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RESUMO 

 

Título: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LIGANTES OXIMAS, COMPLEXOS 
DE COBRE (II) E POTÁSSIO(I). 
Autor: Bianca Barreto Martins. 

Orientador: Prof. Dra. Vanessa Carratú Gervini 

 

O trabalho descreve as sínteses e as determinações das estruturas cristalinas para 
o ligante 1- C8H5ClN2O2, ligante 2- C8H5FN2O2, complexo 1- 
[Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2], complexo 2- [K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n e o 
complexo 3-[Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2], bem como a caracterização por 
Espectroscopia de Infravermelho, Espectroscopia do Ultravioleta-visível, 
Ressonância Magnética Nuclear 1H e 13C, Difração de Raios-X em monocristal e 
Superfície de Hirshfeld. Nas análises espectroscópicas verificam-se os sinais para 
as ligações características que comprovam a obtenção dos compostos, bem como a 
influência da presença dos substituintes halogênios nas moléculas dos ligantes e 
demais interações observadas nas estruturas dos ligantes e complexos, 
observações que são confirmadas pelas análises das estruturas por Difração de 
Raios-X. A Difração de Raios-X em monocristal demonstrou que o ligante 1 cristaliza 
no sistema monoclínico, grupo espacial P21/c, a=7,4296(3)Å, b=7,5187(3)Å, 
c=14,3206(7)Å, β=94,184⁰; Z=4, R1=0,032 e wR2=0,095. Há presença de interações 
intermoleculares de hidrogênio do tipo N1-H1···O1i e O2-H5···O1ii e interações do 
tipo - com empilhamento dos anéis benzeno. A análise do complexo 1, indica 
cristalização no sistema triclínico, grupo espacial P1, a=8,5450(7)Å, b=8,9284(7)Å, 
c=9,8727(8)Å, α=75,101(2)⁰, β= 76,272(2)⁰ e γ= 85,153(3)⁰; Z=1, R1= 0,050 e 
wR2=0,176. Apresenta interações intermoleculares de hidrogênio do tipo C10-
H10···O2i, N3-H3···O1ii, C10-H10···O3Wiii e C13-H13···O3Wiv com crescimento 
bidimensional. O complexo 2 cristaliza no sistema monoclínico, grupo espacial P21/c, 
a=19,6146(7)Å, b=6,8856(2)Å, c=20,1963(8)Å e β=97,589(1)⁰, Z=4, R1=0,047 e 
wR2=0,127. As interações de hidrogênio intermoleculares são do tipo C7-H7···Cl1i 

com crescimento bidimensional. A análise do ligante 2 indica sistema cristalino 
monoclínico, grupo espacial P21/c, a=7,3036(10)Å, b=7,2045(10)Å, c=14,0009(2)Å e 
β=94,736(4)⁰; Z=4, R1= 0,040 e wR2=0,108. As interações de hidrogênio 
intermoleculares são do tipo N4-H4···O1i, O2-H5···N2ii e O2-H5···O1ii. A estrutura 
apresenta interações fracas do tipo - com empilhamento ao longo da direção 
[100].  O complexo 3 apresenta sistema cristalino monoclínico, grupo espacial C2/c, 
a=19,9709(14)Å, b=7,2155(5)Å, c=17,1989(12)Å e β=98,579(2)⁰; Z=4, R1= 0,033 e 
wR2= 0,086. As interações de hidrogênio intramoleculares são do tipo C9-H5···O1i e 
as intermoleculares são do tipo C12-H8···F1ii, C13-H9···O1, N1-H4···O2iii e C6-
H2···Cg1iv. Verifica-se uma interação fraca com empilhamento do tipo - e C-H···. 
O estudo da Superfície de Hirshfeld para os ligantes 1, 2 e complexo 3 confirmam as 
regiões de maior probabilidade para a ocorrência das interações intermoleculares, 
que são observadas nas análises por Difração de Raios-X. 
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The present work describes the syntheses and determinations of the crystal 
structures for ligand 1-C8H5ClN2O2, ligand 2-C8H5FN2O2, complex 1- 
[Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2], complex 2- [K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n and 
the complex 3-[Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2] as well as characterization by IR 
Spectroscopy, UV-Vis Spectroscopy, 1H and 13C NMR, single crystal X-ray Diffraction 
and Hirshfeld Surface. In the spectroscopic analyses, the signals for the 
characteristic bonds that prove to obtain the compounds are verified, as well as the 
influence of the presence of the halogen substituents in the molecules of the ligands 
and other interactions observed in the structures of the ligands and complexes, 
observations which confirmed by the analyses of the structures by X-ray Diffraction. 
Single-crystal X-ray diffraction demonstrated that ligand 1 crystallizes in the 
monoclinic system, space group P21/c, a=7,4296(3)Å, b=7,5187(3)Å, c=14,3206(7)Å, 
β=94,184⁰; Z=4, R1=0,032 and wR2=0,095. There is a presence of intermolecular 
hydrogen interactions of type N1-H1 ··· O1i and O2-H5 ··· O1ii and interactions of 
type - with stacking of the benzene rings. Analysis of complex 1 indicates 
crystallization in the triclinic system, space group P1, a=8,5450(7)Å, b=8,9284(7)Å, 
c=9,8727(8)Å, α=75,101(2)⁰, β= 76,272(2)⁰ and γ= 85,153(3)⁰; Z=1, R1= 0,050 and 
wR2=0.176. Intermolecular hydrogen interactions of the type C10-H10···O2i, N3-
H3···O1ii, C10-H10···O3Wiii and C13-H13···O3Wiv with bi-dimensional growth are 
presented. Complex 2 crystallizes in the monoclinic system, space group P21/c, 
a=19,6146(7)Å, b=6,8856(2)Å, c=20,1963(8)Å and β=97,589(1)⁰, Z=4, R1=0,047 e 
wR2=0,127. The intermolecular hydrogen interactions are of type C7-H7···Cl1i with 
bi-dimensional growth. Analysis of ligand 2 indicates monoclinic system, space group 
P21/c, a=7,3036(10)Å, b=7,2045(10)Å, c=14,0009(2)Å e β=94,736(4)⁰; Z=4, R1= 
0,040 and wR2=0,108. The intermolecular hydrogen interactions are of type N4-
H4···O1i, O2-H5···N2ii and O2-H5···O1ii. The structure has weak type - 
interactions with stacking along the direction [100]. Complex 3 shows a monoclinic 
system, space group C2/c, a=19,9709(14)Å, b=7,2155(5)Å, c=17,1989(12)Å e 
β=98,579(2)⁰; Z=4, R1= 0,033 and wR2= 0,086. The intramolecular hydrogen 
interactions are of type C9-H5 ··· O1i and the intermolecular interactions are of type 
C12-H8···F1ii, C13-H9···O1, N1-H4···O2iii e C6-H2···Cg1iv. A weak interaction with -
 and C-H··· stacking is verified. The study of the Hirshfeld Surface for ligands 1, 2 
and complex 3 confirm the regions of greater probability for the occurrence of the 
intermolecular interactions also observed in the analyses by X-ray Diffraction. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Os compostos de coordenação correspondem a uma das áreas mais 

estudadas dentro da Química Inorgânica, são constituídos de um átomo ou íon 

central, normalmente um metal de transição do bloco d, ao qual estão ligados 

moléculas neutras ou íons, cujo número geralmente excede o número de oxidação 

ou a valência do átomo ou íon central. (FARIAS et al., 2009) 

A síntese dos primeiros compostos de coordenação surgiu no século XIX 

tendo como importância o entendimento das ligações químicas, dessa forma os 

pesquisadores elaboraram teorias capazes de explicar a suas formações e as suas 

propriedades. (FARIAS et al., 2009) 

No trabalho as moléculas que são definidas como ligantes são derivados de 

bases de Schiff. No entanto, as bases de Schiff são produtos de condensação de 

amina primária e compostos com carbonila como aldeídos ou cetonas. As bases de 

Schiff foram descobertas por um químico alemão, ganhador do prêmio Nobel, Hugo 

Schiff em 1864. Estruturalmente, as bases de Schiff também conhecidas como 

iminas ou azometinas são análogos de uma cetona ou aldeído com o grupo 

carbonila (C=O) substituído por um grupo imina. (Figura 01) (BRODOWSKA, et 

al.2014) Essa classe de compostos inclui oximas, hidrazonas, fenilhidrazonas e 

tiossemicarbazonas.  

 

Figura 01: Estrutura geral de bases Schiff. 

 
 

Na síntese orgânica, a relevância do grupo oxima está relacionada com a 

versatilidade desta classe de compostos, visto que as oximas podem ser obtidas a 

partir de uma série de grupos funcionais, tais como: aldeídos, cetonas, olefinas, 
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aminas, nitrocompostos, nitritos e compostos que apresentam hidrogênios -

carbonílicos. Grupos nitrogenados, como: amidas, anéis isoxazolínicos, nitrosos, 

nitrocompostos, nitrilas e aminas podem ser preparados a partir de oximas conforme 

esquema 01. (ARAÙJO et al., 2014) 

 

Esquema 01: Grupos funcionais que formam oximas e grupos funcionais que 

podem ser preparados a partir de oximas. (ARAÙJO et al., 2014) 

 
 

No entanto, os ligantes oximas discutidos no trabalho tiveram como reagente 

precursor as isatinas halogenadas, que atua como reagente eletrofílico.  

Isatina e seus derivados são conhecidos por apresentarem grande 

versatilidade de coordenação e ampla aplicação biológica. Entre as aplicações 

destacam-se a atividade antibacteriana, antimicrobial, antifúgica e anti-HIV. É um 

componente endógeno largamente distribuído nos tecidos de mamíferos e fluídos 

corporais. A isatina também atravessa facilmente a barreira hemato-encefálica 
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sugestionando a possível ação dentro do sistema nervoso central-SNC. (NASSAR et 

al.,2012) (MELEDOU et al.,2017) 

Há um número significativo de fármacos em desenvolvimento clínico que 

apresentam substituintes halogenados. As interações não-covalentes dos 

compostos halogenados desempenham um papel central dentro da concepção 

farmacêutica, da química supramolecular, da biologia molecular, da engenharia do 

cristal e dos outros campos das ciências químicas. (LU, et al.2012) 

Um dos motivos para a incorporação de átomos de halogênios nas novas 

entidades químicas bioativas é o aumento da permeabilidade à membrana e, 

portanto, melhora da absorção na via oral. Dessa forma, a halogenação aumenta a 

permeabilidade para os medicamentos que precisam chegar no sistema nervoso 

central. (HERNANDES, et al.2010) 

Os halogênios são dotados com a capacidade de estabelecer interações 

intermoleculares, de forma, que se assemelham às ligações de hidrogênio. 

(HERNANDES, et al.2010). Dessa forma, tornam-se compostos com uma grande 

estabilidade.  

A química bioinorgânica estuda as funções, metabolismo e aplicações de íons 

inorgânicos e seus complexos em sistemas biológicos, correlacionando a atividade 

biológica apresentada por um sistema inorgânico com suas características 

estruturais e eletrônicas (QUE JR & BANCI et al., 2002).  No entanto, essa tem como 

foco o estudo de elementos inorgânicos de ocorrência natural em sistemas 

biológicos e a introdução de metais em sistemas biológicos através da utilização de 

metalofármacos (MONGE et al., 2000; FARRELL et al., 2002). 

Os compostos inorgânicos, nas últimas décadas, vêm destacando-se com 

aplicações biomédicas abrindo novos horizontes para o tratamento e diagnóstico de 

diversas doenças. Compostos inorgânicos baseados em elementos essenciais e não 

essenciais, tais como ferro, ouro, platina, lítio, vanádio, rutênio, titânio, gadolíneo, 

tecnécio e outros, apresentam marcantes potencialidades farmacológicas como 

aplicações na detecção de tumores e de disfunções fisiológicas, despertando grande 

interesse na formulação de novas drogas. (FARIAS et al., 2009) 

Uma característica dos metais que os torna tão importantes como 

componentes (funcionais e estruturais) dos seres vivos é sua propensão em perder 
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elétrons facilmente formando íons com cargas positivas, que tendem a ser solúveis 

em fluidos biológicos. É na forma catiônica que os metais desempenham suas 

principais funções biológicas. Enquanto íons metálicos apresentam-se deficientes de 

elétrons, biomoléculas tais como proteínas e DNA são ricas em elétrons. A atração 

entre estas oposições de cargas conduz a uma tendência geral de “íons metálicos 

interagirem com moléculas biológicas”. (BENITE et al.,2007) 

Diante dessas razões percebemos a importância de trabalhar com a química 

de coordenação, essencialmente com as bases de Schiff, isto é, as oximas, pelo 

destaque com aplicação na bioinorgânica. Na figura 02, o ligante oxima halogenado 

com a fórmula geral XC8H5N2O2, onde X= Cl ou F pode ter como modos de 

coordenação vias protonada ou desprotonada. Na forma desprotonada apresenta-se 

como um ligante bidentado mono-aniônico e levando em consideração a sua 

estrutura, a coordenação ocorrerá pelo fragmento oxima desprotonado e pela 

carbonila da isatina.  

 

Figura 02: Ligante oxima halogenado. 

 
 

O presente trabalho apresenta a síntese e a caracterização dos dois ligantes 

halogenados e de três complexos formados por estes ligantes. Um complexo de 

potássio e dois complexos de cobre (II). Na caracterização estrutural desses 

compostos há uma discussão baseada na espectroscopia na região do 

infravermelho, espectroscopia na região do ultravioleta, ressonância magnética 

nuclear de 1H e 13C e a difração de raios-X em monocristal. O uso do programa 

computacional para o estudo da superfície de Hirshfeld para os dois ligantes e o 

complexo trans- bis (5-flúor-indolin-2,3-diona-3-oximato-2O2,N3)-bis(piridina-N) 

cobre(II).
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

 

Os ligantes do tipo base de Schiff são essenciais no campo da química de 

coordenação, especialmente no desenvolvimento de complexos porque estes 

compostos são potencialmente capazes de formar complexos estáveis com íons de 

metal. (BRODOWSKA, et al.2014) 

Oxima é um grupo funcional orgânico que apresenta a fórmula geral RR'C=N-

OH e apesar da sua relevância inquestionável na química das coordenações e na 

síntese orgânica este é um tema pouco explorado pelos principais livros de química 

de ensino superior adotados no Brasil. (ARAÚJO, et al.,2011). 

Compostos derivados de oximas também estão amplamente relatados na 

literatura, sendo alguns deles utilizados como fármacos. Os derivados mais comuns 

são: éteres de oximas (RR'C=N-O-R'') e amidoximas (R(NR'R'') C=N-O-R'''). A figura 

03 demonstra alguns fármacos que contém o grupo oxima ou derivados em sua 

estrutura química. (ARAÚJO, et al. 2011) 

 

Figura 03: Estruturas químicas de fármacos contendo o grupo oxima (a) 

pralidoxima e (b) fluvoxamina. (ARAÚJO, C.R.M. 2015) 

 

                     (a)                                                                        (b) 

         
 
 
A reação de adição de aldeídos e cetonas com amônia ou aminas primárias 

não resulta apenas na formação de produtos de adição. Nesse tipo de reação 
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ocorrem outros tipos de reações, levando à formação de iminas, compostos em que 

a ligação C=O é substituída por uma ligação C=N, conforme o esquema 02: 

 

Esquema 02: Reação de formação de iminas. (BARBOSA et al.,2011) 

 
 

No mecanismo dessa reação todas as etapas são reversíveis (esquema 3), a 

reação inicia-se pela adição nucleofílica do nitrogênio ao carbono da carbonila, 

formando uma espécie dipolar. Em seguida ocorre a transferência de um próton do 

nitrogênio para o oxigênio formando um aminoálcool. Embora o meio tenha sido 

acidificado ligeiramente, a amina é nucleofílica o bastante para ligar-se ao carbono. 

Após formado, o aminoálcool é protonado pelo ácido, ocorrendo então a perda de 

água, com consequente formação da ligação dupla C=N. Esse processo é auxiliado 

pelo par de elétrons não ligantes do nitrogênio. Finalmente o íon imínio resultante 

perde um próton para formar a imina. Para a reação ocorrer precisa estar sob pH 

entre quatro e cinco. (BARBOSA, et al.2011) 

 

Esquema 03:Mecanismo de reação para formação de iminas. (BARBOSA et 

al.,2011) 
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Outros derivados da amônia como hidroxilamina (NH2OH), hidrazina 

(H2NNH2) e semicarbazida (H2NNHCONH2) também reagem com aldeídos e cetonas 

formando produtos estáveis. (BARBOSA et al., 2011) (ARAÙJO et al.,2015) 

 

Esquema 04: Mecanismo de reações de Bases de Schiff. 

 

 

Na química de coordenação as oximas apresentam um lugar de destaque 

como ligantes em razão da distribuição eletrônica peculiar do grupo, a qual 

proporciona formas distintas de ligação a cátions metálicos. (TASKER et al., 2002) 

 

Figura 04: Formas distintas de complexação do grupo oxima aos cátions metálicos. 
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As formas distintas de complexação da oxima na figura 04 levam em 

consideração a forma protonada em que o ligante pode se coordenar através dos 

átomos de nitrogênio ou de oxigênio. A oxima pode atuar como ponte entre dois 

centros metálicos ou ainda o hidrogênio pode fazer interações de hidrogênio entre 

os ligantes e proporcionar a formação de anéis através da coordenação dos átomos 

de nitrogênio com o metal.  

Há o desenvolvimento de compostos fluorados com atividade biológica, entre 

eles, existem as fluoroquinolonas, que têm sido utilizados como antibióticos e as 

ofloxacinas, eficazes contra a gonorreia e o fluconazol, indicado para patologias 

causadas por fungos. (SILVA, et al.2008) 

 Atualmente, mais de cento e cinquenta produtos farmacêuticos fluorados 

estão disponíveis no mercado e alguns deles incluem-se entre os mais vendidos, por 

exemplo, a fluoxetina (Prozac) contra a depressão, a atorvastatina (Lipidor) para a 

redução do colesterol e a ciprofloxacina (Ciprobay) atua como antibiótico. A 

capacidade de alguns compostos fluorados de reduzir a susceptibilidade à oxidação 

enzimática do citromo P450 também tem sido estudada recentemente. 

A pequena rã Epidobates tricolor, nativa do Equador, segrega o composto 

epibatidina que é um analgésico duzentas vezes mais potente que a morfina, e 

assim como diversos outros compostos orgânicos clorados naturais, têm também 

propriedades terapêuticas de importância relevante para os humanos. Os 

antibióticos cloromicetina, 7- clorotetraciclina e vancomicina, esses são um dos 

medicamentos de escolha para o tratamento de infecções causadas por bacilos 

Staphylococcus resistentes à penicilina e a outros antibióticos também compõem o 

grupo importantes compostos clorados. (SILVA, et al.2008) 

Nos últimos anos vários compostos clorados com propriedades 

anticancerígenas têm sido descobertos, por exemplo, a criptoficina que é produzida 

pelas cianobactérias do gênero Nostoce mais eficaz que o Tamoxifen, atualmente 

comercializado, e a espongistatina que é um dos mais potentes compostos 

antitumorais identificados até hoje. Estão sob estudo outros compostos visando o 

aperfeiçoamento de compostos clorados antivirais, especialmente no combate ao 

vírus HIV. Em 2007 foi lançado de um composto clorado, a asenapina, que tem 



 9 

 

 

 

atividade antipsicótica. O interesse científico e comercial deste tipo de investigação é 

mais do que evidente e justifica que o conhecimento dos compostos orgânicos 

halogenados de origem natural tenha aumentado rapidamente. (SILVA, et al.2008) 

Não obstante a relevante importância de muitos compostos orgânicos 

clorados para a saúde e bem-estar da nossa espécie não se pode concluir que o 

cloro é para nós um elemento essencial, o que requer uma avaliação da natureza 

das funções que desempenha no nosso organismo e dos efeitos fisiológicos 

negativos que resultam da sua deficiência. (SILVA, et al.2008) 

Na tabela 01, estão relacionados alguns metais e suas influências quanto a 

deficiência e excesso no corpo humano 
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Tabela 01: Sintomas e patogenias relacionadas com o desequilíbrio na 

homeostase metálica. (BENITE et al.,2007) 

Metal Deficiência Excesso ou 

envenenamento 

Cálcio Tétano; decréscimo da 

densidade em recém-nascido; 

defeitos de calcificação nos 

ossos e dentes; osteoporose.  

