfície de Hirshfeld mapeada em shape index, sobre os grupos 

aromáticos. As formas triangulares alternadas encontradas sobre as superfícies de moléculas 

vizinhas indicam um padrão interativo, apontando para interações aromáticas estabelecidas entre 

as nuvens-π localizadas sobre os planos dos anéis análogos à fenantrolina, Figura 22a, e fenila, 

Figura 22b. 
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Figura 22 - Superfície de Hirshfeld mapeada em shape index para o composto pz1 evidenciando as interações 

aromáticas C...C sobre (a) o substituinte fenantrolina e (b) o substituinte fenila 

 

Um segundo tipo de interação aromática pode ser observado entre as moléculas do 

composto pz1: interações aromáticas edge-to-face, estabelecidas entre o sistema-π e um átomo 

de hidrogênio de um sistema aromático vizinho. Neste composto, particularmente, este tipo de 

interação é estabelecida entre o núcleo pirazólico e um átomo de hidrogênio do substituinte 

fenantrolina. Estas interações são expressivas na estabilização do retículo cristalino e 

compreendem 21,80% da superfície de Hirshfeld, conforme exibido no gráfico bidimensional da 

Figura 23a. Os padrões complementares mostrados na Figura 23b, demarcam as regiões de 

cavidade e elevações na superfície, que atestam para a existência de uma interação entre as duas 

moléculas vizinhas. 
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Figura 23 – (a) Representação bidimensional da contribuição do contato C...H para a superfície de Hirshfeld e (b) 

superfície de Hirshfeld mapeada em shape index evidenciando as interações aromáticas C...H para o composto pz1 

 

 

 

Para o composto pz2 observa-se que contatos do tipo N
...
H contribuem mais para a 

estabilização da molécula no cristal que aqueles do tipo H
...
H, compreendendo 24,90% da 

superfície em comparação aos 20,90% do segundo. Os gráficos bidimensionais explicitando tais 

contribuições podem ser vistos na Figura 24. 

Figura 24 - Representações bidimensionais da contribuição dos contatos associados às ligações de hidrogênio para a 

superfície de Hirshfeld do composto pz2 

 

As regiões vermelhas na superfície de Hirshfeld mapeada em função da propriedade dnorm 

(Figura 22) denotam dois contatos com distanciamento menor que o raio de van der Waals: um 

estabelecido entre o nitrogênio do grupo nitrila de uma primeira molécula com o hidrogênio do 

grupo amina de uma molécula vizinha e outro estabelecido entre o hidrogênio do grupo amina da 
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primeira molécula com o nitrogênio do grupo nitrila de outra molécula vizinha, conforme 

exibido na Figura 25. Observa-se que contatos do tipo S
...
H, atribuídos às ligações de hidrogênio 

não convencionais, não possuem expressão na superfície dnorm, não estabelecendo contatos de 

curto alcance, ainda que compreendam 12,30% da região da superfície. 

Figura 25 - Superfícies de Hirshfeld mapeadas em dnorm para o composto pz2 

 

Contatos do tipo C
...
H também são responsáveis por estabilizar o retículo neste composto 

e compreendem 20,10% da superfície, tendo uma contribuição quase tão relevante quanto àquela 

das ligações de hidrogênio e interações de van der Waals estabelecidas entre dois átomos de 

hidrogênio. Estes contatos são associados às interações comumente conhecidas como 

empilhamento π, ou mais especificamente, interações C-H
...
π “edge-to-face” estabelecidas entre 

planos aromáticos dispostos próximos à ortogonalidade. Interações similares, do tipo 

empilhamento paralelo de sistemas π também são observadas, sendo associadas aos contatos 

C
...
C que compreendem 6,50% da superfície. Estas possuem um distanciamento dos centroides 

de 3,750 Å, também característico de interações aromáticas fracas e com contribuição majoritária 

do componente de dispersão (MOLČANOV, 2019). A contribuição de cada um destes contatos 

pode ser vista na Figura 26. 
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Figura 26 - Representações bidimensionais da contribuição dos contatos C...H e C...C para a superfície de Hirshfeld 

do composto pz2 

 

As superfícies de Hirshfeld mapeadas para a propriedade shape index reafirma a presença 

dos contatos C
...
H associados às interações edge-to-face, mencionados acima. Observa-se nesta 

superfície, representada na Figura 27, que as cavidades coincidem com os átomos de hidrogênio 

do anel benzênico da outra molécula.  