Comprometimento respiratório e 

perda da função do músculo 

cardíaco; síndrome do leite-

alcalino. 

Magnésio Hypomagnesemia; disfunções 

neuromusculares (tremores e 

convulsões); cirrose hepática, 

deficiências diuréticas e defeitos 

de absorção de nutrientes.  

Enfraquecimento muscular; 

coma; síndrome da água dura – 

diálise.  

Cromo Comprometimento da tolerância 

à glicose; risco de doenças 

cardiovasculares. 

Comprometimentos renais; 

dermatites; sintomas 

gastrintestinais. 

Cobalto Anemia perniciosa.  Cardiomiopatia; policitemia. 

Cobre Síndrome de Menkes: desordens 

sanguíneas.  

Doença de Wilson: depósito de 

cobre no fígado, cérebro e rim. 

Zinco Acrodermatite enteropática; 

atrofia hipogonadal; problemas 

respiratórios. 

Desordens pulmonares. 

Molibdênio Carcinogênese nos seios; câncer 

no esôfago. 

Enfraquecimento dos ossos; 

despigmentação; anemia em 

gado. 

Estanho Retardo do crescimento* Sintomas gastrintestinais; 

distúrbios neuromusculares.  
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Vanádio Retardo do crescimento* Depressão ou mama em 

humanos; anemia em animais e 

danos ao fígado, rim e coração.  

Níquel Retardo do crescimento ósseo*; 

anormalidades nos hepatócitos* 

Neurotoxicidade; pneumonite; 

hipoglicemia; desordens 

gastrintestinais; dermatite 

crônica; carcinogênese 

respiratória 

Manganês Retardo do crescimento* Disfunções no fígado; distúrbios 

neuromusculares; sintomas 

similares ao Parkinsonismo. 

Sódio Hiponatremia; síndrome da 

secreção inapropriada de 

hormônio antidiurético. 

Hipernatremia. 

Potássio  Bulimia; anorexia nervosa; 

acidez renal.  

Comprometimento das funções 

diuréticas. 

*Animais 
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Nos sistemas biológicos e na natureza os íons metálicos sempre estão 

ligados às moléculas do solvente ou às biomoléculas e outras espécies químicas 

formando complexos. (TOMA et al., 2015) 

A descoberta do complexo cisplatina é um marco para a mudança gerando 

uma maior atenção para os metalofármacos, isto é, o estudo de compostos 

inorgânicos com aplicação biológica.  

O complexo cisplatina é utilizado com bastante sucesso no tratamento do 

câncer de testículo e de ovário, e, desde a década de 1970, representa o 

metalofármaco mais bem sucedido e estudado até hoje, originando uma classe de 

derivados ainda mais eficientes e específicos. (FARIAS et al., 2009) 

O cobre é um metal encontrado em algumas fontes de alimentos como cacau 

em pó, farinha de soja, lentilha, chocolate, amendoim torrado, o excesso desse 

metal no fígado e no cérebro se manifesta por meio de distúrbios hepáticos e 

neurológicos essa doença é denominada de doença de Wilson. O tratamento médico 

envolve a remoção do cobre do organismo por meio de agentes quelantes ou a 

redução de sua absorção por dieta. A penicilina é um exemplo de quelante que têm 

sido empregado para coordenar cobre +1 e +3 que são principalmente instáveis em 

sistemas biológicos, mas no estado + 2, forma complexos de cobre estáveis com 

número de coordenação 4, 5 ou 6. A administração de cobre em forma de 

complexos organometálicos podem ser feita a fim de entregar seletivamente íons de 

cobre ou radionuclídeos para tecidos doentes ou para modificar a farmacocinética e / 

ou farmacodinâmica de ligantes. O cobre tem vários radioisótopos, onde cinco deles 

são particularmente interessantes para radioterapia e marcadores em imagens. 

(SZYMAŃSKI et al.,2012) 

Medicamentos contendo metais apresentam vantagens sobre antibióticos 

orgânicos no tratamento de infecções bacterianas e microbiológicas. As moléculas à 

base de metal possuem diversos mecanismos de ação, enquanto os antibióticos 

orgânicos costumam ter uma molécula alvo. (SOLIMAN et al., 2017) 

No geral, estes resultados demonstram que os complexos de cobre 

antibióticos têm atividades comparáveis ou mais altas que as drogas livres, assim 

eles poderiam ser explorados em terapias antimicrobianas devido aos seus 
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diferentes caminhos de ingestão celular e diferentes mecanismos de ação. (MEDICI 

et al., 2015) Os medicamentos à base de metais apresentam-se como uma solução 

a bactérias multirresistentes. (SOLIMAN et al., 2017) 

O cobre também pode ser usado para esterilizar água com a capacidade de 

reduzir a reprodução de bactérias. O cobre se liga ao DNA das bactérias, levando à 

sua morte. Além disso, os compostos de cobre têm baixa citotoxicidade para células 

humanas, portanto, a produção de medicamentos à base de metal contendo cobre é 

considerada desejável. Nos sistemas biológicos, o cobre é elemento traço essencial 

incluído nos processos de transporte de elétrons e catalisa a produção de melanina 

e outros pigmentos. Os complexos de cobre II têm ampla gama de aplicação 

biológica, medicinal e magnética. (SOLIMAN et al., 2017) 

Os complexos de cobre têm sido investigados para muitas finalidades 

terapêuticas, como agentes antimaláricos, antifúngicos, antibacterianos, 

anticancerígeno, no tratamento de Doença de Alzheimer devido à sua ação 

neuroprotetora e, recentemente, como potenciais drogas para combater a doença de 

Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, diabetes, estados inflamatórios (ou seja, 

artrite reumatoide), feridas cutâneas, doenças cardiovasculares e leishmaniose. 

(MEDICI et al., 2015) 

Complexos de cobre associados a coligantes como as polipiridinas 

(bipiridinas, terpiridinas, fenantrolinas, etc.) compreendem uma classe de compostos 

que têm uso terapêutico pois podem interagir com o DNA via intercalação e são 

muitos eficazes em tratamentos de câncer. Um estudo análogo foi realizado onde 

diferentes polipiridinas foram associadas a um ligante fenolato, que mostrou que a 

atividade citotóxica do ligante associado era maior do que a cisplatina contra células 

do câncer de mama e do colo do útero. (MEDICI et al., 2015) No organismo humano 

e no encéfalo, em particular,  surge as metaloproteínas de elevada estabilidade visto 

que a concentração de íon cobre livre é extremamente baixa, da ordem dos 10-15 M, 

o que evita efeitos deletérios causados por este elemento e impede a sua 

competição com outros elementos essenciais como o zinco, o manganês e o ferro, o 

que desregularia todo o metabolismo celular e provocaria danos que inviabilizariam 

a própria sobrevivência. As cuproproteínas estão envolvidas na transferência de 

elétrons e na catálise de reações de oxidação/redução tendo frequentemente como 
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substrato o dioxigênio e formas reativas deste elemento (ROS). (MEDICI et al., 

2015) 

O cobre liga-se normalmente aos átomos doadores N,S e O de ligantes como 

histidina, metionina, tirosina, tiolatos, carboxilatos, fenolatos, etc. em estruturas 

tetraédricas, tetragonais ou trigonais, normalmente distorcidas, mas ocorre também 

em estruturas lineares e tri- ou pentacoordenadas e até em agregados 

(clusters).(MEDICI et al., 2015) 

As metaloproteínas e enzimas de cobre participam numa grande variedade de 

processos biológicos e sua deficiência ou a alteração da sua atividade, devida, por 

exemplo, a mutações nos genes que as expressam, originam frequentemente 

estados patológicos e doenças graves. Na tabela 02, temos um conjunto de 

cuproproteínas relevantes em vários sistemas e órgãos dos mamíferos superiores, 

incluindo os seres humanos, a maioria das quais ocorre também no sistema nervoso 

central, visto que vários estados patológicos e doenças causadas ou relacionadas 

com a deficiência ou o excesso de cobre são de efeito neurológico.(MEDICI et al., 

2015) 
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Tabela 02: Exemplos de cuproproteínas de mamíferos superiores, funções 

biológicas e localização. 

Cuproproteínas Funções Biológicas Localização 

Citocromo C oxidase  Redução de O2 a H2O Face externa da 

membrana 

mitocondrial 

Tirosinase 

(monofenolmonoxigenase) 

Oxidação de fenóis 

Produção de melanina 

Extracelular 

Ceruloplasmina Oxidação de Fe2+ a Fe3+ 

Transporte de cobre 

Intracelular e 

extracelular (plasma) 

Hefaestina Oxidação de Fe2+ a Fe3+ 

nos enterócitos 

Membranar ou 

intracelular 

Superóxido dismutase de 

Cu/Zn 

Dismutação do superóxido Citosol 

Proteína-lisina 6-oxidase Cross-linking de colagenio 

e da ealstina 

Extracelular 

Peptidilglicinamonoxigenase Produção de hormonas 

peptídicas amidadas 

Vesicular 

Dopamina β- hidroxilase Hidroxilação de DOPA Vesicular 

Metalotioneínas Armazenamento de cobre Núcleo ou citoplasma 

ATPases transportadoras de 

Cu 

Transportadores de Cu Extracelular e 

intracelular 

Chaperones de Cu Transportadores de Cu Várias 
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As informações da tabela acabam evidenciando a importância deste 

elemento, também como condicionante da ação de outros elementos, como o ferro e 

a sua contribuição para o funcionamento do sistema nervoso central. 

A insuficiência de cobre traduz-se em deficiência nas numerosas 

metaloproteínas e enzimas refletindo diversas anomalias no organismo. As pessoas 

com deficiência de cobre devido à dieta alimentar, excesso de absorção de outros 

metais como o zinco e manganês, ou problemas de metabolismo, de origem 

genética ou outros, apresentam vários sintomas de anomalias e estados patológicos 

como anemia, problemas cardíacos, fragilidade óssea, depressão, entre outros. 

(MEDICI et al., 2015) 

A deficiência deste metal também pode ser associada a uma doença 

genética- Doença de Menkes- sendo que a esclerose múltipla esteja associada à 

deterioração da bainha de mielina dos axônios neuronais. (MEDICI et al., 2015) 

O excesso ou deficiência do cobre não deriva do aumento do nível 

concentração das suas proteínas e enzimas ou do aumento da atividade destas e 

sim da toxicidade e repercussão no metabolismo de outros elementos, 

especialmente do ferro. O excesso de cobre pode causar aumento de pulsações, 

hipoglicemia, cirrose hepática, ... e problemas no sistema nervoso como autismo, 

depressão, ...associada ao excesso deste elemento está também uma doença de 

origem genética- Doença de Wilson. (MEDICI et al., 2015). 

Diante da ressaltada importância das oximas e seus derivados, bem como, de 

complexos destes grupos com metais como cobre, apresentamos alguns objetivos 

delineados para as sínteses e estudos estruturais de compostos que contemplem 

oximas halogenadas e seus complexos metálicos.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

A realização desse trabalho teve como foco principal sintetizar e caracterizar 

compostos derivados de oximas, uma vez que, poucas estruturas cristalinas e 

moleculares destes tipos de compostos, são descritas na literatura. No entanto, 

podemos observar que as poucas oximas descritas apresentam grande importância 

nas áreas biológicas e tecnológicas. Diante destas observações o presente trabalho 

teve como objetivo sintetizar e caracterizar compostos de oximas halogenados, 

seguidos de um estudo da capacidade de coordenação frente à diversos metais de 

transição. De acordo com sua importância, o trabalho apresenta como objetivos 

específicos: 

1. Sintetizar o ligante derivado de oxima e os seus complexos, utilizando 

como reagente de partida a isatina halogenada. 

2.  Estudar o comportamento desse ligante, que contém nitrogênio e oxigênio 

como átomos doadores, com possíveis propriedades quelantes frente a 

diversos centros metálicos. 

3.  Caracterizar os compostos sintetizados mediante a utilização de métodos 

espectroscópicos de infravermelho, de ultravioleta-visível e ressonância 

magnética nuclear 1H e 13C.  

4. Caracterizar e elucidar a estrutura cristalina e molecular do ligante e dos 

complexos sintetizados, baseados nos estudos estruturais por difração de 

raios-X em monocristal.  

5. Verificar o comportamento de outros coligantes com a proposta de 

completar a esfera de coordenação do centro metálico e, assim, obter 

novas estruturas. 

6. Investigar a química de coordenação do ligante e dos complexos, com 

enfoque nas possíveis interações de hidrogênio intermoleculares e 

intramoleculares no estado sólido com a possibilidade de gerar estruturas 

supramoleculares
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
No trabalho desenvolvido a síntese dos ligantes e dos complexos envolveram 

reagentes e solventes orgânicos sem prévio tratamento. A caracterização dos 

compostos obtidos foi realizada por espectroscopia de infravermelho, espectroscopia 

ultravioleta-visível, ressonância magnética de 1H e 13C e difração de raios-X em 

monocristal. 

3.1. Materiais 

Reagentes e solventes: 

Na síntese dos ligantes e dos complexos, foram utilizados reagentes e 

solventes da marca Aldrich®, Vetec®, Synth® e ASC®. Os reagentes e os solventes 

usados nas sínteses eram de grau P.A. e não receberam tratamento prévio.  

Reagentes: Na tabela 03 está descrita a lista de reagentes utilizados na 

síntese dos compostos. 

Tabela 03: A lista de reagentes utilizados na síntese dos compostos. 

 

 

                     Reagentes 

 

Massa molecular 

(g/mol) 

 

Ponto 

de 

fusão (°C) 

Cloridrato de hidroxilamina P.A.  

(NH2OH.HCl) 

69,49 g/mol       151-152°C 

5-Cloro isatina P.A. (C8H4ClNO2) 181,58 g/mol        254-257°C 

5-Flúor isatina P.A. (C8H4FNO2) 165,12 g/mol        224-227°C 

Hidróxido de potássio P.A. (KOH) 56,11 g/mol          >300ºC 

Acetato de cobre II P.A. 

(Cu(CH3COO)2)  

181,63 g/mol           240°C 
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Solventes: 

Etanol Absoluto P.A.(CH3CH2OH) 

Ácido acético P.A. (CH3COOH) 

Piridina P.A.(C5H5N) 

3.2. Métodos:  

3.2.1. Ponto de Fusão  

A determinação dos pontos de fusão para cada composto foi realizada no 

aparelho modelo Fisaton 430D do Laboratório de Catálise e Síntese Inorgânica 

(EQA/FURG). O aparelho permite a leitura da amostra numa faixa de 0 a 300°C. 

3.2.2. Espectroscopia no Infravermelho 

A caracterização dos compostos pela espectroscopia no infravermelho foi 

feita na região de infravermelho médio, que abrange a janela espectral de 4000-

400cm-1, no espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier 

modelo Shimadzu-IR Prestige-21 (EQA/FURG). Essas amostras foram 

caracterizadas na forma sólida, utilizando a técnica de refletância difusa, sendo 

empregada cerca de 100mg de brometo de potássio (KBr) em 1 mg de amostra. 

3.3.3. Espectroscopia no Ultravioleta-Visível 

A caracterização dos compostos pela espectroscopia no ultravioleta-visível foi 

feita sob método de varredura cuja o comprimento de onda abrange 190-800nm, no 

espectrofotômetro ultravioleta-visível modelo Shimadzu 2450-2500(EQA/ FURG). As 

amostras foram caracterizadas empregando o método de diluição em N,N'-

Dimetilsulfóxido, em cubetas de quartzo, sob temperatura ambiente. 

3.3.4. Ressonância Magnética Nuclear 1H e 13C 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C foram obtidos em 

um aparelho de ressonância magnética nuclear Bruker de 400 MHz, utilizando como 
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solvente DMSO-d6, com leituras em uma faixa de 0-14 ppm para 1H e 10-190 ppm 

para 13C em temperatura de 24°C no Centro Integrado de Análises (FURG). 

 

3.3.5. Difração de Raios-X em monocristal: 
A determinação das estruturas cristalinas e moleculares das moléculas dos 

ligantes e dos complexos, foi utilizada a técnica de difração de raios-X em 

monocristal. A coleta de dados de difração de raios X em monocristal foi realizada a 

temperatura ambiente em um difratômetro Bruker APEX II e em um difratômetro 

Enraf Nonius CAD4, com detector de área CCD e monocromatizador de grafite, 

radiação Mo-Kα, usando o programa APEX2 (Bruker, 2009). No que se refere ao 

refinamento de cela e dados de redução, foi utilizado o programa SAINT e para 

correção de absorção foi usado o programa SADABS (Sheldrick, 2008). 

As estruturas foram resolvidas através de métodos diretos e refinamento em 

F2, usando o programa SHELXS97 (Sheldrick, 2008) e refinadas usando o programa 

SHELXL97 (Sheldrick, 2008). Já os gráficos moleculares foram obtidos através do 

programa DIAMOND (Brandenburg, 2006). Além disso, todos os átomos de hidrogênios 

foram localizados através do mapa de densidade eletrônica de Fourier (Depto. de 

Química - UFSM / Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - UFSC). 

 
3.3.6. Análise da Superfície de Hirshfeld 
Para o mapeamento e análise das superfícies de Hirshfeld, foi utilizado o 

programa CrystalExplorer (Version 3.1) (WOLFF, S. K.; et al., 2012). O programa 

aplicou, para o cálculo das superfícies, dados do arquivo “.cif” (crystallographic 

information file) gerados no refinamento dos dados cristalográficos das estruturas. 
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5. Procedimentos Experimentais 

 

 

5.1. Síntese do Ligante (3Z)-5-cloro-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona 
(C8H5ClN2O2)- Ligante 1 

A síntese do ligante (3Z)-5-cloro-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona ocorreu 

mediante uma reação com relação estequiométrica 1:1. Reagindo-se 1g (5,5 mmol) 

5-cloro isatina dissolvida em 40 mL de etanol com a adição de 0,38g (5,5 mmol) 

cloridrato de hidroxilamina acidificado com 15 gotas de ácido acético glacial. A 

mistura foi mantida sob refluxo por 6 horas. Após resfriado o sistema, o precipitado 

amarelo foi isolado por filtração a vácuo. Ensaios de cristalização foram realizados 

em etanol, e os cristais isolados após evaporação lenta do solvente foram 

encaminhados para análise por difração de raios X em monocristal.  

Rendimento: 87,96% 

Ponto de Fusão:274ºC 

Esquema 05: Síntese do ligante 1- C8H5ClN2O2. 

 

 

Caracterização: 

Espectroscopia do Infravermelho por refletância difusa: Os resultados serão 

apresentados e discutidos na página 27. 

Espectroscopia do Ultravioleta-Visível: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 37. 
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Ressonância Magnética Nuclear. Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 41. 

Difração de raios –X em monocristal: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 48. 

Superfície de Hirshfeld. Os resultados serão apresentados e discutidos na 

página 94. 

 

5.1.1. Síntese do complexo trans-bis(5-cloroindolin-2,3-diona 3-oximato-

2O2,N3)- trans-bis(piridina-N)cobre (II); ( [Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2])- 

Complexo 1 

A síntese do complexo de cobre (II) ocorre mediante a reação do ligante 1 e 

acetato de cobre (II) na proporção molar 2:1. Misturou-se 0,05g (2 mmol) do ligante 

(3Z)-5-cloro-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona solubilizado em 20 mL de etanol com de 5 

gotas de hidróxido de potássio a 10%. Então, pesou-se 0,02g (0,8 mmol) de acetato 

de cobre (II) e solubilizou-se em 10 mL de etanol. As soluções foram misturadas e 

colocadas sob agitação por três horas. Após filtração foi realizado ensaio de 

cristalização com piridina e a evaporação lenta dos solventes, permitiu o isolamento 

de cristais pretos aptos a difração de raios-X em monocristal.  

 

Rendimento 15% em relação ao acetato de cobre (II). 

 

Ponto de fusão >300°C 
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Esquema 06: Síntese do complexo 1- [Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2] 

 

 

Caracterização: Espectroscopia do Infravermelho por refletância difusa: Os 

resultados serão apresentados e discutidos na página 33. 

Espectroscopia do Ultravioleta-Visível: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 37. 

Difração de raios –X em monocristal: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 57. 

 

5.1.2. Síntese do polímero de potássio-
[K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n- Complexo 2. 

A síntese do complexo ocorreu mediante a dissolução de 0,15 g (0,76 mmol) 

do ligante 1 em 20 mL de água quente e adição de 1 mL de hidróxido de potássio a 

10%. A solução foi mantida sob agitação por 3 horas e depois foi filtrada. Com a 

evaporação lenta da solução, pode-se isolar cristais amarelos aptos à difração de 

raios-X em monocristal.  

 

Rendimento 30% em relação ao complexo. 

 

Ponto de fusão>300ºC 
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Esquema 07: Síntese do complexo 2-[K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n. 

 
 

Caracterização: 

Espectroscopia do Infravermelho por refletância difusa: Os resultados serão 

apresentados e discutidos na página 36. 

Espectroscopia do Ultravioleta-Visível: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 37. 

Difração de raios –X em monocristal: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 68. 

 

5.2. Síntese do Ligante (3Z)-5-flúor-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona-
(C8H5FN2O2)- Ligante 2 

A síntese do ligante (3Z)-5-flúor-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona ocorreu 

mediante uma relação estequiométrica 1:1 de 1g (6,1mmol) 5-flúor isatina dissolvida 

em 40 mL de etanol e  0,42g ( 6,1 mmol)  cloridrato de hidroxilamina acidificado com 

15 gotas de ácido acético glacial. A mistura foi mantida sob refluxo por 6 horas. Após 

resfriado o sistema o precipitado amarelo foi isolado por filtração a vácuo. Ensaios 

de cristalização foram realizados em etanol, e após evaporação lenta do solvente, 

cristais aptos a difração de raios-X foram isolados.  
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Rendimento: 73,9% 

 

Ponto de fusão:261ºC 

 

Esquema 08: Síntese do ligante 2- C8H5FN2O2. 

 

 

Caracterização: 

Espectroscopia do Infravermelho por refletância difusa: Os resultados serão 

apresentados e discutidos na página 27. 

Espectroscopia do Ultravioleta-Visível: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 37. 

Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C: Os resultados serão 

apresentados e discutidos na página 41. 

Difração de raios –X em monocristal: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 77. 

Superfície de Hirshfeld: Os resultados serão apresentados e discutidos na 

página 94. 

 

5.2.1. Síntese do complexo trans-bis( 5-fluor-indolin-2,3-diona 3-oximato-

2O2,N3)-trans-bis(piridina-N)cobre (II); ([Cu(C8H4FN2O2)2(C5H5N)2])- Complexo 

3 

A síntese do complexo de cobre (II) ocorre mediante a reação do ligante 2 e 

acetato de cobre (II) na proporção molar 2:1. Pesou-se 0,10g (0,5 mmol) do (3Z)-5-

flúor-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona que foi solubilizado em 50 mL de metanol, ao 
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qual foram adicionadas pastilhas de hidróxido de potássio mantendo sob agitação 

por 60 minutos. Então, pesou-se 0,05g (0,3 mmol) de acetato de cobre (II) e 

dissolveu-se em 50 mL de metanol. A mistura das duas soluções foi mantida sob 

refluxo por 8 horas. Depois de filtrada à solução o precipitado verde escuro foi 

isolado. Ensaios de cristalização foram conduzidos em solução de metanol/piridina 

1:1. Com a evaporação lenta dos solventes, pode-se isolar cristais pretos aptos à 

difração de raios-X em monocristal.  

 

Rendimento 15% em relação ao acetato de cobre (II). 

 

Ponto de fusão>300ºC 

 

Esquema 09: Síntese do complexo 3- [Cu(C8H4FN2O2)2(C5H5N)2]. 

 

Caracterização: 

Espectroscopia do Infravermelho por refletância difusa: Os resultados serão 

apresentados e discutidos na página 33. 

Espectroscopia de Ultravioleta-Visível: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 37. 

Difração de raios –X em monocristal: Os resultados serão apresentados e 

discutidos na página 84. 

Superfície de Hirshfeld: Os resultados serão apresentados e discutidos na 

página 98. 
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6.APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 
6.1. Espectroscopia na região do infravermelho 
 
6.1.1. Espectroscopia na região do infravermelho para os ligantes: (3Z) 

5-cloro-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona (Ligante 1) e (3Z) 5-flúor-3-(hidroxiimino) 
indolin-2-ona (Ligante 2) 

 
As figuras 05 e 06 são os espectros dos ligantes (3Z) 5-cloro-3-(hidroxiimino) 

indolin-2-ona e (3Z) 5-flúor-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona, esses foram realizados a 

partir dos seus precipitados onde se podem observar as bandas referentes aos 

estiramentos de ligações e as deformações angulares do composto. 

 

Figura 05: Espectro na região do infravermelho abrangendo a região entre 

4000-400 cm-1 para o ligante 1. 

 

 



 28 

 

 

 

 

Figura 06: Espectro na região do infravermelho abrangendo a região entre 

4000-400 cm-1 para o ligante 2. 

 

Ao analisar as estruturas dos ligantes (figura 07) e correlacioná-las aos 

espectros acima, podemos verificar bandas referentes aos principais estiramentos 

de ligação como: C=N, N-O, O-H do fragmento oxima e os C=O e N-H do 

fragmento da isatina.  

Figura 07: Representação estrutural do (a) ligante 1 e (b) ligante 2. 

                        

(a)                                                                    (b) 
 

Segundo LARKIN, et al. (2012); PAVIA, et al. (2010); BARBOSA, et al. (2007); 

o estiramento C=N da porção oxima gera uma absorção de intensidade variável 
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entre média e fraca no número de onda entre 1690-1640 cm-1, que é próximo ao 

valor encontrado no espectro do ligante 1 com número de onda 1610 cm-1 e no 

ligante 2 com número de onda 1620 cm-1. 

O fragmento oxima –C=N-O-H para LARKIN, et al. (2012) apresenta, para o 

estiramento N-O, número de onda entre 1000-900 cm-1 e para O-H uma banda 

entre 3300-3150 cm-1 que são valores próximos aos encontrados para o espectro do 

ligante 1 onde o N-O apresenta a banda em 1028 cm-1 e o O-H em 3082 cm-1, 

enquanto o ligante 2 apresenta para o N-O uma banda em 1026 cm-1 e para o O-H 

em 3078 cm-1. 

No ligante 1 o estiramento C=O encontra-se em 1710 cm-1 e para o ligante 2 

em 1708 cm-1 que têm números de ondas aproximados aos da literatura (LARKIN, et 

al. 2012; PAVIA, et al. 2010; BARBOSA, et al. 2007) que atribuem ao fragmento 

carbonila o número de onda entre 1715-1740 cm-1.  

Para WORKMAN Jr. et al., (2012) a posição da banda para o C=O, em 

aldeído, cetona, éster, anidrido, cloretos ácidos e ácido carboxílico pode variar com 

o ambiente do grupo. A posição ou a frequência do estiramento carbonila é afetado 

por: (1) o efeito isótopo e mudança de massa dos grupos substituintes, (2) ângulos 

ligação dos grupos substituintes, (3) efeito eletrônico (ressonância e indutivo) e (4) 

efeitos dessas interações. A frequência do estiramento C=O diminui na molécula de 

acordo com a maior massa do substituinte, isto é, aumentando a massa ou ângulo 

ligações dos substituintes decresce a frequência de 40 cm-1 até 1715 cm-1.  

Nos anéis aromáticos ou olefinas a conjugação do grupo carbonila tende a 

diminuir a frequência das ligações C=O e C=N de 30 para 40 cm-1 dependendo do 

tamanho do anel com o substituinte. Então, na conjugação com anéis aromáticos, 

ligações duplas, interações com halogênios e as estruturas cíclicas também afetam 

as posições das bandas da espectroscopia do infravermelho. (WORKMAN Jr. et al., 

2012) 

A leitura por espectroscopia de infravermelho do ligante 1 e ligante 2 atribuído 

para o N-H foi 3184 cm-1 e 3192 cm-1 constituem em valores aproximados à 
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compostos na literatura que foram sintetizados a partir do reagente isatina. PERVEZ, 

et al.(2016) SHAKIR, et al.(2016) MANAN, et al. (2011) MURTHY, et al. (2011) 

 

A tabela 04 apresenta os principais estiramentos verificados para o ligante 1 e 

o ligante 2 e os estiramentos de algumas moléculas utilizadas como referências 

nestas interpretações. 
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Tabela 04: Dados espectroscópicos de infravermelho para o ligante 1 e 2 e suas 

referências bibliográficas. 

Estruturas Químicas Bandas(cm-1) Referências 

 

 

N-H 3184/Forte 

O-H 3078/Forte  

C=O 1708/ Forte 

C=N 1610 /Médio  

N-O 1026/Médio    

C-Cl 775/Fraco 

 

 

 

N-H 3192/Forte 

O-H 3082/Forte 

C=O 1710/Forte 

C=N 1620 /Médio  

N-O 1028 /Forte   

 

 

O-H 3200 

C=N 1670 

N-O 850 

 

RAMALINGAM, 

et al.(2012) 

 

O-H 3217 

C=O 1652 

C=N 1647 

N-O 953 

 

Arshadi, et 

al.(2007) 

CH3CH2CH2CH=C(C2H5)CH=NOH O-H 3316 

C=N 1638 

N-O 953 

 

Zhong, et al. 

(2014) 
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N-H 3120 

C=N 1650 

 

SHAKIR,  et al. 

(2016) 

 

N-H 3180 

C=N 1655 

 

SHAKIR,  et al. 

(2016) 

 

N-H 3180 

C=O 1683 

C=N 1618 

 

MANAN, et al. 

(2011) 

 

N-H 3215 

C=O 1719 

C=N 1615 

 

PERVEZ, et al. 

(2016) 

 

C=O 1682 

C=N 1651 

N-H 1494 

C-H 894-699 

C-Cl 730 

 

NARASIMHAN, 

et al. (2014) 
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6.1.2. Discussão da espectroscopia do infravermelho para os complexos: 

6.1.2.1. Espectroscopia para os complexos de cobre: 

As figuras 08 e 09 são os espectros do complexo 1- 

[Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2 e do complexo 3- [Cu(C8H4FN2O2)2(C5H5N)2 estes foram 

realizados a partir dos seus monocristais onde se podem observar as bandas 

referentes aos estiramentos de ligações e as deformações angulares dos 

compostos. 

Figura 08: Espectro na região do infravermelho abrangendo a região entre 

4000 – 400cm-1 para o complexo 1. 
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Figura 09: Espectro na região do infravermelho abrangendo a região entre 4000 – 
400 cm-1 para o complexo 3. 

 

Tabela 05:Comparação entre as principais bandas (cm-1) da região do infravermelho 

dos ligantes e seus respectivos complexos de cobre. 

Ligante/ 

Complexo 
C=N N-H N-O C=O O-H 

Ligante 1 1610 (F) 3184(MF) 1026(F) 1708(MF) 3078(MF) 

Complexo 1 1575 (F) 3581(m) 1006(f) 1669(m) 3185(m) 

Ligante 2 1620(F) 3192(MF) 1028(F) 1710(MF) 3082(MF) 

Complexo 3 1535(F) 3107(m) 1012(f) 1674(MF) 3066(m) 

* Intensidade das bandas espectral: MF: muito forte, F: forte, M: médio, f: fraca. 

No espectro dos ligantes são observadas bandas de alta intensidade com 

número de onda de 3184cm-1 e 3078cm-1 para o ligante 1 e 3192cm-1 e 3082cm-

1para o ligante 2 atribuídas ao N-H e ao O-H, no entanto, o comportamento dos 
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complexos 1 e 3 se diferenciam no deslocamento do número de onda. Para o 

complexo 1 houve um aumento no número de onda para o N-H em 3581cm-1 e O-

H em 3185cm-1 com uma diminuição na sua intensidade de sinal. Enquanto, 

complexo 3, diminui o número de onda e a intensidade para o N-H 3107cm-1 e O-

H 3066cm-1. Os espectros permitem observar a formação de complexos de cobre 

(II) pelas mudanças provocadas no número de onda e a diminuição em ambos de 

sua intensidade de sinal. Nos complexos de cobre com ligantes oximas para I.M.EL-

DEEN, et al.(2018) e no trabalho de REDDY, et al.(2009) o O-H diminui de 

intensidade e número de onda indicando a perda do hidrogênio quando o ligante 

coordena com o íon cobre (II). 

No espectro dos ligantes foi atribuído 1610cm-1 e 1620cm-1 para o C=N ao 

comparar de seus complexos de cobre com valores 1575cm-1 e 1535cm-1 observa-

se um menor número de onda nos complexos sugerindo uma possível coordenação 

do metal cobre ao nitrogênio azometino do ligante na quelação. O I.M.El-Deen, et 

al.(2018) em seus complexos de cobre (II) com ligante oxima apresentou um 

deslocamento que pode ser atribuído a um enfraquecimento das ligações carbono e 

nitrogênio na formação de aduto e isso pode ser explicado pela doação de elétrons 

do nitrogênio para os orbitais vazios dos íons cobre (II).  

A banda do C=N deslocada para uma menor frequência em complexos 

revela a participação do nitrogênio azometino na quelação se reafirmando através 

do número de onda atribuído para o N-O que nos ligantes de valores 1026cm-1 e 

1028cm-1 diminui para complexos em 1006cm-1 e 1012cm-1 e diminui em suas 

intensidades possibilitando a reafirmação da coordenação do nitrogênio do 

fragmento da oxima com o metal. (REDDY, et al.2009) 

No espectro de infravermelho podemos observar os números de onda de 

1708cm-1 e 1710cm-1 para o C=O dos ligante esse diminui para os complexos para 

valores de 1669cm-1 e 1674cm-1 confirmando a coordenação com o átomo de 

oxigênio do fragmento da carbonila. (STAMATATOS, et al.2010) 
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6.1.2.2. Espectroscopia para o polímero de potássio - complexo 2 

A figura 10 é o espectro do complexo 2- 

[K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n esse foi realizado a partir do seu monocristal 

onde se pode observar as bandas referentes aos estiramentos de ligações e as 

deformações angulares do composto. 

Figura 10: Espectro na região do infravermelho abrangendo a região entre 

4000 – 400 cm-1 para o complexo 2. 

 

O espectro de infravermelho do complexo 2 não houve alterações em relação 

as bandas do ligante 1, no entanto, não se observa alterações nos estiramentos de 

ligações e deformações angulares em relação aos compostos. Na tabela 06, está a 

comparação entre as principais bandas (cm-1) da região do infravermelho do ligante 

1 e seu respectivo complexo 2. 

Tabela 06:Comparação entre as principais bandas (cm-1) da região do 

infravermelho do ligante 1 e seu respectivo complexo 2. 

Ligante/ Complexo C=N N-H N-O C=O O-H 

     Ligante 1 1610 (F) 3184(MF) 1026(F) 1708(MF) 3078(MF) 

    Complexo 2 1612(M) 3184(MF) 1024(F) 1709(MF) 3073(MF) 

* Intensidade das bandas espectral: MF: muito forte, F:forte, M: médio, f: fraca. 
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6.2. Discussão da espectroscopia de ultravioleta-visível: 

A análise por espectroscopia de ultravioleta-visível foi realizada em cubeta de 

quartzo em ensaios cristalinos dos ligantes e dos complexos todos dissolvidos no 

solvente o N,N'-dimetilsulfóxido à temperatura ambiente, feito a partir de varreduras 

em triplicatas numa faixa de 260-800nm. 

Na espectroscopia do ultravioleta-visível a colisão de um fóton de energia 

adequada com a molécula apropriada resulta na absorção de luz. A absorção será 

proporcional à concentração das espécies moleculares absorventes e também ao 

comprimento do trajeto percorrido pela luz. (HIGSON, S.P.J.2009)(PAVIA, et 

al.2010) 

A lei da absorção ou lei de Beer-Lambert relaciona a absorção da maior parte 

das espécies moleculares à concentração, c, ao comprimento do trajeto, l e à 

absortividade molar ou coeficiente de absorção, Ɛ. (HIGSON, S.P.J.2009) (PAVIA, et 

al. 2010) 

 
A lei de Beer-Lambert permite análise quantitativa na região UV-visível dessa 

forma os compostos absorvem radiação em comprimento de onda específico surgindo 

à cor.  Se o composto for colorido, então haverá pelo menos um ou mesmo vários 

comprimentos de onda diferentes que apresentam absorbâncias máximas.  

A leitura espectral permitiu observarmos à presença de dois comprimentos de 

onda nos ligantes e nos complexos. Na tabela 07, estão destacados os dados obtidos 

por espectroscopia de ultravioleta dos ligantes e os seus complexos.  
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Tabela 07: Dados dos ligantes e dos complexos obtidos através da leitura por espectroscopia ultravioleta-visível. 

 Comprimento 

de onda (λ= 

nm) 

Absorbância Massa 

molecular 

(g/mol) 

Concentração 

(mol/L) 

Absortividade 

(Ɛ= dm3.mol-

1cm.-1) 

Transição 

Ligante 1 

C8H5ClN2O2 

335 1,067 196,59 

 

    3,052.10-5 34.961 n→ * 

258 0,125 4.096 → * 

       

Complexo 1 

[Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2] 

332 0,308 612,90 

 

9,789.10-6 31.464 n→ * 

254 1,301 132.904 → * 

       

Complexo 2 

[K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n 

374 0,026 625 

 

2,24.10-5 1.161 n→ * 

256,50 0,820 36.607 → * 

       

Ligante 2 

C8H5FN2O2 

375,50 0,106 180,14 

 

8,33.10-5 1272 n→ * 

332 0,063 756 → * 

       

Complexo 3  

[Cu(C8H4FN2O2)2 (C5H5N)2] 

346 0,188 580 

 

1,72.10-5 10.930 n→ * 

287,50 0,371 21.570 → * 
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Nos ligantes e nos complexos em uma análise qualitativa do ultravioleta-

visível percebemos a presença de grupos cromóforos, isto é, grupos insaturados 

covalente responsáveis pela absorção eletrônica. A leitura espectral permitiu 

observar a presença de dois comprimentos de ondas, isto é, atribuindo para os 

maiores comprimentos de onda de cada amostra uma transição do tipo n→ * 

devido ao grupamento C=O e o C=N e a transição do tipo → * para o anel 

aromático do grupo indol presente nas moléculas.   

A análise espectral permite observarmos que o comprimento de onda dos 

ligantes e os seus respectivos complexos 1 e 3 houve um decréscimo, enquanto, no 

complexo 2 a formação de um polímero o comprimento de onda observado pela 

análise de ultravioleta-visível houve um aumento do ligante para o complexo esse 

comportamento está associado ao forma de coordenação e estrutural obtida no 

complexo 2.   

Na tabela 07, o maior comprimento de onda atribui-se para transição do tipo 

n→ * para a carbonila e a azometina. Muitos cromóforos absorvem radiação em um 

intervalo de comprimento de onda igual ou maior do que 200nm, o pode gerar uma 

sobreposição de uma ou mais bandas de absorção. (HIGSON, S.P.J.2009) Nas 

estruturas tem a presença do anel aromático do grupo indol de transição → * com 

um menor comprimento de onda.  

Segundo, HIGSON S.P.J.2009 a região exata em que ocorre a absorção 

depende das propriedades receptoras/doadoras de elétrons do restante da 

molécula, portanto é impossível identificar com certeza a presença de um grupo 

específico, como acontece na espectroscopia do infravermelho.  

No trabalho de síntese e caracterização de compostos de oxima, 

ARIVAHAHAN, et al. (2013) atribui para os grupamentos contendo átomos de 

oxigênio e nitrogênio cuja apresentava maior intensidade de banda uma transição  

do tipo n→ * devido à presença de números de pares de elétrons livres nos átomos 

de oxigênio e nitrogênio presente na molécula.  (HIGSON, S.P.J.2009 ) (PAVIA, et 

al.2010)  Na estrutura de VICENTE, et al. (2017) nas suas estruturas houve a 
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absorção em torno de 300nm que exibe uma extensão na região visível atribuído a 

uma transição do tipo n→ * relacionado ao grupamento azometina.  

Segundo, HIGSON S.P.J.(2009), muitos compostos inorgânicos absorvem 

radiação ultravioleta ou visível e apresentam espectros de absorção com bandas 

largas e que frequentemente se sobrepõem.  As moléculas sintetizadas e 

caracterizadas foram atribuídas essa sobreposição para os grupamentos C=N e 

C=O gerando um maior comprimento de onda.  