Figura 27 - Superfície de Hirshfeld mapeada em shape index evidenciando a interação edge-to-face para o 

composto pz2 
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As interações paralelas do tipo empilhamento π, por sua vez, têm sua existência 

reafirmada pelos padrões complementares nas superfícies sobre o núcleo pirazólico e o anel 

benzênico. Há, ainda, longas regiões planas sobre a superfície mapeada para a propriedade 

curvedness, evidenciando interações que ocorrem paralelamente. Tanto (a) as regiões planas 

podem ser identificados quanto (b) os pares complementares podem ser identificados na Figura 

28.  

Figura 28 - (a) Superfícies de Hirshfeld mapeadas em curvedness para o composto pz2 (b) superfícies de Hirshfeld 

mapeadas em shape index evidenciando interações aromáticas paralelas para o composto pz2 

 

Para o composto pz3 tem-se que, mais uma vez, os contatos H
...
H são aqueles mais 

expressivos para a estabilização do retículo cristalino, compreendendo 47,10% da superfície de 

Hirshfeld. Os contatos N
...
H e O

...
H, correspondentes às interações do tipo ligações de 

hidrogênio, também se encontram presentes neste composto, compreendendo 12,00% e 13,70% 

da superfície, respectivamente. Os gráficos bidimensionais explicitando tais contribuições podem 

ser vistos na Figura 29. 
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Figura 29 - Representações bidimensionais da contribuição dos contatos individuais para a superfície de Hirshfeld 

do composto pz3 

 

As ligações de hidrogênio estabelecidas entre as moléculas deste composto podem ser 

evidenciadas pelos contatos de curto alcance destacados sobre a superfície de Hirshfeld mapeada 

em função da propriedade dnorm, exibida na Figura 30. Nela, verifica-se duas regiões 

avermelhadas: uma sobre o átomo de hidrogênio do substituinte amina, que participa como 

doador na ligação de hidrogênio que realiza com o átomo de nitrogênio do núcleo pirazólico da 

molécula vizinha, e outra sobre o átomo de nitrogênio do núcleo pirazólico, que, de maneira 

análoga, participa como aceptor na ligação de hidrogênio que realiza com uma segunda molécula 

vizinha.  

Figura 30 - Superfície de Hirshfeld mapeada em dnorm para o composto pz3 

 



38 
 

Quanto às interações envolvendo átomos de carbono observa-se que os contatos do tipo 

C
...
H possuem uma expressão maior na superfície de Hirshfeld que aqueles do tipo C

...
C. De fato, 

contatos do tipo C
...
H compreendem 25,70% da superfície enquanto contatos do tipo C

...
C 

compreendem apenas 0,80%, tornando-os desprezíveis para a estabilização do retículo cristalino. 

Os gráficos bidimensionais que ilustram tais contribuições podem ser vistos na Figura 31. 

Figura 31 - Representações bidimensionais da contribuição dos contatos C...H e C...C para a superfície de Hirshfeld 
do composto pz3 

 

Os contatos do tipo C
...
H, discutidos acima, correspondem, nesta molécula, às interações 

com a nuvem π do tipo edge-to-face, estabelecida entre os planos do núcleo pirazólico e do anel 

benzênico, que se encontram ortogonais entre si, conforme exibido na Figura 32. Sua existência 

é comprovada pelos padrões interativos observados na superfície de Hirshfeld mapeada na 

propriedade shape index, onde observam-se padrões complementares na região da superfície 

sobre estes dois fragmentos da molécula: uma cavidade, vermelha, sobre o anel benzênico e uma 

elevação, azulada, sobre o núcleo pirazólico.  
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Figura 32 - Superfície de Hirshfeld mapeada em shape index para o composto pz3 

 

O composto pz4, seguindo a tendência observada nos demais compostos pirazólicos aqui 

estudados, também apresenta uma grande expressão de contatos do tipo H
...
H na superfície de 

Hirshfeld, sendo estes responsáveis por compreender 47,0% da mesma. Os contatos que podem 

ser associados às ligações de hidrogênio também apresentam grande relevância para a 

estabilização do retículo cristalino, com o contato O
...
H compreendendo 9,80% da superfície e o 

contato N
...
H compreendendo 17,60%. Uma representação em gráfico bidimensional da 

contribuição de cada um destes contatos para a totalidade da superfície de Hirshfeld pode ser 

observada na Figura 33. 

Figura 33 - Representações bidimensionais da contribuição dos principais contatos individuais para a superfície de 

Hirshfeld do composto pz4 
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Analisando a superfície de Hirshfeld mapeada em função da propriedade dnorm, exibida na 

Figura 34, observa-se a presença dos contatos referentes às ligações de hidrogênio estabelecidas 

entre dois substituintes amina e entre o substituinte pirazina e a carboxila. O fato da superfície 

dnorm destacar estes contatos reafirma o caráter direcional e de curto alcance dos mesmos. A 

intensidade das regiões atesta para uma diferença na força destas interações: quanto mais intenso 

o vermelho, mais forte a interação e menor o distanciamento internuclear. De fato, ligações de 

hidrogênio estabelecidas entre elementos fortemente retiradores de densidade eletrônica, como 

no caso daquela estabelecida entre os substituintes amina, apresentam uma coloração muito mais 

intensa que aquelas estabelecidas entre grupos menos capazes de polarizar a ligação com o 

hidrogênio, como o caso da interação entre a carboxila e o hidrogênio do substituinte pirazina. 

Figura 34 - Superfície de Hirshfeld mapeada em dnorm para o composto pz4 

 

Quanto às interações associadas ao centro aromático existente neste composto, observa-

se que contatos do tipo C
...
C compreendem 5,80% da superfície de Hirshfeld, enquanto contatos 

do tipo C
...
H compreendem 7,60%. Sua contribuição para a totalidade da superfície pode ser vista 

na Figura 35a. Um fator que aponta para existência de interações do tipo empilhamento π, mais 

especificamente do tipo face-to-face, consiste na região uniforme observada sobre a superfície de 

Hirshfeld mapeada em função da propriedade curvedness, conforme exibido na Figura 35b. 
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Figura 35 - (a) Representação bidimensional da contribuição do contato C...C para a superfície de Hirshfeld (b) 

superfície de Hirshfeld mapeada em curvedness para o composto pz4 

 

Um segundo indício que aponta para a existência de interações aromáticas do tipo face-

to-face neste composto é a presença de padrões complementares identificados nas superfícies de 

Hirshfeld mapeadas para a propriedade shape index (Figura 36). Nelas, observam-se formatos 

triangulares localizados nas regiões acima dos anéis aromáticos de cinco e seis membros, que 

apresentam pares complementares sobre a superfície da molécula paralela a esta, evidenciando 

um padrão interativo.  

Figura 36 - Superfície de Hirshfeld mapeada em shape index para o composto pz4 
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As contribuições individuais de cada contato para a superfície de Hirshfeld discutidas 

acima, quando analisadas de maneira comparativa entre todos os compostos de estudo, podem 

ser utilizadas para inferir alguns padrões interativos, conforme observado no gráfico de barras 

empilhadas na Figura 37. Interações de camada fechada estabelecidas entre átomos de 

hidrogênio são expressivos em todos os compostos, sendo os principais responsáveis pela 

estabilização do retículo cristalino em três dos quatro casos estudados. Interações aromáticas 

também estão presentes em todos os compostos neste trabalho apresentados, contudo, as 

interações do tipo edge-to-face parecem ser mais relevantes para a estabilização do retículo 

cristalino, enquanto aquelas do tipo face-to-face estão mais associadas a determinação de como 

as moléculas estão dispostas dentro do retículo cristalino. Interações do tipo ligação de 

hidrogênio são extremamente relevantes, estando presentes em todos os compostos, e contribuem 

tanto para a estabilização do sistema quanto ordenação dos mesmos. Aquelas estabelecidas com 

átomos de nitrogênio e oxigênio são mais expressivas que aquelas estabelecidas com átomos 

mais volumosos, como Cloro ou Enxofre.  