A síntese e a caracterização por espectroscopia de ultravioleta-visível da 

molécula oxima aromática por WARAD, et al. (2018) obteve-se pico com um 

comprimento de onda de 225-275nm atribuídos para a transição do tipo → *, no 

entanto, comprimentos de onda são próximos aos obtidos no trabalho.  

Na tabela 07, podemos observar que os complexos caracterizados por 

espectroscopia do ultravioleta-visível geraram altos valores de absortividade (Ɛ). 

Para HIGSON S.P.J.2009 muitos compostos inorgânicos e orgânicos absorvem 

radiação UV ou visível devido a transferência de carga, sendo conhecidos como 

complexos de transferência de carga. Os valores de Ɛmáx. encontram-se 

frequentemente na ordem de 10.000 dm3 mol-1 cm-1 ou mais, o que torna os 

compostos intensamente coloridos e fáceis de quantificar mesmo em concentrações 

muito baixas.  

Um complexo de transferência de carga contém um grupo doador de elétron 

junto com um grupo receptor. Quando ocorre a absorção de luz, um elétron é 

transferido de um orbital associado ao grupo doador para um orbital associado ao 

grupo receptor. Esse comportamento contrasta com a absorção dos cromóforos 

orgânicos, nos quais os elétrons estão associados a orbitais moleculares 

compartilhados. (HIGSON S.P.J.2009) 
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6.3. Discussão de Ressonância Magnética Nuclear de 1H  e 13C. 
 
6.3.1. Discussão de Ressonância Magnética Nuclear de 1H. 
 

A análise de RMN de 1H e 13C para o ligante (3Z)- 5-cloro-3-

(hidroxiimino)indolin-2-ona (ligante 1) e o ligante (3Z)-5-flúor-3-(hidroxiimino)indolin-

2-ona (ligante 2) utiliza um esquema de numeração apresentado na figura 11. 

 

Figura 11: Esquema de numeração dos hidrogênios para o ligante 1 e o ligante 2. 

 

A estrutura dos ligantes permite observar que os mesmos apresentam cinco 

ambientes químicos diferentes que estão representados nos espectros de RMN 1H. 

Os espectros obtidos para a análise de RMN 1H das figuras 12 e 13 referem-

se aos ligantes 1 e 2 respectivamente. Na tabela 08, pode-se observar os sinais 

encontrados nos espectros, com as suas devidas atribuições e multiplicidades.  
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Figura 12: Espectros de RMN de 1H:  

(a) Ligante 1 

 
(b)Ligante 2 

 

 
O espectro do ligante 1 podemos observar na região entre o δ 6,8 a 7,9ppm 

um sinal multipleto referente aos hidrogênios presentes no anel aromático (H3, H4 e 

H5), de forma análoga este sinal ocorre para o ligante 2 na região entre δ 6,8 a 

7,7ppm. Os hidrogênios ligados a um anel aromático têm um deslocamento químico 

grande, entre 6,9 – 7,9ppm. Eles são desblindados pelo grande campo anisotrópico 
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gerado pelos elétrons do sistema  do anel. (PAVIA, et al.2010) (NARASIMHAN, et 

al.2014) (PERVEZ, et al.2016) (SHAKIR, et al.2016) 

No espectro do ligante 2, na figura 12, percebe-se um maior número de 

multipleto na região de δ 7,2 a 7,7ppm região essa que refere-se à região dos 

hidrogênios presentes nos carbonos aromáticos.  Ambos, átomo de flúor e o átomo 

de hidrogênio, possuem mesmo número de spin (1/2), logo o núcleo do átomo de 

flúor pode acoplar com átomos de hidrogênio, originando os multipletos que são 

observados. (SILVERSTEIN, et al.2012) 

 

Tabela 08: Dados obtidos através espectros de RMN de 1H para o 

ligante 1 e o ligante 2. 

 

 
Atribuição 

Ligante 1 Ligante 2 

δ* Mult.* δ* Mult.* 

1 O-H 13,63 singleto 13,57 singleto 

2 N-H 10,84 singleto 10,73 singleto 

3 C-H 6,89-6,91 singleto 6,86-6,89 dupleto-

dupleto 

4 C-H 7,41-7,43 dupleto-dupleto 7,19-7,24 multipleto 

5 C-H 7,90-7,91 dupleto 7,68-7,71 dupleto-

dupleto 

δ*=deslocamento químico(ppm); Mult.*=multiplicidade. 

 

Na estrutura dos ligantes há presença de hidrogênios ligados em uma 

hidroxila e ao nitrogênio do anel indol. Nos respectivos espectros dos ligantes, em 

deslocamento químico de δ 10,84ppm para o ligante 1 e δ 10,73ppm para o ligante 2 

é designado ao próton do nitrogênio do anel indol H2. No trabalho de SHAKIR, et al. 

2016 foi sintetizado e caracterizado uma base de Schiff com 5-cloro isatina em que 

foi atribuído para a ligação N-H isatina um δ  10,25 a 11,01ppm. Para ZHONG, et al. 

2014 que sintetizou e caracterizou uma molécula oxima atribuiu-se na análise de 

RMN 1H, o hidrogênio presente na hidroxila um δ 8,826 (s, 1H).  Observando os 
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espectros obtidos, os ligantes apresentaram um deslocamento químico de δ 13,63 a 

13,57ppm atribuídos para hidrogênio da hidroxila H1.  

O H1 da hidroxila está numa região de desblindagem em frequências altas 

porque pode realizar ligações de hidrogênio. Segundo, SILVERSTEIN, et al.2012 

afirma que a formação de ligação de hidrogênio diminui a densidade eletrônica ao 

redor do hidrogênio e assim, causa o deslocamento para frequências mais altas. O 

átomo de hidrogênio pode fazer ligações químicas covalentes polares, átomos de H 

ligados a átomos muito eletronegativos, como O ou N, que polarizam a densidade 

eletrônica e deixam o núcleo do átomo de H mais exposto. A formação de uma 

ligação de H iria aumentar a densidade eletrônica ao redor do átomo de H e deslocar 

o respectivo sinal de RMN para valores menores. 

 

6.3.2. Análise de RMN de 13C para o ligante 1 e para o ligante 2. 
 

O esquema de numeração dos carbonos utilizado para referenciar as 

atribuições de sinais para o ligante 1 e o ligante 2 é mostrado na Figura 13. Na 

tabela 09, pode-se observar os sinais encontrados nos espectros, com as suas 

devidas atribuições e multiplicidades. 

 

Figura 13: Esquema de numeração dos carbonos para o ligante 1 e o ligante 

2. 

 

 

 

Os espectros referentes à análise de RMN 13C para o ligante 1 e o ligante 2, 

encontra-se na Figura 14 (a) e (b) respectivamente. O esquema das estruturas dos 

ligantes permite observar oito ambientes químicos atribuídos aos oito átomos de 
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carbonos presentes na molécula. O espectro de RMN 13C para ligante 1 apresenta o 

mesmo número de átomos de carbono e de sinais obtidos, devido ao não 

acoplamento ao carbono-13.   

Figura 14: Espectro de RMN de 13C: 

(a) Ligante 1 

 
(b) Ligante 2 

 
 

Ao correlacionar os espectros de 1H e os de 13C percebemos a presença de 

sinais intensos presentes numa região mais desblindada. Os deslocamentos 

químicos observados na rotina dos espectros de 13C vão até cerca de 220ppm a 



 46 

 

 

 

partir do TMS, uma faixa aproximadamente 20 vezes maior do que a dos espectros 
1H comuns (~10 ppm). 

O espectro de RMN 13C do ligante 1 e do 2, figura 14 observamos um δ 112, 

27 a 143, 94ppm e um δ 111,60 a 159,18ppm, respectivamente, para os carbonos 

presentes no anel aromático. Segundo, PAVIA, et al. 2010 os carbonos aromáticos 

apresentam uma faixa aproximada de 110 a 175ppm para os deslocamentos 

químicos de 13C. No trabalho de MANAN, et al. 2011 para uma estrutura a base de 

Schiff obteve-se uma leitura espectral de RMN 13C com deslocamento químico na 

região de δ 119,91 a 141,92ppm atribuídos para os carbonos aromáticos.  

O δ 164, 58ppm e δ 164, 98ppm é atribuído ao carbono (1) presente no grupo 

carbonila para o ligante 1 e o ligante 2. Para PAVIA, et al. 2010 esse grupamento 

presente em aldeídos e cetonas possuem uma faixa de δ 150 a 190ppm. No 

trabalho de MANAN, et al. 2011 é relatado a ocorrência de um sinal de δ 162,20ppm 

atribuído para o carbono existente do grupamento carbonila no anel isatina. 

No espectro do ligante 1 o δ 143, 94ppm e para o ligante 2 o δ 159,18ppm 

são atribuídos ao carbono (8) da ligação C=N. Para ZHONG, et al. 2014 e HANTON, 

et al.2013 estruturas derivadas de bases de Schiff atribuem ao carbono azometina 

um δ~153,749ppm. 

O espectro de RMN 13C para os dois ligantes oximas permite observar o sinal 

do carbono azometina gerando estruturas isômeras de conformação Z o que é 

confirmado pelos resultados obtidos nas análises por Difração de Raios-X em 

monocristal das mesmas, discutidas a seguir. Para SILVERSTEIN, et al. 2012 os 

átomos de carbonos quartenários de oximas simples absorvem na faixa de 145 a 

165ppm assim é possível distinguir os isômeros E e Z porque o deslocamento 

aparece mais à direta na forma mais comprimida estericamente, e o deslocamento 

do substituinte mais impedido ( sin em relação a OH) ocorre mais à direita do que o 

do menos impedido conforme a figura 15. 
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Figura 15:  Moléculas oximas com atribuições do sinal de carbono através da 

leitura de RMN 13C extraído SILVERSTEIN, et al. 2012. 

 

 

Tabela 09: Dados obtidos através espectros de RMN de 13C para o ligante 1 e 

o ligante 2. 

 

Deslocamento Químico- *δ (ppm) 

Atribuição  Ligante 1 Ligante 2 

1 C 164,58 164,98 

2 C 141,84 144,42-144,45 

3 C 117,51 114,17-114,43 

4 C 126,19 116,73-116,82 

5 C 126,79 118,74-118,98 

6 C 132,04 138,38- 138,39 

7 C 112,27 111,60 

8 C 143,94 159,18 
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6.4. Discussão cristalográfica  

6.4.1. Estudo por difração de raios-X em monocristal do ligante (3Z) -5-
cloro-3- (hidroxiimino) indolin-2-ona (ligante 1).  

A resolução da estrutura por difração de raios X em monocristal do ligante 

(3Z) -5-cloro-3-(hidroxiimino) indolin-2-ona revela um sistema monoclínico, grupo 

espacial P21/C. Os dados apresentam 2451 reflexões independentes que foram 

obtidas através do refinamento de 10472 reflexões totais com índices de 

discordância finais para os dados I>2(I)R1=0,032 e wR2=0,095. 

Na tabela 10 estão os dados dessa análise para o ligante 1 e as demais 

tabelas cristalográficas obtidas estão no anexo A na página 101. 

Tabela 10: Dados do cristal, da coleta e do refinamento da estrutura do ligante 1. 

Dados do cristal 

Fórmula química C8H5ClN2O2 

Peso molecular 196,59g/mol 

Nome (3Z) -5-cloro-3- (hidroxiimina) indolin-2-

ona 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21/c 

Temperatura  200K 

Dimensões da cela unitária a=7,4296(3)Å  β=94,184(1)⁰ 

b=7,5187(3)Å 

c=14,3206(7)Å 

Volume 797,83(6)Å3 

Número de fórmulas elementares(Z) 4 

Densidade calculada 1,637 mg m−3 

Tipo radiação Mo Kα, γ= 0.71073 Å 

Coeficiente de absorção 0,44mm-1 

F(000) 400 

Formato, cor Prisma, laranja 
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Dimensão do cristal  0,24x0,20x0,16mm 

Região angular de varredura para 

coleta de dados 

2,8⁰ a 30,6⁰ 

Dados coletados 

Difratômetro Bruker APEXII CCD 

Correção absorção Multi-scan (SADABS; Bruker; 2012) 

Reflexões coletadas 10472 

Reflexões independentes 2451 

Reflexões observados[I> 2 (I)] 2182 

Mínimo e máximo de transmissão 0,902 e 0,933 

Rint 0,014 

(sen θ/λ)max  0,716 Å-1 

Refinamento 

Método de refinamento  

 

Matriz de mínimos quadrados completa, 

incluindo F2  

Índices finais de discordância [I > 

2σ(I)] 
 

R1=0,032; wR2=0,095 

N° de reflexões 2451 

N° de parâmetros 119 

N⁰ de restrições 0 

S, índice de confiança incluindo F2 1,05 

Tratamento dos átomos de H Posições dos átomos de H determinadas 

pelos métodos geométricos e de 

refinamento estrutural  
 

Densidade eletrônica residual 

Δρmáx., Δρmín. 

0,42 eÅ-3;-0,28 eÅ-3 

Programas Computacionais: APEX2 e SAINT (Bruker, 2012), SHELXS97 e 

SHELXL97 (Sheldrick, 2008), DIAMOND (Brandenburg, 2006), publCIF (Westrip, 

2010) e enCIFer (Allen et al., 2004). 
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A figura 16 apresenta a estrutura molecular da unidade assimétrica do ligante 

1. O produto da reação entre a isatina e o grupo amina resulta a formação do 

composto que apresenta o grupamento azometina com a formação da ligação C=N.  

 

Figura 16:Representação estrutural da unidade assimétrica do ligante 1. Os 

elipsóides térmicos estão representados com probabilidade de 50%. 

 

 

Na literatura (VICENTE et al.,2017) ( SHI et al., 2015) (HANTON et al.,2013) 

(MARTINS et al., 2011) (MANAN et al.,2011) o comprimento de ligação para C=N é 

igual ao encontrado para o composto aqui descrito, onde temos C2-N2 1,2869(13)Å. 

O grupamento azometina apresenta uma conformação Z em relação ao 

ligante 1. O comprimento da ligação dupla C=N está de acordo, uma vez que a soma 

dos raios covalentes é 1,52 Å, dessa forma, a ligação C=N confirma a obtenção do 

ligante (3Z) -5-cloro-3- (hidroxiimino) indolin-2-ona, a partir do produto da reação 

entre o fragmento isatina e o grupo amina. No entanto, os dados espectrais de 

radiação infravermelha para o C=N confirma presença da banda de média 

intensidade em 1610cm-1. 
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O ligante 1 apresenta molécula próxima a planaridade, com um desvio 

máximo de 0,0478 (8) Å para os átomos não-hidrogenóides. Podem ser observados 

ângulos de ligação próximos a 120º, conforme tabela 11, o que corrobora com a 

hibridização sp2 dos átomos de carbono, N1 e O1.  

 

Tabela 11: Ângulos de ligação selecionados do ligante 1. 

Ângulos de ligação (⁰) 

O1-C1-N1 126,11(10) 

O1-C1-C2 127,48(10) 

N2-C2-C1 117,97(10) 

C6-C5-Cl1 118,78(8) 

C4-C5-Cl1 118,69(9) 

C1-N1-H1 124,4 

C8-N1-H1 124,4 

C2-N2-O2 111,96(9) 

 

O ligante 1 apresenta o comprimento de ligação com o halogênio C5-Cl  

1,7393(11)Å, para a carbonila C1-O1 1,2343(13)Å e a amina N1-H 0,8800Å.  

MANAN e seus colaboradores em 2011 sintetizaram o composto usando como 

reagente de partida o 5-cloro isatina tendo o mesmo comprimento de ligação para o 

halogênio C13-Cl17 1,739(2)Å, para a carbonila C8-O16 1,242(3)Å e a amina N9-H2 

0,863Å.  

Os dados da literatura corroboram os comprimentos de ligação encontrados 

na resolução desta estrutura para o fragmento cloro-isatina. A análise por 

espectroscopia de infravermelho revela para o C=O 1708cm-1 uma banda de 

intensidade forte, enquanto, para N-H 3184cm-1 e para C-Cl 775cm-1 bandas de 

intensidade média e fraca. Na tabela 12 estão selecionados os principais 

comprimentos de ligação em Å do ligante 1 e a tabela completa encontra-se no 

anexo A na página 101. 

Tabela 12: Tabela dos principais comprimentos de ligação (Å) do ligante 1. 

 Ligação Comprimentos de ligação (Å) 
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C1-O1 1,2343(13) 

C1-N1 1,3551(13) 

C2-N2 1,2869(13) 

C8-N1 1,4038(14) 

N1-H1 0,8800 

N2-O2 1,3704(13) 

O2-H5 0,8400 

C5-Cl1 1,7393(11) 

 

A cela unitária do composto é formada por 4 moléculas do ligante 1 na figura 

17. A estrutura cristalina do ligante apresenta a formação de uma rede 

supramolecular que é estabilizada por interações de hidrogênio intra e 

intermoleculares, sendo que os comprimentos para todas as interações de 

hidrogênio, bem como os ângulos formados através destas, estão dispostos na 

Tabela 13. 

 

Figura 17: Projeção da cela elementar da estrutura cristalina/molecular do 

ligante 1 ao longo do eixo 

b.  

No estado sólido, as moléculas são conectadas formando dímeros 

centrossimétricos via pares de interações hidrogênio intermolecular com motivo 
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R22(8), representado nas interações N1-H1O1i onde observa-se a formação de 

anéis representados na figura 18. 

Figura 18: Representação da ligação de hidrogênio entre as moléculas do 

ligante 1, N1-H1∙∙∙O1i, que forma o dímero de motivo R22(8). Código de simetria: (i) -

x+1, -y, -z+1. 

 

Além disso, as moléculas são conectadas por pares de ligações de hidrogênio 

O2-H5O1ii (Figura 19 e Tabela 13) formando cadeias ao longo [100] com um 

motivo gráfico C(6). Estas ligações de hidrogênio, dímeras e em cadeia, constroem 

uma rede bidimensional paralela a (100).  

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

Figura 19: Representação da ligação de hidrogênio entre as moléculas do ligante 1, 

O2-H5∙∙∙O1ii, que evidencia o motivo gráfico C(6) com a formação de um polímero. 

Código de simetria:-x+1, y+1/2, -z+1/2. 

 

O átomo de oxigênio cetônico, O1, atua como receptor bifurcado das duas 

ligações de hidrogênio comentadas, sendo portanto fundamental para a observação 

da rede formada e, uma vez que, a diferença entre as duas distâncias HO é menor 

que 0,2 Å, as ligações de hidrogênio presumivelmente têm força aproximadamente 

igual e o arranjo pode ser descrito como simétrico.  

Na figura 20 está a representação molecular das ligações de hidrogênio 

presentes no ligante 1. 
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Figura 20: Representação das ligações de hidrogênio presente no ligante 1. 

 

O empacotamento permite verificar interações - via empilhamento dos 

anéis benzeno [distância centróide-centróide = 3,748 (2)Å]. No trabalho de Hanton et 

al., (2013) de síntese e caracterização por difração raios-X em monocristal de 

oximas e complexos de prata foi obtido na leitura do ligante à presença de 

interações - com distância entre os centros de 3,82Å foi observado entre dois 

anéis benzeno do ligante adjacentes.  

Figura 21: Representação da ligação de hidrogênio por interações de 

empilhamento - entre anéis de benzeno do ligante 1. 
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Tabela 13: Tabela das interações de hidrogênio (Å e º) para o ligante 1. 

D-HA D-H HA DA D-HA 

N1-H1O1i 0,88 2,00 2,8476(13) 162 

O2-H5O1ii 0,84 1,94 2,7235(12) 155 

Códigos Simetria: (i)-x+1,-y,-z+1; (ii)-x+1, y+1/2,-z+1/2 
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6.4.2. Estudo por difração de raios-X em monocristal do complexo trans-

bis-(5-cloro-indolin-2,3-diona-3-oximato-2O2,N2)-bis(piridina-N)cobre(II), 

complexo 1. 

A interpretação por difração de raios-X em monocristal do complexo 1 

apresenta uma molécula centrossimétrica, sistema cristalino triclínico, grupo espacial 

P1. Os dados revelaram 3267 reflexões independentes que foram obtidas através do 

refinamento de 10105 reflexões totais com índices de discordância finais para os 

dados I>2(I) R1=0,050 e wR2=0,174.  

Na tabela 14 estão os dados dessa análise para o complexo 1 e as demais 

tabelas cristalográficas obtidas estão no anexo B na página 112. 

Tabela 14: Dados do cristal, da coleta e do refinamento da estrutura do 

complexo 1. 

Dados do cristal 

Fórmula química [Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2] 

Peso molecular 612,90 g/mol 

Nome trans-bis-(5-cloroindolin-2,3-diona-3-oximato-

2O2,N3)-bis(piridina-N)cobre (II) 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P1 

Temperatura  200K 

Dimensões da cela unitária a=8,5450(7)Å     α=75,101(2)° 

b=8,9284(7)Å     β=76,272(2)º 

c=9,8727(8)Å      γ=85,153(3)º    

Volume 706,88(10)Å3 

Número de fórmulas 

elementares(Z) 

1 

Densidade calculada 1,440 mg m−3 

Tipo radiação Mo Kα, λ= 0,71073 Å 
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Coeficiente de absorção 1mm-1 

F(000) 311 

Formato, cor Prismático, roxa 

Dimensão do cristal  0,20x 0,08 x 0,02 mm 

Região angular de varredura 

para coleta de dados 

2,2º a 27,6º 

Dados coletados 

Difratometro Bruker APEXII CCD 

Correção absorção Multi-scan (SADABS; Bruker; 2012) 

Reflexões coletadas  10105 

Reflexões independentes 3267 

Reflexões observados[I> 2 

α(I)] 

2700 

Mínimo e máximo de 

transmissão 

0,696; 0,746 

Rint 0,025 

Refinamento 

Método de refinamento  

 

Matriz de mínimos quadrados completa, 

incluindo F2  

Índices de finais de 

discordância [I>2(I)] 

R1= 0,050; wR2=0,176 

N° de reflexões 3267 

N° de parâmetros 209 

N⁰ de restrições 0 

S, índice de confiança 

incluindo F2  

 

1,20 

Tratamento dos átomos de H Posições dos átomos de H determinadas 

pelos métodos geométricos e de refinamento 

estrutural  
 

Densidade eletrônica  0,89eÅ-3; -0,82eÅ-3 
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residual Δρmáx., Δρmín. 

 

A análise por difração de raios-X permite observar a formação do complexo 

de fórmula molecular [Cu(C8H4ClN2O2)2(C5H5N)2] coordenado por dois ligantes 1 na 

forma desprotonada e dois coligantes piridina. Na figura 21 está a representação da 

unidade assimétrica do complexo 1. 

Figura 21: Representação da unidade assimétrica do complexo 1. Elipsóides 

térmicas 50% de probabilidade. 

 

No complexo 1 os ligantes oximas coordenam-se na forma bidentada ao íon 

CuII através dos átomos de nitrogênio e oxigênio nas posições equatoriais, 

enquanto, os anéis de piridina se coordenam pelos átomos de nitrogênio nas 

posições axiais.  

A distância da ligação entre Cu1-N2 é 2,023(3)Å e a do Cu1-O1 2,435(2)Å a 

soma dos raios covalentes entre o Cu-N é de 1,90Å e do Cu-O 1,92Å próximos aos 

valores encontrados. (KOGA et al., 2001) Com a coordenação do ligante 1 podemos 

observar a formação de anéis quelatos de cinco membros conferindo estabilidade 

para o complexo.  
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Nas posições axiais, observamos a coordenação de anéis de piridina com 

distância de ligação entre o Cu1-N1 de 2,024(3)Å próximo a soma dos raios 

covalentes entre o Cu-N.  

A análise espectral na região do infravermelho do complexo sugere a possível 

coordenação do ligante 1 e dos anéis de piridina conforme observado, quando 

comparam-se com as bandas do espectro do ligante e do complexo onde ocorrem 

os seguintes deslocamentos: C=N 1610cm-1(F) para 1575cm-1(F); N-O 1026cm-

1(F) para 1006cm-1(f) e o C=O 1708cm-1(MF) para 1669cm-1(m). 

Na tabela 15, estão os principais comprimentos de ligação do complexo 1 em 

Å. 

Tabela 15: Tabela dos principais comprimentos de ligação (Å) do complexo 1. 

Comprimento de ligação Å 

Cu1-N2 2,023(3) 

Cu1-N1 2,024(3) 

Cu1-O1 2,435(2) 

C6-N2 1,313(4) 

N2-O2 1,282(4) 

N3-H3 0,8800 

C7-O1 1,241(5) 

C12-Cl1 1,745(4) 

 

O complexo 1, figura 22, apresenta um número de coordenação seis com 

geometria octaédrica ligeiramente distorcida. Pode-se observar no complexo um 

alongamento no eixo z, isto é, no comprimento de ligação entre o Cu-O gerando 

uma distorção tetragonal conforme o efeito Jahn-Teller, no entanto, as demais 

ligações entre o Cu-N apresentam praticamente as mesmas distâncias. 

O complexo apresenta ângulos próximos a 90° entre as principais ligações, 

confirmando a geometria octaédrica distorcida. Os principais ângulos de ligação com 

o centro metálico estão na tabela 16. 
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Figura 22: Representação estrutural e molecular da esfera de coordenação do 

complexo 1. 

 

 

Tabela 16: Tabela dos principais ângulos de ligação (Å) do complexo 1. 

Ângulos de ligação (°) 

N2i-Cu1-N1i 89,79(11) 

N2-Cu1-N1 90,21(11) 

N2-Cu1-O1i 101,52(10) 

N2i-Cu1-O1i 78,48(10) 

N1-Cu1-O1i 91,79(10) 

N1i-Cu1-O1i 88,21(10) 

Código de simetria: (i)-x+1,-y+2,-z+1. 

O átomo de cobre apresenta um número de oxidação +2 pois esse é derivado 

do sal metálico – acetato de cobre II, no entanto, que é neutralizada pela carga -1 de 

cada ligante oximato desprotonado, visto que, os coligantes piridina são neutros, 

temos um complexo neutro. 
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A cela cristalina apresenta uma única fórmula elementar do complexo 1, que 

apresenta isomeria trans. 

Figura 23: Representação da cela cristalina do complexo 1. 

 

 

A figura 24 apresenta a esfera de coordenação salientando a estrutura quase 

planar onde os átomos não-hidrogenóides apresentam um desvio médio da 

planaridade, rms 0,023 Å e um desvio máximo de 0,0130 Å para o átomo de N2 da 

estrutura do ligante 1. 

Observando a esfera de coordenação, um plano contém o anel indol do 

ligante 1 e no outro plano o anel benzênico da molécula de piridina gera um ângulo 

diedro 84,998⁰ tendo como origem o cátion de CuII. Para o anel de cinco membros 

do ligante 1, o desvio médio da planaridade - r.m.s do fragmento Cu/N2/C6/C7/O1 é 

0,0117Å e o desvio máximo do plano para o átomo de N2 é 0,0183Å. Os principais 

ângulos formados das ligações com o centro metálico formado por N2-Cu1-N1i e O1-

Cu1-N1i são 90,206(3)⁰ e 91,791(3)⁰, respectivamente. 
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Figura 24: Projeção dos planos na representação gráfica isotrópica estrutural 

e molecular do complexo 1. 

 

 

O refinamento do complexo 1 permitiu observar a presença de duas 

interações intermoleculares de hidrogênio que atribuem estabilidade a estrutura. As 

interações intermoleculares do tipo não clássica entre C10-H10...O2 i gerando 

estrutura no formato de anel com motivo R22(18). 
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Figura 25: Representação gráfica da interação de hidrogênio intermolecular 

não clássica do tipo C10-H10···O2i no complexo 1. Código de simetria: (i) x+1, y, z. 

 

 

Outro tipo de interação intermolecular de hidrogênio é do tipo N3-H3...O1ii com 

a formação de anéis oito membros com motivo R22(8). 

Na tabela 17 está presente as interações intermoleculares de hidrogênio 

presente no complexo 1. 
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Figura 26: Representação gráfica da interação de hidrogênio intermolecular do tipo 

N3-H3···O1ii no complexo 1. Código de simetria: (ii) -x+2,-y+2,-z+1. 

 

 

A interação intermolecular do tipo não-clássica com moleculas de água C10-

H10...O3Wiii e C13-H13...O3Wiv gera um formato de dímero entre moléulas do 

complexo 1 de motivo gráfico C22(5) e um átomo de oxigênio, conforme a figura 27. 
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Figura 27: Representação gráfica da interação de hidrogênio intermolecular do tipo 

C10-10...O3Wiii e C13-H13...O3Wiv no complexo 1. Código de simetria: (iii) x+1, y, z-1; 

(iv) x, y, z-1. 

 

 

 

Na figura 27, as duas interações de hidrogênio entre C10-H10···O3Wiii  e 

C13-H13···O3Wiv o átomo de oxigênio atua como um átomo bifurcado entre essas 

duas interações de hidrogênio não-clássica. 

Tabela 17: Tabela das interações de hidrogênio (Å e º) para o complexo 1. 

D-HA D-H HA DA D-HA 

C10-H10O2i 0,88 1,95 2,821(4) 167,12 

N3-H3O1ii 0,95 2,55 3,498(3) 172,97 

C10-H10···O3Wiii 0,95 2,60 3,219 (12) 123 

C13-H13···O3Wiv 0,95 2,32 3,199 (12) 153 

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

As interações de hidrogênio são as mais fracas ligações químicas, mas são 

as mais fortes interações quando comparada a interação dipolo-dipolo e a interação 
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de dispersão. No entanto, as interações de hidrogênio apresentam um papel 

importante em muitos sistemas químicos, incluindo os de significância biológica. 

Como exemplo, as interações de hidrogênio ajudam a estabilizar as estruturas das 

proteínas, que são partes principais da pele, músculos e outros componentes 

estruturais dos tecidos animais. Elas são também responsáveis pela maneira como 

o DNA é capaz de transportar a informação genética. (BROWN, et al. 2005) Na 

figura 29, está a representação gráfica das duas interações de hidrogênio mais 

fortes do complexo 1 que representam a supramolecularidade da estrutura.  

Figura 29: Representação gráfica das interações de hidrogênio do complexo 1. 
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6.4.3. Discussão cristalina e molecular do polímero de potássio - 
Complexo 2. 

A leitura por difração de raios-X em monocristal do complexo 2 é uma 

molécula centrossimétrica que apresenta um sistema cristalino monoclínico com um 

grupo espacial P21/c. Os dados revelaram 8285 reflexões independentes que foram 

obtidas através do refinamento de 57131 reflexões totais com índices de 

discordância finais para os dados I>2(I) R1=0,047   e wR2= 0,127.  

Na tabela 18 estão os dados dessa análise para o complexo 2 e as demais 

tabelas cristalográficas obtidas estão no anexo B na página 117. 

 

Tabela 18: Dados do cristal, da coleta e do refinamento da estrutura do 

complexo 2. 

 

Dados do cristal 

Fórmula química [K2(C8H4ClN2O2)6(C8H5ClN2O2)(H2O)]n 

Peso molecular 683,97 g/mol 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21/c 

Temperatura 297 K 

Dimensões da cela unitária a= 19,6146(7)Å 

b=   6,8856(2)Å    β=97,589(1)º 

c= 20,1963(8)Å 

Volume 2703,79(16) Å3 

Número de fórmulas 

elementares(Z) 

4 

Densidade calculada 1680 mg.m-3 

Tipo radiação Mo Kα, λ=0,71073 Å 

Coeficiente de absorção 0,71 mm-1 

F(000) 1384 

Formato, cor Prisma, amarelo 
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Região angular de varredura 

para coleta de dados 

2,4⁰ e 30,6⁰ 

Dados coletados 

Difratometrô Bruker APEXII CCD 

Correção absorção Multi-scan (SADABS; Bruker; 2012) 

Reflexões coletadas 57131 

Reflexões independentes 8285 

Reflexões observados[I> 2 

α(I)] 

5855 

Rint 0,043 

(sen θ/λ)max 0,716 Å-1 

Refinamento 

Método de refinamento 

 

Matriz de mínimos quadrados completa, 

incluindo F2 

Índices finais de 

discordância [I > 2σ(I)] 
 

R1=0,047; wR2=0,127 

N° de reflexões 8285 

N° de parâmetros 401 

N⁰ de restrições 3 

S, índice de confiança 

incluindo F2 

 

1,07 

Tratamento dos átomos de H Posições dos átomos de H determinadas 

pelos métodos geométricos e de refinamento 

estrutural 
 

Densidade eletrônica 

residual Δρmáx., Δρmín. 

0,79 eÅ-3; -0,57eÅ-3 

Programas Computacionais: SHELXT 2014/5 (Sheldrick, 2014), SHELXL2016/6 

(Sheldrick, 2016). 
 

O complexo 2 apresenta como fórmula molecular C24H15Cl3K2N6O7, na figura 

30, está a representação da unidade assimétrica. 
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A estrutura é constituída por uma molécula de água, um ligante protonado e 

seis ligantes desprotonados. A coordenação ao íon potássio(I) ocorre através dos 

átomos de oxigênio da oxima, da cetona e da água. 

 

Figura 30: Representação da unidade assimétrica do complexo 2. Elipsóides 

térmicas 50% de probabilidade. 

 
 

O complexo 2 é binuclear, onde um dos centros metálicos de potássio(I) é 

coordenado por quatro átomos de oxigênio presentes nos ligantes nas formas 

protonada e desprotonadas e a esfera de coordenação é completada pela 

coordenação de uma molécula de água. O segundo centro metálico de potássio (I) é 

coordenado por cinco oxigênios carbonílicos das moléculas de ligante protonada e 

desprotonadas.  

Esse complexo forma uma estrutura polimérica, onde os centros metálicos 

são coordenados pelos oxigênios carbonílicos de uma molécula de ligante protonada 

e outra desprotonada simultaneamente ao longo da estrutura. As distâncias de 
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ligação encontradas com o refinamento da estrutura na tabela 19 apresenta valores 

aproximados a soma dos raios dos covalentes entre para a ligação K-O  2,76Å e 

entre K-N é 2,78Å.(KOGA et al.,2001) 

 

Tabela 19: Tabela dos principais comprimentos de ligação (Å) do complexo 2. 

Comprimentos de 

ligação 

Å Comprimentos de 

ligação 

Å 

K1-O7i 2,7285(16) O1-K2vi 2,7420(15) 

K1-O4 2,7290(16) K2-O2 2,7119(15) 

K1-O2 2,7425(15) K2-O2 iv 2,7219(15) 

K1-O4ii 2,7543(16) K2-O3 2,779(2) 

K1-O5iii 2,8260(18) K2-O7i 2,7795(16) 

K1-O3iv 3,228(2) K2-K2iv 3,8729(9) 

K1-K2 4,1787(7) K2-O3vi 3,063(3) 

K1-K1v 4,3115(6) K2-K2vi 3,2707(9) 

K1-K2iv 4,2762(7)   

Códigos de simetria:  (i) -x+1, y-3/2, -z+1/2;  (ii) -x+1, y-1/2, -z+1/2;  (iii) x, y-1, z;  (iv) 
-x+1, -y-1, -z+1;  (v) -x+1, y+1/2, -z+1/2;  (vi) -x+1, -y, -z+1;  (vii) x, y+1, z;  (viii) -x+1, 
y+3/2, -z+1/2. 
 

O complexo 2 apresenta um número de coordenação cinco com a geometria 

piramidal de base quadrada com dois poliedros conectados por uma aresta e 

invertidos um em relação ao outro. Cada unidade composta por dois poliedros está 

conectada à outra por oxigênio presente nas arestas atuando como ponte. Na tabela 

20, estão alguns comprimentos de ligação selecionados do complexo 2. 
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Figura 31: Representação estrutural e molecular da esfera de coordenação do 

complexo 2. 

 
 

Tabela 20: Os principais comprimentos de ligação do complexo 2. 

 

Ângulos de ligação ⁰ Ângulos de ligação ⁰ 

O2-K2-O2iv 89,08(4) O7i-K1-O4 108,05(5) 

O2-K2-O1vi 85,25(4) O7i-K1-O4 102,54(3) 

O2-K2-O7i 72,36(4) O4-K1-O4i 114,60(4) 

O7i-K1-O2 72,68(5) K2-O2-K2iv 90,92(4) 

O4-K1-O2  81,22(5) K2-O2-K1 100,01(5) 

O2-K1-O5iii 89,50(5) K2iv-O2-K1 102,99(5) 

O4ii-K1-O5iii 92,73(5) K1viii-O7-K2viii 98,69(5) 

Códigos de simetria:  (i) -x+1, y-3/2, -z+1/2;  (ii) -x+1, y-1/2, -z+1/2;  (iii) x, y-1, z;  (iv) 
-x+1, -y-1, -z+1;  (v) -x+1, y+1/2, -z+1/2;  (vi) -x+1, -y, -z+1;  (vii) x, y+1, z;  (viii) -x+1, 
y+3/2, -z+1/2. 
 

O complexo 2 é um polímero de coordenação no plano bc ou (100). Dentro do 

polímero o balanço de cargas só pode ser feito porque a estrutura é polimérica e 

outros íons K(I) vão ser coordenados pelos ligantes desprotonados.  
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Figura 32: Representação gráfica do complexo 2 no plano bc. 

 
 

No complexo 2, então, cada complexo binuclear está ligado à outros 

complexos por pontes de oxigênio. Num primeiro momento pode-se notar que cada 

unidade binuclear está ligada a outras duas unidades: conectado a uma unidade 

binuclear por uma aresta da pirâmide de modo invertido e na outra extremidade está 

ligada a outra unidade binuclear pelo ápice de uma pirâmide que compõe a base da 

pirâmide do poliedro seguinte. Tudo isso forma um polímero que se expande em 

duas dimensões. Na figura 33 está a representação gráfica da sequência de 

poliedros do complexo 2. 
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Figura 33: Representação gráfica da esfera de coordenação com crescimento 
bidimensional do complexo 2. 

 

 

O polímero de potássio pode ser explicado pela escala de Pearson sendo o 

centro metálico, o potássio, um ácido duro, está coordenado com bases duras que 

são os átomos de oxigênio presente na molécula de água e na estrutura do ligante 

oxima. 

Na estrutura do complexo 2, verificam-se interações de hidrogênio 

intramoleculares não-clássicas do tipo C5-H5...O1 e C24-H24...O6 com motivo gráfico 

S(6) formando anéis de seis membros.  
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Figura 34: Representação gráfica de interações de hidrogênio 

intramoleculares. 

 

 

A figura 35, apresenta a interação de hidrogênio intermolecular não-clássica 

do tipo C7-H7...Cl1 com motivo gráfico C22(32) com formação de cadeia. Na figura 

pode -se observar no plano ac, que o complexo 2 forma interação de hidrogênio num 

empacotamento dos polímeros de coordenação 2-D, no caso com a formação de 

uma estrutura supramolecular. Na tabela 21 estão todas as interações de hidrogênio 

presente no complexo 2. 
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Figura 35: Representação gráfica das interações de hidrogênio intermoleculares do 
complexo 2. Código de simetria: (i)-x, y-3/2, -z+1/2. 

 

 

 

Tabela 21: Tabela das interações de hidrogênio (Å e º) para o complexo 2. 

D-HA D-H HA DA D-HA 

C5-H5O1 0,93 2,58 3,049(3) 111 

C24-H24O6 0,93 2,53 2,998(3) 111 

C7-H7···Cl1i 0,93 2,83 3,726(2) 161 

    Código de simetria: (i)-x, y-3/2, -z+1/2. 
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6.4.4. Discussão cristalina e molecular do ligante (3Z)-5-flúor-3- 
(hidroxiimino) -indolin-2-one (ligante 2) 

 

A análise por difração de raios-X em monocristal do ligante 2 apresenta uma 

espécie química que cristaliza no sistema monoclínico, grupo espacial de P21/c. Os 

dados revelaram 2142 reflexões independentes que foram obtidas através do 

refinamento de 8386 reflexões totais com índices de discordância finais para os 

dados I>2(I) R1=0,040 e wR2=0,108. 

Na tabela 22 estão os dados obtidos para o ligante 2 após o refinamento da 

estrutura e as demais tabelas dos dados cristalográficos encontram-se no anexo D, 

página 127. 

Tabela 22: Dados do cristal, da coleta e do refinamento da estrutura do ligante 2. 