Figura 37 – Comparação gráfica das diferentes contribuições individuais dos contatos intermoleculares para todos 

os compostos de interesse 
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5. CONCLUSÃO 

 

O estudo de sistemas supramoleculares é um tópico que se consolida cada vez mais 

dentro da área da química e tem sua aplicação em múltiplos segmentos da ciência, como ciência 

dos materiais, farmacologia, química medicinal, entre tantos outros. Quando inseridos neste 

contexto, os pirazóis ganham enorme evidência, permeando inúmeras áreas do campo da química 

medicinal dada sua variedade de atividades biológicas, bem como pela sua capacidade de 

constituir sistemas mais diversos possíveis, dada sua versatilidade e capacidade de associação à 

maioria dos sistemas orgânicos. O ambiente escolhido para analisar este comportamento foi em 

fase condensada, onde, em sistemas cristalinos, os pirazóis tiveram sua estrutura cristalina 

elucidada e as interações que nela estabelecem estudadas.  

Por meio da cristalografia estrutural, utilizando a técnica de difração de raios X, foi 

possível definir como cada um destes compostos se arranja no espaço, e o papel estabelecido 

diferentes tipos de interações. Por meio desta análise ficou evidente a importância de interações 

direcionais, do tipo ligação de hidrogênio, para o ordenamento das moléculas dentro do retículo. 

Estas interações foram observadas em todo um intervalo de força, das mais fortes estabelecidas 

entre hidrogênios ácidos e átomos eletronegativos, àquelas mais fracas, estabelecidas por 

hidrogênios menos ácidos, ligados a sistemas que retiram a densidade eletrônica de maneira 

menos eficiente, como substituintes aromáticos. 

 A determinação das superfícies de Hirshfeld, a partir das informações estruturais obtidas 

por cristalografia, coloca estas interações sob uma nova perspectiva e evidencia outras inéditas, 

indo além daquelas tidas como importantes, única e exclusivamente pelo critério de 

direcionamento e proximidade, revelando uma variedade de contatos que antes permaneciam 

ocultos e explicitando como estes, em conjunto com aqueles antes determinados, contribuem 

para a estabilização dos retículos cristalinos que estas moléculas formam. Estes contatos, agora 

explicitados, contribuem de maneira significativa para a redução da energia total do sistema 

sólido, podendo ser ainda mais essenciais que aquelas interações de curto contato observadas 

pela cristalografia estrutural. Interações aromáticas, interações de camada fechada, interações de 

van der Waals, todas foram apresentadas e quantificadas de acordo com a sua expressão na 

superfície de Hirshfeld. A partir desta análise, cria-se uma compreensão de quais contatos são 
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mais relevantes e podem ser explorados para obtenção e estabilização de novos sistemas. Uma 

associação entre os contatos essenciais estabelecidos e as entidades que os estabelecem ocorre de 

maneira natural, após exposição das contribuições individuais, e molda o processo sintético. 

Entende-se, portanto, que existindo a necessidade de estabilizar a estrutura sólida de determinado 

composto de interesse, pode-se sintetizar um derivado do mesmo, com propriedades similares, 

porém contendo, em sua estrutura, substituintes aromáticos ou retiradores de densidade 

eletrônica, similares àqueles aqui apresentados, de forma a possibilitar que interações 

estabilizadoras como aquelas de empilhamento ou ligações de hidrogênio sejam estabelecidas 

entre moléculas na fase sólida. Cria-se, também, a ideia de que novas técnicas podem introduzir 

num trabalho novas perspectivas, podendo trazer à tona uma imensidão de informações que antes 

se mantinham oclusas devido à falta de uma abordagem apropriada.  
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7. ANEXOS 

7.1. Tabelas de dados cristalográficos 

 

Neste anexo se encontram as tabelas contendo os dados cristalográficos e de refinamento 

referentes aos compostos estudados neste trabalho. 