Dados do cristal 

Fórmula química C8H5FN2O2 

Peso molecular 180,14 

Nome (3Z)-5-flúor-3- (hidroxiimino) -indolin-2-

one  

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21/c 

Temperatura  200K 

Dimensões da cela unitária a=7,3036(10)Å    β=94,736(4)⁰ 

b=7,2045(10)Å  

c=14,009(2)Å 

Volume 734,61(18)Å3 

Número de fórmulas 

elementares(Z) 

4 

Densidade calculada 1,629 mg m−3 

Tipo radiação Mo Kα, = 0,71073 Å 

Coeficiente de absorção(µ) 0,14mm-1 

F(000) 368 
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Formato, cor Lâminas, amarelo 

Dimensão do cristal  0,34x0,32x0,06mm 

Região angular de varredura para 

coleta de dados 

2,8⁰ a 30,0⁰ 

Dados coletados 

Difratometrô Bruker APEXII CCD 

Correção absorção Multi-scan (SADABS; Krause et al.; 

2015) 

Tmin.;Tmáx. 0,663; 0,746 

Reflexões coletadas  8386 

Reflexões independentes 2142 

Reflexões observados[I> 2 α(I)] 1687 

Mínimo e máximo de transmissão 0,663 e 0,746 

Rint 0,021 

(sen θ/λ)max (Å-1) 0,705 

Refinamento 

Método de refinamento  

 

Matriz de mínimos quadrados completa, 

incluindo F2  

Índices finais de discordância [I 

> 2σ(I)] 
 

R1=0,040; wR2=0,108 

N° de reflexões 2142 

N° de parâmetros 126 

N⁰ de restrições 0 

S, índice de confiança incluindo F2 

 

1,05 

Tratamento dos átomos de H Posições dos átomos de H 

determinadas pelos métodos 

geométricos e de refinamento estrutural  
 

Densidade eletrônica residual 

Δρmáx., Δρmín. 

0,30 eÅ-3; -0,21 eÅ-3 
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Programas Computacionais: APEX2 e SAINT (Bruker, 2012), SHELXS97 e 

SHELXL97 (Sheldrick, 2008), DIAMOND (Brandenburg, 2006), publCIF (Westrip, 

2010) e enCIFer (Allen et al., 2004). 

 

Na figura 36, é apresentada a unidade assimétrica do ligante 2. A molécula 

apresenta um desvio médio da planaridade (r.m.s.) de 0,0363 Å para átomos não 

hidrogenóides [de 0,0806 (9) Å para o átomo O2 para 0,0575 (11) Å para o átomo 

C2]. Os ângulos de torção para as ligações C1-C2-N2-O2 e o C3-C2-N2-O2 são de 

174,24⁰ (10) e 0,5⁰ (2) respectivamente. 

Figura 36:Representação estrutural da unidade assimétrica do ligante 2. Os 

elipsóides térmicos estão representados com probabilidade de 50%. 

 

A ligação dupla C2-N2 com comprimento de ligação de 1,2857(16)Å, tem 

valor concordante com o encontrado na literatura para o grupo azometina (VICENTE 

et al.,2017) ( SHI et al., 2015) (HANTON et al.,2013) (MARTINS et al., 2011) 

(MANAN et al.,2011) . 

Os dados espectrais de infravermelho para o C=N apresentam uma banda 

de média intensidade em 1710 cm-1. 

Observando a figura 36, pode-se destacar outros grupamentos cujos 

comprimentos de ligações estão reunidos na tabela 23, como a presença da 

carbonila C1-O1 de comprimento de ligação em 1,2313(16)Å, a amina em N1-H4 de 
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comprimento de ligação em 0,91(2)Å e a ligação do halogênio em C5-F1 com 

comprimento de ligação em 1,3651(17)Å. Todos esses grupamentos apresentam 

valores de comprimento de ligação menor que a soma dos seus raios 

covalentes.(KIKO et al., 2001) O espectro na região do infravermelho deste 

composto apresenta bandas de forte intensidade para os estiramentos das ligações 

C=O 1710cm-1 e  N-H 3192cm-1. 

 

Tabela 23: Tabela dos principais comprimentos de ligação (Å) do ligante 2. 

Comprimento de ligação Å 

C1-O1 1,2313(16) 

C1-N1 1,3599(16) 

C2-N2 1,2857(16) 

C8-N1 1,4089(18) 

N1-H4 0,91(2) 

N2-O2 1,3674(16) 

O2-H5 0,99(3) 

C5-F1 1,3651(17) 

 

Ao observar os principais ângulos de ligação confirma-se a proximidade da 

planaridade da molécula para átomos não hidrogenóides, uma vez que, os átomos 

apresentam hibridização sp2. O fragmento oxima N2-C2-C1 apresenta ângulo de 

ligação 117,07(12)⁰ e a amina em C1-N1-H4 121,6(13)⁰, ambos são valores 

próximos a 120⁰ esperados para esta hibridização. Na tabela 24 estão alguns 

ângulos de ligação selecionados. 

Tabela 24: Ângulos de ligação selecionados do ligante 2. 

Ângulos de ligação (⁰) 

O1-C1-N1 126,68(18) 

N2-C2-C1 117,07(12) 

C1-N1-H4 121,61(13) 

O1-C1-C2 127,09(12) 

C6-C5-F1 118,18(12) 
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C4-C5-F1 117,62(14) 

C8-N1-H4 126,2(13) 

C2-N2-O2 112,17(11) 

 

Na estrutura cristalina, as moléculas apresentam-se conectadas por 

interações de hidrogênio intermoleculares formando pares centrossimétricos através 

de ligações do tipo N1-H4···O1i(código de simetria: (i) x+1, y+2, z+1) com motivo 

R22(8). O ligante 2 apresenta uma interação de hidrogênio bifurcada assimétrica com 

motivo gráfico R12(5) envolvendo o átomo H5 do grupo oxima e os átomos O1ii e N2ii 

de uma molécula vizinha (código de simetria: (ii) x+1, y-1/2, z+3/2). As interações de 

hidrogênio observadas são apresentadas na tabela 25. 

Na figura 37, podemos observar as duas interações de hidrogênio 

intermoleculares que formam anéis de oito a cinco membros com motivos gráficos 

R22(8) e R12(5) formando uma rede bidimensional paralela ao plano (100). 

Figura 37:Representação da ligação de hidrogênio entre as moléculas do ligante 2. 

Código de simetria:(i)-x+1,-y+2,-z+1;(ii)-x+1,y-1/2,-z+3/2. 
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Tabela 25: Tabela das interações intermoleculares de hidrogênio (Å e º) para 

o ligante 2. 

D-HA D-H HA DA D-HA 

N4-H4O1i 0,91(2) 1,96(2) 2,8487(16) 164,7(18) 

O2-H5N2ii 0,99(3) 2,69(2) 3,2989(16) 120,2(18) 

O2-H5O1ii 0,99(3) 1,77(3) 2,7280(15) 163(2) 

Códigos Simetria: (i)-x+1,-y+2,-z+1; (ii)-x+1,y-1/2,-z+3/2 

 

As moléculas do ligante 2 apresentam interações fracas do tipo - com 

empilhamento ao longo da direção [001], na figura 38, podemos observar essas 

interações fracas entre o benzeno e os anéis de cinco membros com a distância  

centróide-centróide de 3,9860 (5)Å. 
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Figura 38: Representação do empilhamento - entre o benzeno e os anéis 

de cinco membros presente na molécula do ligante 2. 
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6.4.5. Estudo por difração de raios-X em monocristal do complexo trans-

bis (5-fluor-indolin-2,3-diona-3-oximato-2O2,N2)-bis(piridina-N) cobre (II)- 

complexo 3. 

A análise por difração de raios-X em monocristal do complexo 3 é uma 

molécula centrossimétrica que apresenta um sistema cristalino monoclínico com um 

grupo espacial C2/c. Os dados revelaram 4481 reflexões independentes que foram 

obtidas através do refinamento de 18806 reflexões totais com índices de 

discordância finais para os dados I>2(I) R1=0,033 e wR2=0,086.  

Na tabela 26 estão os dados dessa análise para o complexo 3 e as demais 

tabelas cristalográficas obtidas estão no anexo E na página 129. 

Tabela 26: Dados do cristal, da coleta e do refinamento da estrutura do 

complexo 3. 

Dados do cristal 

Fórmula química [Cu(C8H4FN2O2)2(C5H5N)2] 

Peso molecular 580 

Nome trans-bis(5-fluor-indolin-2,3-diona-3-oximato-
2O2, N3) -bis (piridina-N) cobre (II) 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial C2/c 

Temperatura 200K 

Dimensões da cela unitária a=19,9709(14)Å     β=98,579(2)⁰ 

b=7,2155(5)Å 

c=17,1989(12)Å 

Volume 2450,6(3)Å3 

Número de fórmulas 
elementares(Z) 

4 

Densidade calculada 1,572mg m−3 

Tipo radiação Mo Kα, λ= 0,71073Å 
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Coeficiente de absorção 0,95 mm-1 

F(000) 1180 

Formato, cor Prismático, roxa 

Dimensão do cristal 0,40 × 0,24 × 0,20 mm 

Região angular de varredura 
para coleta de dados 

2,1º a 32,7º 

Dados coletados 

Difratometrô Bruker APEXII CCD 

Correção absorção Multi-scan (SADABS; Bruker; 2012) 

Reflexões coletadas 18806 

Reflexões independentes 4481 

Reflexões observados[I> 2 
α(I)] 

3966 

Mínimo e máximo de 
transmissão 

0,674; 0,746 

Rint 0,017 

(sen θ/λ)max 0,760 Å-1 

Refinamento 

Método de refinamento 
 

Matriz de mínimos quadrados completa, 
incluindo F2 

Índices finais de 
discordância [I > 2σ(I)] 

 

R1= 0,033; wR2=0,086 

N° de reflexões 4481 

N° de parâmetros 178 

N⁰ de restrições 0 

S, índice de confiança 
incluindo F2 
 

1,12 

Tratamento dos átomos de H Posições dos átomos de H determinadas 
pelos métodos geométricos e de refinamento 
estrutural  

Densidade eletrônica residual 
Δρmáx., Δρmín. 

0,40eÅ-3; -0,34eÅ-3 
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Programas computacionais: APEX2 and SAINT (Bruker, 2014), SHELXT2014 

(Sheldrick, 2015a), SHELXL2016 (Sheldrick, 2015b), WinGX (Farrugia, 2012), 

DIAMOND (Brandenburg, 2006), CrystalExplorer (Wolff et al., 2012), publCIF 

(Westrip, 2010) and enCIFer (Allen et al., 2004). 

 

A figura 39 mostra a representação da unidade assimétrica do complexo 3 

com a fórmula molecular [Cu(C8H4FN2O2)2(C5H5N)2].  

O complexo 3 é um composto de coordenação tendo como centro metálico o 

cátion CuII coordenado por duas moléculas do ligante 2 na posição equatorial e a 

presença de dois coligantes piridina na posição axial.  

 

Figura 39: Representação da unidade assimétrica do complexo 3, com 

elipsóides térmicas com probabilidade de 50%. 

 
 

O ligante 2 coordena-se na forma bidentada ao cátion de CuII na forma 

aniônica desprotonada através do nitrogênio presente no fragmento da oxima e pelo 

oxigênio da carbonila com os comprimentos de ligação para o Cu-N2 de 
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2,0176(10)Å e para o Cu-O1 de 2,447Å. No entanto, a soma do raio covalente para 

o Cu-N apresenta 1,90Å enquanto o comprimento de ligação para o Cu-O é maior do 

que esperado para a soma do raio covalente 1,92Å, mas ambos confirmando as 

possíveis ligações. A coordenação do ligante 02 através dos átomos nitrogênio, 

oxigênio doadores formam dois anéis quelatos de cinco membros que proporcionam 

estabilidade a estrutura.  

Na esfera de coordenação há presença de coligante a molécula piridina onde 

a ligação entre o Cu1-N3 com o comprimento de ligação de 2,0319(11)Å próximo a 

soma dos raios covalentes gerado entre o Cu-N de 1,92Å. 

Segundo a teoria de ácido-base de Lewis devemos considerar a escala de 

Pearson para considerar a natureza química que influem nas ligações químicas de 

complexação. Podemos encontrar a resposta para este comportamento químico na 

teoria de Pearson que classifica os ácidos e bases em duros e moles. (COSTA et al., 

2009) Portanto, considerando o centro metálico cátion de cobre II como um ácido de 

fronteira esse pode ser coordenado por moléculas de piridina classificado como 

base de fronteira e o grupamento azometina caracterizado como base mole. 

A análise por espectroscopia de radiação de infravermelho possibilitou a 

confirmação da coordenação do ligante via átomos de N, O doador ao íon metálico 

gerando um menor deslocamento químico entre os C=N, C=O e o N-O em 

relação ao ligante, isto é, C=N de 1620cm-1(F) para 1535cm-1(F), C=O de 1710cm-

1(MF) para 1674cm-1(MF) e o N-O de 1028cm-1(F) para 1012cm (f) esses são os 

respectivos estiramentos do ligante 2 para complexo 3.   Na tabela 27, estão os 

principais comprimentos de ligação do complexo 3 em Å. 

Tabela 27: Tabela dos principais comprimentos de ligação (Å) do complexo 3. 

Comprimento de ligação Å 

Cu1-N2 2,0176(10) 

Cu1-N3 2,0319(11) 

Cu1-O2 2,447 

N2-O2 1,2917(13) 
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C2-N2 1,3070(15) 

N1-H4 0,8800 

C1-O1 1,2342(15) 

C5-F1 1,3591(17) 

 

Na figura 40, observa-se que o complexo 03 apresenta o número de 

coordenação seis retratando uma geometria octaédrica ligeiramente distorcida. 

Realizando uma rotação no complexo 3 pode-se perceber um alongamento no eixo 

z, isto é, no comprimento de ligação entre o Cu-O gerando uma distorção tetragonal 

conforme o efeito Jahn-Teller, no entanto as demais ligações entre o Cu-N 

apresentam as mesmas distâncias.  

Na tabela 28 são apresentados os principais ângulos de ligação para o 

complexo 3. 

Figura 40: Representação estrutural e molecular da esfera de coordenação do 

complexo 3. 
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Tabela 28: Tabela dos principais ângulos de ligação (°) do complexo 3. 

Ângulos de ligação (°) 

N2-Cu1-N3 88,75(4) 

O1-Cu1-N3 89,01(4) 

Código de simetria:1,5-x, 1,5-y, 1-z. 

Uma vez que, o centro metálico tem número de oxidação dois, os dois 

ligantes oximas coordenam-se na forma aniônica e os ligantes piridinas são neutros, 

o complexo resultante é neutro. 

O complexo 3, na figura 39, com o cátion de CuII tendo a coordenação de dois 

ligantes 2 e de dois coligantes piridina percebe-se uma estrutura com uma isomeria 

trans em relação ao centro metálico. Na esfera de coordenação os ligantes 

apresentam estruturas quase planares, conforme a figura 40, em que átomos não-

hidrogenóides geram um desvio médio de planaridade -r.m.s. de 0,0145Å e um 

desvio máximo de 0,0344Å para o átomo de N2 da estrutura do ligante 2.  

O ângulo diedro apresenta um plano médio de 73,82⁰   definido como o 

espaço entre os dois semiplanos não contidos num mesmo plano, sendo a esfera de 

coordenação o anel indol do ligante 2 num plano e no outro o anel benzênico da 

molécula de piridina tendo como origem o cátion de CuII como a aresta comum. Para 

o anel de cinco membros do ligante 2, o plano médio- r.m.s. do fragmento Cu1 / C1 / 

C2 / N2 / O1 é 0,074Å e o desvio máximo do plano para o átomo de N2 é 0,0945 

(7)Å. Os principais ângulos formados das ligações com o centro metálico são  N2-

Cu1-N3 e O1-Cu1-N3  88,75(4)⁰ e 89,01(4)⁰, respectivamente. 
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Figura 41: Projeção dos planos na representação gráfica isotrópica estrutural 

e molecular do complexo 3. 

 

 

O estudo por difração de raios-X em monocristal permitiu observar quatro 

interações de hidrogênio intramoleculares entre C-H···O formando anéis de cinco 

membros com motivo gráfico S(5). 

Na figura 42, pode-se observar a formação de um macrociclo por interações 

de hidrogênio intramolecular num ambiente de coordenação assumido com a base 

em anéis de S(5).  
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Figura 42: Representação gráfica das interações de hidrogênio intramolecular 

do tipo C-H···O no complexo 3. 

 

A estrutura cristalina do complexo 3 é um composto formado por moléculas 

centrossimétricas gerando uma rede tridimensional por interações de hidrogênio 

disposta na tabela 29. 

Tabela 29: Tabela das interações de hidrogênio (Å e º) para o complexo 3. 

D-HA D-H HA DA D-HA 

C9-H5O1i 0,95 2,54 3,1424(18) 121 

C12-H8F1ii 0,95 2,49 3,287(2) 142 

C13-H9O1 0,95 2,54 3,1077(19) 119 

N1-H4O2iii 0,88 2,00 2,7529(14) 143 

C6-H2Cg1iv 0,95 2,79 3,7076(17) 162 

Código de simetria: (i)-x+3/2,-y+3/2,-z+1; (ii)x+1/2,y-1/2,z (iii)x,y-1,z. 

Os complexos 3 estão ligados por pares centrossimétricos de interações de 

hidrogênio intermoleculares do tipo C-H···F gerando dímeros com o conjunto de 

motivo gráficos R22(22), isto é, com dois átomos de flúor como aceptores e dois 
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átomos de carbono como doadores formando assim um anel com 22 átomos. Esses 

dímeros são subunidades de arranjo periódico ao longo ao plano (001) na figura 43. 

 

Figura 43: Representação gráfica da interação de hidrogênio intermolecular 

do tipo C-H···F no complexo 3. 

 
 

 

O complexo 3 apresenta interações de hidrogênio intermolecular do tipo N-

H···O formando dímeros centrossimétricos com conjunto de gráficos com motivo 

R22(14), isto é, dois átomos de oxigênio receptor e dois átomos de nitrogênio 

doadores gerando uma cadeia de 14 membros. A interação do tipo N-H···O forma 

uma subunidade polimérica ao longo da direção [010] na figura 44. 
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Figura 44: Representação gráfica da interação de hidrogênio intermolecular 

do tipo N-H···O do complexo 3. 

 
 

Pode-se ainda observar a interação de empilhamento do tipo ··· com a 

distância centroide para centroide de 3,7352(9)Å e a interação C-H··· para 

estabilizar a estrutura cristalina do complexo 3. 
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6.5. Análise da superfície de Hirshfeld  
6.5.1. Discussão da superfície de Hirshfeld do ligante 1 e do ligante 2. 
A superfície de Hirshfeld recebeu esse nome em homenagem a F.L.Hirshfeld, 

e é gerada com base na teoria de partição de cristais moleculares (HIRSHFELD, 

1977) divide o cristal em regiões e auxilia o estudo dos átomos nas moléculas. No 

entanto, essa técnica usa o programa CRYSTALEXPLORER que vem sendo 

utilizado recentemente para visualização dos contatos atômicos intermoleculares, 

onde sua fundamentação teórica está baseada na teoria de partição das densidades 

eletrônicas de moléculas em fragmentos atômicos contínuos, que foi desenvolvida 

por Hirshfeld em 1977.(MCKINNON et al., 2004) 

A superfície de Hirshfeld é uma ferramenta complementar na caracterização 

estrutural e permite a análise da proximidade entre moléculas vizinhas e as 

interações intermoleculares entre elas de forma qualitativa. A forma da superfície 

depende das interações entre as moléculas do cristal, bem como entre os átomos 

em uma molécula e as características da superfície refletem os contatos entre 

diferentes átomos, distâncias atômicas e interações intermoleculares e informam 

sobre as forças relativas dessas interações. (MCKINNON, 2004; SPACKMAN, 

JAYATILAKA, 2009) 

A representação gráfica da superfície de Hirshfeld das duas estruturas 

cristalinas do ligante 1 e do ligante 2 realizadas a partir do arquivo CIF depois do 

refinamento final com o SHELX, apresentou o dnorm com a transparência de átomos 

selecionados, com cor vermelha, nos locais de contatos com fortes interações 

intermoleculares, nos átomos de H1, H5 e O1 (ligante 1) e H4, H5 e O1(ligante 2).  

 

 

 

 

 



 95 

 

 

 

Figura 45: A representação gráfica de superfície de Hirshfeld (dnorm) para a 

unidade assimétrica do (a) ligante 1 (MARTINS et al., 2016) e do (b) ligante 2. As 

regiões de superfície com as mais fortes interações intermoleculares aparecem na 

cor avermelhada. 

 

(a)Ligante 1                                              (b) Ligante 2 

    
 

Ao observar a representação gráfica da superfície de Hirshfeld percebe-se a 

atribuições de colorações diferentes atribuindo a análise de átomos com maiores 

densidades eletrônicas presentes na molécula e representam possíveis doadores ou 

receptores de hidrogênio para as suas interações intermoleculares.  

Podemos perceber que diferença de coloração revela a intensidade desses 

contatos atômicos, isto é, as regiões em vermelho indicam regiões receptoras de 

contatos intermoleculares sendo os mais intensos contatos e as regiões em azul são 

regiões com menor intensidade de interação intermolecular. Há uma escala de cores 

que são definidas em ordem decrescente em relação as distâncias dos contatos 

atômicos, e que segue a seguinte ordem: vermelho<laranja<amarelo e verde< azul. 

(MCKINNON et al.,2004)  

A superfície de Hirshfeld pode ser projetada em um gráfico bidimensional em 

funções dos parâmetros de e di denominados “fingerprint” com objetivo de obter 

informações mais detalhadas utilizando o programa CrystalExplorer. O gráfico 

permite quantificar as interações presentes nas estruturas cristalinas revelando suas 

contribuições individuais.  
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Os gráficos de impressão digital são sensíveis ao ambiente químico da 

molécula e são únicos para uma determinada molécula. As impressões digitais são 

utilizadas para estudos de comparações entre diferentes estruturas cristalinas que 

possuem a mesma molécula, como as estruturas polimorfos ou co-cristais permite 

observar as possíveis mudanças no empacotamento cristalino e na porcentagem de 

contribuição de cada interação. 

Para o mapeamento da superfície existem algumas funções geométricas de 

distância que são de distância da superfície de Hirshfeld ao átomo mais externo na 

superfície, isto é, ponto mais externo da superfície onde são encontrados os 

contatos das interações intermoleculares e di distância da superfície ao átomo mais 

próximo dentro da superfície, isto é, ponto mais interno da superfície onde são 

encontrados os contatos das interações intermoleculares. Os valores dessas 

distâncias da superfície de Hirshfeld são medidos em Å. No entanto, o de e di 

depende dos átomos na molécula, isto é, sua dependência com o tamanho e o tipo 

específico de interação intermolecular. 

O gráfico bidimensional gerado pela fusão entre a de ponto mais externo da 

superfície e o di ponto mais interno da superfície em função do raio de van de Waals 

permite gerar uma superfície de Hirshfeld chamada normalizada- dnorm(MCKINNON 

et al.2004), onde neste mapeamento é possível observar tanto a intensidade como a 

distância entre os contatos das interações intermoleculares em função das 

distâncias de e di. 

A análise da superfície de Hirshfeld para o ligante 2 sugere que as principais 

contribuições para o empacotamento no cristal são H···O 25,40%, para o H···F 

16,40% e para o H···H 16,10%. Há outras importantes interações intermoleculares 

para a coesão da estrutura como C···C = 11,30% , H···N = 9,80% e H···C = 6,4% 

conforme a figura 46. 
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Figura 46:  Representação da impressão digital bidimensional da superfície de 

Hirshfeld para o ligante 2. Demonstrando os contatos quantitativamente para a 

contribuição dessas interações para o empacotamento do cristal. O de é o eixo y e di 

é o eixo x são valores das distâncias externas e internas em Å para determinados 

pontos de contatos na superfície de Hirshfeld. 

                   
(a) H···O de 25,40%                               (b) H···F de 16,40% 

                    
     (c) H···H de 16,10%                               (d) C···C de 11,30% 

                                 
           (e) H···N de 9,80%                                   (f) H···C de 6,40% 

 

Ao observar as estruturas cristalina do ligante 2 e o do ligante 1 (Martins et 

al.,2016) percebemos que ambas são quase planares e apresentam interações de 
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hidrogênio bidimensionais formando uma rede paralela ao plano (100) e um 

empilhamento ao longo da direção [100].  

A análise da superfície de Hirshfeld para ambos os ligantes tiveram os 

mesmos locais de fortes interações intermoleculares nos átomos H1, H5 e O1. 

Embora a estrutura cristalina e a representação gráfica da superfície de Hirshfeld 

sejam bastante semelhantes as contribuições das interações intermoleculares de 

coesão da estrutura têm diferenças devido a presença de diferentes halogênios. 

O ligante 1 apresenta interação intermolecular entre H···O equivale 23,46%, para o 

H···Cl no valor de 18,10% e as contribuições para o empacotamento cristalino são 

mostradas como impressão digital bidimensional para superfície de Hirshfeld com 

pontos de contato na figura 47. 

Figura 47: Representação da superfície de Hirshfeld a impressão digital 

bidimensional do ligante 1 (MARTINS et al., 2016) demonstrando as interações de 

hidrogênio intermoleculares (a)H···O e (b) H···Cl. As contribuições das interações 

para o empacotamento cristalino são de 23,60% e 18,10%. Os valores de (eixo y) e 

di (eixo x) são os valores externos e internos de distâncias mais próximos (valores 

em Å) determinados pontos na superfície de Hirshfeld de contato. 

 

                     

(a) H···O de 23,60%                                  (b) H···Cl de 18,10% 
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6.5.2.Discussão da superfície de Hirshfeld do complexo 3 
 

As contribuições para a coesão da estrutura cristalina são mostradas nas 

plotagens da superfície de Hirshfeld bidimensional de impressões digitais com 

pontos cianos (WOFF et al.2012). Os valores externos e internos, isto é, de( eixo y) e 

di( eixo x) em Å são as distâncias dos pontos dados da superfície de contato de 

Hirshfeld na figura 48. 

 

Figura 48: Representação gráfica da superfície de Hirshfeld (dnorm) para 

complexo 3. A superfície é desenhada com transparência e clareza. As regiões da 

superfície com fortes interações intermoleculares são de cores avermelhadas e 

identificados com seus respectivos átomos. Código simetria:(i) -x+3/2,-y+3/2,-z+1. 

 
 

A representação gráfica da superfície de Hirshfeld para o complexo 3, na 

figura 48 apresenta pontos de coloração vermelha para as localizações das mais 

fortes interações intermoleculares nos átomos H4, H7, H8, O2 e F1. 

A análise da superfície de Hirshfeld da estrutura cristalina do complexo 3 

sugere interações de hidrogênio intermoleculares do tipo H···H de contribuição 

31,80%, H···C de contribuição 24,30% e H···O de contribuição 15,20%. Há presença 
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de outros importantes contatos intermoleculares para a coesão da estrutura 

cristalina H···F com 10,80%, C···C com 6, 20% e H···N com 4, 30%.  

Figura 49: Área de impressões digitais bidimensionais da superfície de 

Hirshfeld para o complexo 3 demonstrando os contatos (pontos de ciano) entre (a) 

H···H com contribuição de 31, 80% , (b) H···C com contribuição 24,30%, (c) O···H 

com contribuição 15,20%, (d) H···F com contribuição 10,80%, (e) C···C com 

contribuição 6,20% e (f)H···N com contribuição 4,30%. Os valores de (eixo y) e di 

(eixo x) são os mais próximos distâncias externas e internas (valores em A ˚) de 

determinados nos pontos de contatos da superfície Hirshfeld. 

                           
(a) H···H de 31,80%                                 (b) H···C de 24, 30% 

                      
(c) H···O de 15,20%                               (d) H···F de 10,80% 

                         
(e)C···C de 6,20%                             (f) H···N de 4,30 
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7. CONCLUSÃO 

  

O trabalho desenvolvido apresentou como resultados: 

1) A síntese, a caracterização e a elucidação de cinco estruturas inéditas. 

Desta forma, foram obtidos dois ligantes oximas halogenados contendo 

como substituinte o cloro e o flúor na quinta posição do anel aromático.  

2) A caracterização dos ligantes foi realizada por espectroscopia no 

infravermelho, ultravioleta-visível e ressonância magnética nuclear de 1H e 
13C. A elucidação das estruturas cristalinas e moleculares foi realizada a 

partir da análise de difração de raios X em monocristal e análise da 

superfície de Hirshfeld.  

3) A partir dos dois ligantes obtidos e caracterizados foram sintetizados três 

complexos, sendo dois complexos de cobre (II) e um polímero de potássio 

(I). Suas caracterizações ocorreram através da espectroscopia no 

infravermelho e ultravioleta-visível. A elucidação das estruturas cristalinas 

e moleculares ocorreu a partir da análise de difração de raios X em 

monocristal.  

4) Os monocristais obtidos permitiram o estudo por difração de raios-X, e 

consequentemente, a análise em nível molecular das cinco estruturas. 

Desta forma pode-se verificar a contribuição dos substituintes 

halogenados e coligantes para as interações intermoleculares estudadas. 

5) A presença das ligações de hidrogênio intermoleculares e intramoleculares 

permitiram o estudo da polimerização do complexo de potássio (I) e da 

formação das cadeias supramoleculares das estruturas. 

6) As cinco estruturas inéditas sintetizadas e caracterizadas podem incentivar 

e auxiliar no estudo da atividade biológica, pois indicam posições para 

possíveis interações com sítios biológicos através de interações 

intermoleculares salientadas nos estudos das superfícies de Hirshfeld. 

7) Foram testados coligantes na síntese dos complexos, piridina e água que 

apresentaram papéis fundamentais nas interações de hidrogênio gerando 

estruturas supramoleculares. 
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8) Como parte dos resultados obtidos já contamos com a publicação de dois 

artigos disponíveis on-line, na revista Acta Crystallographica Section E: 

- Crystal structure, Hirshfeld analysis and molecular docking with the 

vascular endothelial growth fator receptor-2 of (3Z)-5-fluoro-3-(hydroxyimino)- 

indolin-2-one; 

- Crystal structure and Hirshfeld analysis of trans -bis(5-fluoroindoline-2,3-

dione 3-oximato-2O2,N3)-trans -bis(pyridine-N)copper(II). 

E um terceiro artigo também disponível on-line na IUCrData: 

 -(3Z)-5-Chloro-3-(hydroxyimino)indolin-2-one. 

 

Como perspectivas futuras as estruturas do complexo de cobre (II) com o 

ligante 1( complexo 1) e o polímero de potássio (I) (complexo 2) elucidadas 

através da técnica de difração de raios-X em monocristal, serão encaminhadas 

para publicação. Além disso, o grupo de pesquisa do laboratório de catálise e 

síntese inorgânica continua sintetizando ligantes derivados de Bases de Schiff e 

realizando reações de complexação para posteriores elucidações estruturais dos 

mesmos. 

Em parceria com um grupo de pesquisa em bioquímica toxicológica da 

Unipampa foram realizados com o ligante 1 testes biológicos tendo como 

resultado a submissão de artigos científicos. 
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8.ANEXOS 
A.LIGANTE 1 

Coordenadas atômicas fracionadas e parâmetros de deslocação isotrópicos ou 

isotrópicos equivalentes (Å2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x y z Uiso*/Ueq 
C1 0.58311 (15) 0.21274 (15) 0.43029 (7) 0.0205 (2) 
C2 0.64041 (15) 0.39353 (14) 0.39942 (7) 0.0192 (2) 
C3 0.72801 (14) 0.48058 (14) 0.48207 (7) 0.0182 (2) 
C4 0.80538 (14) 0.64698 (15) 0.49770 (7) 0.0202 (2) 
H2 0.8097 0.7320 0.4488 0.024* 
C5 0.87646 (15) 0.68356 (15) 0.58850 (7) 0.0215 (2) 
C6 0.87171 (16) 0.56117 (17) 0.66104 (8) 0.0246 (2) 
H3 0.9214 0.5918 0.7219 0.030* 
C7 0.79446 (16) 0.39372 (16) 0.64513 (8) 0.0237 (2) 
H4 0.7913 0.3086 0.6940 0.028* 
C8 0.72266 (14) 0.35647 (14) 0.55542 (7) 0.0193 (2) 
Cl1 0.97441 (4) 0.89044 (4) 0.61183 (2) 0.03057 (11) 
N1 0.63574 (13) 0.20035 (13) 0.52268 (6) 0.02202 (19) 
H1 0.6178 0.1066 0.5576 0.026* 
N2 0.59837 (14) 0.43956 (13) 0.31406 (6) 0.0231 (2) 
O1 0.50045 (13) 0.09832 (11) 0.38255 (6) 0.02689 (19) 
O2 0.64795 (14) 0.61138 (12) 0.29692 (6) 0.0291 (2) 
H5 0.6115 0.6396 0.2420 0.044* 
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Parâmetros atômicos de deslocamento (Å2) 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

C1 0.0238 (5) 0.0208 (5) 0.0166 (4) 0.0020 (4) −0.0008 (4) 0.0000 (4) 
C2 0.0217 (5) 0.0208 (5) 0.0147 (4) 0.0018 (4) −0.0004 (3) −0.0002 (3) 
C3 0.0192 (4) 0.0223 (5) 0.0130 (4) 0.0027 (4) −0.0005 (3) 0.0006 (3) 
C4 0.0217 (5) 0.0233 (5) 0.0153 (4) 0.0008 (4) −0.0002 (4) 0.0012 (4) 
C5 0.0220 (5) 0.0238 (5) 0.0183 (5) −0.0009 (4) −0.0021 (4) −0.0014 (4) 
C6 0.0273 (5) 0.0299 (6) 0.0157 (4) −0.0004 (4) −0.0049 (4) 0.0002 (4) 
C7 0.0282 (5) 0.0269 (5) 0.0154 (5) 0.0000 (4) −0.0033 (4) 0.0040 (4) 
C8 0.0204 (4) 0.0212 (5) 0.0160 (4) 0.0017 (4) −0.0010 (3) 0.0014 (4) 
Cl1 0.03654 

(18) 
0.02817 

(16) 
0.02608 

(16) 
−0.00784 

(11) 
−0.00398 

(12) 
−0.00205 

(10) 
N1 0.0285 (5) 0.0207 (4) 0.0162 (4) −0.0008 (3) −0.0029 (3) 0.0021 (3) 
N2 0.0282 (5) 0.0244 (4) 0.0166 (4) 0.0011 (4) −0.0003 (3) 0.0010 (3) 
O1 0.0375 (5) 0.0234 (4) 0.0190 (4) −0.0039 (3) −0.0029 (3) −0.0013 (3) 
O2 0.0416 (5) 0.0271 (4) 0.0176 (4) −0.0048 (4) −0.0044 (3) 0.0054 (3) 

 

Parâmetros Geométricos (Å, ⁰) 

 

C1—O1 1.2343 (13) C5—Cl1 1.7393 (11) 
C1—N1 1.3551 (13) C6—C7 1.3955 (16) 
C1—C2 1.5006 (15) C6—H3 0.9500 
C2—N2 1.2869 (13) C7—C8 1.3833 (14) 
C2—C3 1.4629 (14) C7—H4 0.9500 
C3—C4 1.3882 (15) C8—N1 1.4038 (14) 
C3—C8 1.4078 (14) N1—H1 0.8800 
C4—C5 1.3947 (14) N2—O2 1.3704 (13) 
C4—H2 0.9500 O2—H5 0.8400 
C5—C6 1.3902 (16)   

O1—C1—N1 126.11 (10) C5—C6—C7 120.52 (10) 
O1—C1—C2 127.48 (10) C5—C6—H3 119.7 
N1—C1—C2 106.38 (9) C7—C6—H3 119.7 
N2—C2—C3 135.31 (10) C8—C7—C6 117.41 (10) 
N2—C2—C1 117.97 (10) C8—C7—H4 121.3 
C3—C2—C1 106.62 (9) C6—C7—H4 121.3 
C4—C3—C8 120.73 (9) C7—C8—N1 128.05 (10) 
C4—C3—C2 133.49 (9) C7—C8—C3 121.93 (10) 
C8—C3—C2 105.78 (9) N1—C8—C3 110.02 (9) 
C3—C4—C5 116.89 (10) C1—N1—C8 111.19 (9) 
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C3—C4—H2 121.6 C1—N1—H1 124.4 
C5—C4—H2 121.6 C8—N1—H1 124.4 
C6—C5—C4 122.52 (10) C2—N2—O2 111.96 (9) 
C6—C5—Cl1 118.78 (8) N2—O2—H5 109.5 
C4—C5—Cl1 118.69 (9)   

O1—C1—C2—N2 1.07 (18) C5—C6—C7—C8 −0.52 (18) 
N1—C1—C2—N2 −177.28 (10) C6—C7—C8—N1 −178.76 (11) 
O1—C1—C2—C3 178.05 (11) C6—C7—C8—C3 0.66 (17) 
N1—C1—C2—C3 −0.30 (12) C4—C3—C8—C7 −0.45 (16) 
N2—C2—C3—C4 −2.8 (2) C2—C3—C8—C7 179.89 (10) 
C1—C2—C3—C4 −179.06 (11) C4—C3—C8—N1 179.07 (10) 
N2—C2—C3—C8 176.75 (13) C2—C3—C8—N1 −0.59 (12) 
C1—C2—C3—C8 0.54 (11) O1—C1—N1—C8 −178.44 (11) 
C8—C3—C4—C5 0.08 (15) C2—C1—N1—C8 −0.07 (12) 
C2—C3—C4—C5 179.63 (11) C7—C8—N1—C1 179.91 (11) 
C3—C4—C5—C6 0.05 (17) C3—C8—N1—C1 0.43 (13) 
C3—C4—C5—Cl1 −179.83 (8) C3—C2—N2—O2 0.03 (19) 
C4—C5—C6—C7 
Cl1—C5—C6—C7 

0.18 (18) 
−179.94 (9) 

C1—C2—N2—O2 175.92 (9) 

 

B. COMPLEXO 1 

Coordenadas atômicas fracionadas e parâmetros de deslocação isotrópicos ou 

isotrópicos equivalentes (Å2) por shelx. 