 

Tabela 6 - Dados cristalográficos e de refinamento para o composto pz1 

Composto pz1 

Fórmula química C21H16N5 

Massa molar /g mol-1 338,394 

Sistema cristalino Triclínico 

a/Å 8,7294(10) 

b/Å 8,7906(12) 

c/Å 12,6213(16) 

Volume da célula unitária /Å³ 900,5(2) 

Temperatura/K 293 

Grupo espacial P1̅ 

Unidades por célula unitária, Z 2 

Tipo de radiação Mo Kα 

Coeficiente de absorção, μ /mm−1 0,27 

Número medido de reflexões 28033 

Número de reflexões independentes 3293 

Rint 0,096 

Valor final de R1 (I > 2σ (I)) 0,0502 

Valor final de wR(F²) (I > 2σ (I)) 0,1308 

Valor final de R1 0,0599 

Valor final de wR(F²) 0,1407 

S 1,05 
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Tabela 7 - Dados cristalográficos e de refinamento para o composto pz2 

Composto  pz2 

Fórmula química C11H7N5S 

Massa molar /g mol-1 241,28 

Sistema cristalino Monoclínico 

a/Å 15,242(6) 

b/Å 6,212(4) 

c/Å 11,618(5) 

Volume da célula unitária /Å³ 1064,5(8) 

Temperatura/K 293 

Grupo espacial P21/c 

Unidades por célula unitária, Z 4 

Tipo de radiação Mo Kα 

Coeficiente de absorção, μ /mm−1 0,29 

Número medido de reflexões 34832 

Número de reflexões independentes 34832 

Rint 0,044 

Valor final de R1 (I > 2σ (I)) 0,0342 

Valor final de wR(F²) (I > 2σ (I)) 0,0894 

Valor final de R1  0,0425 

Valor final de wR(F²)  0,095 

S 1,06 
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Tabela 8 - Dados cristalográficos e de refinamento para o composto pz3 

Composto  pz3 

Fórmula química C12H13N3O2 

Massa molar /g mol-1 231,25 

Sistema cristalino Monoclínico 

a/Å 10,2977(8) 

b/Å 10,2257(7) 

c/Å 11,4092(9) 

Volume da célula unitária /Å³ 1174,64(15) 

Temperatura/K 273 

Grupo espacial P21/c 

Unidades por célula unitária, Z 4 

Tipo de radiação Mo Kα 

Coeficiente de absorção, μ /mm−1 0,09 

Número medido de reflexões 18284 

Número de reflexões independentes 2157 

Rint 0,042 

Valor final de R1 (I > 2σ (I)) 0,0384 

Valor final de wR(F²) (I > 2σ (I)) 0,0954 

Valor final de R1  0,0548 

Valor final de wR(F²)  0,1093 

S 1,07 
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Tabela 9 - Dados cristalográficos e de refinamento para o composto pz4 

Composto  pz4 

Fórmula química C10H11N5O2 

Massa molar /g mol-1 233,24 

Sistema cristalino Triclínico 

a/Å 6,6406(6) 

b/Å 7,6285(6) 

c/Å 11,3635(10) 

Volume da célula unitária /Å³ 525,59(8) 

Temperatura/K 150 

Grupo espacial P1̅ 

Unidades por célula unitária, Z 2 

Tipo de radiação Mo Kα 

Coeficiente de absorção, μ /mm−1 0,11 

Número medido de reflexões 11765 

Número de reflexões independentes 2168 

Rint 0,032 

Valor final de R1 (I > 2σ (I)) 0,0335 

Valor final de wR(F²) (I > 2σ (I)) 0,0837 

Valor final de R1  0,0424 

Valor final de wR(F²)  0,0896 

S 1,04 

 