 

 x y z Uiso*/Ueq Occ. (<1) 

Cu1 0.500000 1.000000 0.500000 0.02181 
(17) 

 

Cl1 1.02051 
(12) 

0.67614 
(11) 

-0.15395 
(10) 

0.0478 (3)  

O1 0.7850 (2) 1.0124 (3) 0.4953 (2) 0.0296 (5)  

O2 0.5237 (3) 0.8763 (3) 0.2482 (2) 0.0312 (5)  

N1 0.5027 (3) 0.7819 (3) 0.6263 (3) 0.0250 (5)  

N2 0.6040 (3) 0.9192 (3) 0.3252 (3) 0.0231 (5)  

N3 1.0070 (3) 0.9295 (3) 0.3419 (3) 0.0300 (6)  

H3 1.083770 0.947472 0.380916 0.036*  

C7 0.8468 (3) 0.9576 (3) 0.3902 (3) 0.0257 (6)  

C6 0.7624 (3) 0.9081 (3) 0.2964 (3) 0.0238 (6)  

C9 1.0321 (4) 0.8673 (3) 0.2203 (4) 0.0286 (6)  
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C8 0.8827 (3) 0.8522 (3) 0.1889 (3) 0.0254 (6)  

C13 0.8774 (4) 0.7929 (3) 0.0735 (3) 0.0286 (6)  

H13 0.777961 0.781908 0.050225 0.034*  

C12 1.0227 (4) 0.7502 (4) -0.0068 (4) 0.0331 (7)  

C5 0.4228 (4) 0.6704 (4) 0.6064 (4) 0.0304 (6)  

H5 0.362660 0.695812 0.533707 0.036*  

C1 0.5872 (4) 0.7461 (4) 0.7284 (4) 0.0332 (7)  

H1 0.643981 0.825363 0.743232 0.040*  

C11 1.1694 (4) 0.7653 (4) 0.0243 (4) 0.0384 (8)  

H11 1.266207 0.734699 -0.033410 0.046*  

C10 1.1755 (4) 0.8252 (4) 0.1395 (4) 0.0359 (7)  

H10 1.275327 0.836638 0.161757 0.043*  

C2 0.5946 (5) 0.5964 (4) 0.8138 (4) 0.0413 (8)  

H2 0.656091 0.573402 0.885408 0.050*  

C4 0.4239 (4) 0.5186 (4) 0.6879 (4) 0.0363 (7)  

H4 0.365425 0.441764 0.671226 0.044*  

C3 0.5106 (4) 0.4814 (4) 0.7925 (4) 0.0402 (8)  

H3A 0.513179 0.378252 0.849682 0.048*  

O1W 0.0590 (18) 0.5187 (10) 0.5341 (10) 0.103 (4) 0.5 

O2W 0.1701 (15) 0.472 (2) 0.4894 (14) 0.091 (5) 0.3 

O3W 0.5458 (14) 0.8794 (12) 0.9711 (11) 0.031 (2) 0.2 

H3N 1.144 (5) 0.716 (4) 0.386 (4) 0.136 (10)*  

 

Parâmetros atômicos de deslocamento (Å2) por shexl. 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Cu1 0.0176 (2) 0.0186 (3) 0.0286 (3) 0.00130 
(17) 

-0.00504 
(18) 

-0.00535 
(19) 

Cl1 0.0535 (6) 0.0508 (5) 0.0360 (5) 0.0056 (4) 0.0016 (4) -0.0179 
(4) 

O1 0.0210 
(10) 

0.0327 
(11) 

0.0388 
(12) 

0.0011 (8) -0.0087 
(9) 

-0.0143 
(9) 

O2 0.0231 0.0374 0.0383 -0.0009 -0.0118 -0.0136 
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(10) (12) (12) (9) (9) (10) 

N1 0.0225 
(11) 

0.0214 
(11) 

0.0298 
(12) 

0.0017 (9) -0.0054 
(10) 

-0.0053 
(10) 

N2 0.0191 
(11) 

0.0206 
(11) 

0.0296 
(12) 

-0.0001 
(9) 

-0.0067 
(9) 

-0.0052 
(9) 

N3 0.0161 
(11) 

0.0318 
(13) 

0.0451 
(15) 

0.0014 
(10) 

-0.0082 
(11) 

-0.0140 
(12) 

C7 0.0186 
(13) 

0.0212 
(13) 

0.0361 
(16) 

0.0006 
(10) 

-0.0059 
(11) 

-0.0052 
(11) 

C6 0.0196 
(13) 

0.0206 
(13) 

0.0303 
(15) 

0.0013 
(10) 

-0.0054 
(11) 

-0.0053 
(11) 

C9 0.0232 
(14) 

0.0215 
(13) 

0.0387 
(16) 

0.0023 
(11) 

-0.0060 
(12) 

-0.0050 
(12) 

C8 0.0195 
(13) 

0.0194 
(12) 

0.0333 
(15) 

0.0020 
(10) 

-0.0033 
(11) 

-0.0025 
(11) 

C13 0.0255 
(14) 

0.0262 
(14) 

0.0310 
(15) 

0.0007 
(11) 

-0.0034 
(12) 

-0.0048 
(12) 

C12 0.0349 
(16) 

0.0257 
(14) 

0.0326 
(16) 

0.0031 
(12) 

0.0005 
(13) 

-0.0050 
(12) 

C5 0.0287 
(15) 

0.0259 
(14) 

0.0377 
(16) 

-0.0007 
(12) 

-0.0093 
(13) 

-0.0081 
(12) 

C1 0.0349 
(16) 

0.0284 
(15) 

0.0366 
(17) 

-0.0035 
(13) 

-0.0113 
(14) 

-0.0046 
(13) 

C11 0.0269 
(15) 

0.0326 
(16) 

0.0466 
(19) 

0.0080 
(13) 

0.0040 
(14) 

-0.0073 
(14) 

C10 0.0209 
(14) 

0.0313 
(16) 

0.051 (2) 0.0036 
(12) 

-0.0031 
(13) 

-0.0087 
(14) 

C2 0.043 (2) 0.0393 
(18) 

0.0383 
(18) 

0.0018 
(15) 

-0.0152 
(16) 

0.0004 
(15) 

C4 0.0384 
(18) 

0.0238 
(15) 

0.0459 
(19) 

-0.0039 
(13) 

-0.0064 
(15) 

-0.0093 
(14) 

C3 0.0400 
(18) 

0.0223 
(15) 

0.049 (2) 0.0017 
(13) 

-0.0040 
(15) 

0.0018 
(14) 

O1W 0.209 (12) 0.055 (4) 0.065 (5) -0.038 (6) -0.078 (7) 0.006 (4) 

O2W 0.045 (6) 0.181 (17) 0.060 (7) 0.005 (8) -0.012 (5) -0.059 (9) 

O3W 0.037 (6) 0.029 (5) 0.026 (5) -0.002 (5) -0.005 (5) -0.004 (4) 
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Parâmetros Geométricos (Å, ⁰) por shexl. 

 

Cu1—N2 2.023 (2) C8—C13 1.386 (4) 

Cu1—N2i 2.023 (2) C13—C12 1.387 (4) 

Cu1—N1 2.026 (2) C13—H13 0.9500 

Cu1—N1i 2.026 (2) C12—C11 1.384 (5) 

Cu1—O1i 2.436 (2) C5—C4 1.387 (4) 

Cu1—O1 2.436 (2) C5—H5 0.9500 

Cl1—C12 1.748 (3) C1—C2 1.390 (5) 

O1—C7 1.246 (4) C1—H1 0.9500 

O2—N2 1.280 (3) C11—C10 1.388 (5) 

N1—C5 1.332 (4) C11—H11 0.9500 

N1—C1 1.334 (4) C10—H10 0.9500 

N2—C6 1.316 (4) C2—C3 1.386 (5) 

N3—C7 1.363 (4) C2—H2 0.9500 

N3—C9 1.412 (4) C4—C3 1.368 (5) 

N3—H3 0.8800 C4—H4 0.9500 

C7—C6 1.468 (4) C3—H3A 0.9500 

C6—C8 1.449 (4) O1W—O2W 1.046 (16) 

C9—C10 1.375 (4) O1W—O1Wii 1.441 (18) 

C9—C8 1.408 (4)   

    

N2—Cu1—N2i 180.0 C8—C9—N3 109.5 (3) 

N2—Cu1—N1 89.81 (10) C13—C8—C9 119.8 (3) 

N2i—Cu1—N1 90.19 (10) C13—C8—C6 134.5 (3) 

N2—Cu1—N1i 90.19 (10) C9—C8—C6 105.7 (3) 

N2i—Cu1—N1i 89.81 (10) C12—C13—C8 117.5 (3) 

N1—Cu1—N1i 180.0 C12—C13—H13 121.3 

N2—Cu1—O1i 101.43 (8) C8—C13—H13 121.2 

N2i—Cu1—O1i 78.57 (8) C11—C12—C13 122.5 (3) 

N1—Cu1—O1i 91.89 (9) C11—C12—Cl1 118.8 (3) 

N1i—Cu1—O1i 88.11 (9) C13—C12—Cl1 118.7 (3) 
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N2—Cu1—O1 78.57 (8) N1—C5—C4 122.5 (3) 

N2i—Cu1—O1 101.43 (8) N1—C5—H5 118.7 

N1—Cu1—O1 88.11 (9) C4—C5—H5 118.7 

N1i—Cu1—O1 91.89 (9) N1—C1—C2 122.0 (3) 

O1i—Cu1—O1 180.0 N1—C1—H1 119.0 

C7—O1—Cu1 100.51 (17) C2—C1—H1 119.0 

C5—N1—C1 118.7 (3) C12—C11—C10 120.2 (3) 

C5—N1—Cu1 120.4 (2) C12—C11—H11 119.9 

C1—N1—Cu1 120.9 (2) C10—C11—H11 119.9 

O2—N2—C6 120.9 (2) C9—C10—C11 117.8 (3) 

O2—N2—Cu1 123.33 (18) C9—C10—H10 121.1 

C6—N2—Cu1 115.78 (19) C11—C10—H10 121.2 

C7—N3—C9 110.3 (2) C3—C2—C1 118.8 (3) 

C7—N3—H3 124.9 C3—C2—H2 120.6 

C9—N3—H3 124.8 C1—C2—H2 120.6 

O1—C7—N3 126.2 (3) C3—C4—C5 118.9 (3) 

O1—C7—C6 127.1 (3) C3—C4—H4 120.5 

N3—C7—C6 106.7 (3) C5—C4—H4 120.6 

N2—C6—C8 134.3 (3) C4—C3—C2 119.0 (3) 

N2—C6—C7 118.0 (2) C4—C3—H3A 120.5 

C8—C6—C7 107.7 (2) C2—C3—H3A 120.5 

C10—C9—C8 122.1 (3) O2W—O1W—
O1Wii 

107.4 (14) 

C10—C9—N3 128.4 (3)   

Código de simetria:  (i) -x+1, -y+2, -z+1;  (ii) -x, -y+1, -z+1. 

C. Complexo 2 

Coordenadas atômicas fracionadas e parâmetros de deslocação isotrópicos ou 

isotrópicos equivalentes (Å2) por shexl. 

 x y z Uiso*/Ueq 

K1 0.49417 (2) -0.50470 (7) 0.31326 (2) 0.03887 (12) 

Cl1 0.03090 (3) 0.82471 (14) 0.09335 (5) 0.0820 (3) 

C1 0.33879 (9) -0.2268 (3) 0.43763 (9) 0.0263 (3) 
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N1 0.31619 (9) -0.5410 (3) 0.40761 (9) 0.0350 (4) 

O1 0.34580 (8) 0.0844 (2) 0.46597 (8) 0.0403 (3) 

K2 0.52397 (2) -0.22731 (6) 0.49886 (2) 0.03876 (12) 

H2 0.3073 (13) 1.270 (4) 0.0449 (12) 0.041 (7)* 

Cl2 0.08561 (4) 0.32154 (15) 0.22633 (5) 0.0899 (3) 

C2 0.36947 (9) -0.4157 (3) 0.42390 (9) 0.0281 (4) 

N2 0.37830 (8) -0.0778 (2) 0.45526 (8) 0.0320 (3) 

O2 0.43100 (7) -0.4593 (2) 0.42558 (7) 0.0350 (3) 

Cl3 0.07407 (3) -0.05922 (13) 0.42657 (5) 0.0766 (2) 

H3 0.3212 (13) -0.351 (4) 0.2793 (12) 0.046 (7)* 

C3 0.25288 (10) -0.4499 (3) 0.41105 (10) 0.0321 (4) 

N3 0.31869 (9) -0.2133 (3) 0.27802 (9) 0.0371 (4) 

O3 0.47734 (10) -0.0759 (3) 0.61229 (11) 0.0644 (5) 

C4 0.26470 (9) -0.2544 (3) 0.42842 (9) 0.0283 (4) 

N4 0.39158 (10) 0.2377 (3) 0.25347 (10) 0.0459 (5) 

O4 0.43476 (8) -0.1510 (2) 0.28453 (8) 0.0427 (4) 

C5 0.20978 (10) -0.1317 (3) 0.43356 (10) 0.0370 (4) 

H5 0.216471 -0.001419 0.444753 0.044* 

N5 0.33245 (8) 0.7108 (2) 0.12455 (9) 0.0340 (4) 

O5 0.36511 (10) 0.4116 (2) 0.23901 (10) 0.0574 (5) 

O6 0.28770 (8) 0.5688 (2) 0.14017 (8) 0.0417 (3) 

C6 0.14442 (11) -0.2110 (4) 0.42135 (12) 0.0448 (5) 

H6 0.3094 (14) 0.328 (2) 0.1318 (12) 0.067* 

N6 0.29655 (10) 1.1762 (3) 0.06359 (10) 0.0407 (4) 

O7 0.40479 (8) 1.0405 (3) 0.08131 (8) 0.0484 (4) 

C7 0.13282 (11) -0.4023 (4) 0.40435 (13) 0.0487 (6) 

H7 0.088023 -0.449300 0.396569 0.058* 

C9 0.37423 (11) -0.0976 (3) 0.27551 (10) 0.0345 (4) 

C8 0.18759 (11) -0.5260 (3) 0.39874 (12) 0.0442 (5) 

H8 0.180419 -0.655749 0.387061 0.053* 

C10 0.34702 (11) 0.0997 (3) 0.26002 (11) 0.0363 (4) 

C11 0.27214 (11) 0.0882 (3) 0.25473 (10) 0.0365 (4) 

C12 0.25693 (11) -0.1073 (3) 0.26577 (10) 0.0372 (4) 
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C14 0.13813 (13) -0.0369 (5) 0.25322 (13) 0.0561 (7) 

H14 0.092705 -0.076212 0.252740 0.067* 

C13 0.19066 (12) -0.1721 (4) 0.26503 (12) 0.0490 (6) 

H13 0.181335 -0.302276 0.272206 0.059* 

C15 0.15268 (13) 0.1563 (4) 0.24211 (13) 0.0540 (6) 

C16 0.21968 (12) 0.2220 (4) 0.24240 (12) 0.0471 (5) 

H16 0.228847 0.351841 0.234537 0.056* 

C17 0.34236 (10) 1.0327 (3) 0.08118 (10) 0.0345 (4) 

C18 0.30076 (9) 0.8630 (3) 0.10031 (9) 0.0296 (4) 

C19 0.22893 (10) 0.9227 (3) 0.08893 (9) 0.0302 (4) 

C20 0.22853 (10) 1.1162 (3) 0.06798 (10) 0.0355 (4) 

C21 0.16891 (12) 1.2220 (4) 0.05571 (12) 0.0475 (5) 

H21 0.169535 1.351474 0.042745 0.057* 

C22 0.10794 (12) 1.1295 (4) 0.06327 (13) 0.0527 (6) 

H22 0.066591 1.196828 0.055102 0.063* 

C23 0.10813 (11) 0.9376 (4) 0.08290 (13) 0.0472 (6) 

C24 0.16789 (10) 0.8301 (3) 0.09651 (11) 0.0389 (5) 

H24 0.167064 0.701257 0.110157 0.047* 

H31 0.3230 (13) -0.661 (4) 0.4086 (13) 0.052 (8)* 

H51 0.4993 (15) -0.024 (5) 0.6459 (13) 0.090 (12)* 

H52 0.4366 (11) -0.090 (6) 0.6224 (18) 0.103 (14)* 

 

Parâmetros atômicos de deslocamento (Å2) por shexl. 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

K1 0.0352 (2) 0.0419 (3) 0.0394 (2) 0.00196 
(19) 

0.00468 
(17) 

-0.00407 
(19) 

Cl1 0.0285 (3) 0.0925 (6) 0.1257 (7) -0.0057 
(3) 

0.0131 (3) -0.0010 
(5) 

C1 0.0270 (8) 0.0239 (8) 0.0279 (8) 0.0025 (7) 0.0041 (7) -0.0003 
(7) 

N1 0.0337 (8) 0.0214 (8) 0.0494 
(10) 

0.0010 (6) 0.0037 (7) -0.0012 
(7) 

O1 0.0373 (8) 0.0253 (7) 0.0583 (9) 0.0047 (6) 0.0056 (7) -0.0083 
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(6) 

K2 0.0332 (2) 0.0278 (2) 0.0530 (3) 0.00656 
(17) 

-0.00284 
(19) 

-0.00714 
(18) 

Cl2 0.0519 (4) 0.0950 (7) 0.1186 (7) 0.0282 (4) -0.0038 
(4) 

-0.0156 
(5) 

C2 0.0312 (9) 0.0240 (8) 0.0290 (9) 0.0025 (7) 0.0038 (7) 0.0004 (7) 

N2 0.0324 (8) 0.0254 (8) 0.0381 (9) 0.0031 (6) 0.0045 (7) -0.0026 
(6) 

O2 0.0294 (7) 0.0310 (7) 0.0450 (8) 0.0061 (5) 0.0062 (6) -0.0023 
(6) 

Cl3 0.0303 (3) 0.0859 (5) 0.1133 (6) 0.0164 (3) 0.0086 (3) -0.0193 
(5) 

C3 0.0309 (9) 0.0289 (9) 0.0367 
(10) 

-0.0017 
(7) 

0.0048 (8) 0.0030 (8) 

N3 0.0422 
(10) 

0.0315 (9) 0.0376 (9) -0.0037 
(7) 

0.0056 (7) 0.0054 (7) 

O3 0.0426 
(10) 

0.0877 
(15) 

0.0650 
(12) 

-0.0132 
(10) 

0.0142 (9) -0.0260 
(11) 

C4 0.0266 (8) 0.0284 (9) 0.0300 (9) 0.0005 (7) 0.0039 (7) -0.0002 
(7) 

N4 0.0505 
(11) 

0.0281 (9) 0.0570 
(12) 

0.0006 (8) -0.0010 
(9) 

0.0033 (8) 

O4 0.0393 (8) 0.0366 (8) 0.0529 (9) 0.0022 (6) 0.0087 (7) 0.0026 (7) 

C5 0.0306 
(10) 

0.0391 
(11) 

0.0416 
(11) 

0.0055 (8) 0.0058 (8) -0.0027 
(9) 

N5 0.0317 (8) 0.0325 (8) 0.0384 (9) -0.0002 
(7) 

0.0066 (7) 0.0023 (7) 

O5 0.0623 
(11) 

0.0302 (8) 0.0749 
(12) 

0.0031 (8) -0.0088 
(9) 

0.0103 (8) 

O6 0.0381 (8) 0.0296 (7) 0.0580 (9) -0.0041 
(6) 

0.0081 (7) 0.0050 (7) 

C6 0.0275 
(10) 

0.0547 
(14) 

0.0528 
(13) 

0.0054 (9) 0.0075 (9) -0.0016 
(11) 

N6 0.0427 
(10) 

0.0337 (9) 0.0459 
(10) 

-0.0033 
(8) 

0.0062 (8) 0.0118 (8) 

O7 0.0310 (7) 0.0581 
(10) 

0.0551 
(10) 

-0.0108 
(7) 

0.0015 (7) 0.0159 (8) 

C7 0.0276 0.0581 0.0605 -0.0094 0.0065 (9) 0.0022 
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(10) (15) (15) (10) (12) 

C9 0.0429 
(11) 

0.0307 
(10) 

0.0306 
(10) 

-0.0011 
(8) 

0.0077 (8) 0.0003 (8) 

C8 0.0385 
(11) 

0.0364 
(11) 

0.0571 
(14) 

-0.0104 
(9) 

0.0038 
(10) 

0.0015 
(10) 

C10 0.0394 
(11) 

0.0299 
(10) 

0.0404 
(11) 

-0.0013 
(8) 

0.0075 (8) -0.0011 
(8) 

C11 0.0397 
(11) 

0.0354 
(10) 

0.0345 
(10) 

-0.0010 
(9) 

0.0048 (8) -0.0021 
(8) 

C12 0.0426 
(11) 

0.0395 
(11) 

0.0292 (9) -0.0057 
(9) 

0.0043 (8) 0.0025 (8) 

C14 0.0360 
(12) 

0.079 (2) 0.0528 
(14) 

-0.0081 
(12) 

0.0052 
(10) 

-0.0020 
(13) 

C13 0.0451 
(12) 

0.0572 
(15) 

0.0442 
(12) 

-0.0129 
(11) 

0.0040 
(10) 

0.0072 
(11) 

C15 0.0418 
(12) 

0.0651 
(17) 

0.0538 
(14) 

0.0098 
(12) 

0.0010 
(10) 

-0.0072 
(12) 

C16 0.0463 
(12) 

0.0424 
(12) 

0.0519 
(13) 

0.0045 
(10) 

0.0047 
(10) 

-0.0050 
(10) 

C17 0.0349 
(10) 

0.0374 
(10) 

0.0302 (9) -0.0060 
(8) 

0.0008 (8) 0.0051 (8) 

C18 0.0278 (8) 0.0327 (9) 0.0284 (9) -0.0025 
(7) 

0.0035 (7) 0.0006 (7) 

C19 0.0301 (9) 0.0320 (9) 0.0283 (9) 0.0006 (7) 0.0027 (7) -0.0002 
(7) 

C20 0.0364 
(10) 

0.0382 
(11) 

0.0315 
(10) 

0.0006 (8) 0.0034 (8) 0.0037 (8) 

C21 0.0518 
(13) 

0.0437 
(13) 

0.0463 
(12) 

0.0135 
(11) 

0.0044 
(10) 

0.0102 
(10) 

C22 0.0391 
(12) 

0.0646 
(16) 

0.0531 
(14) 

0.0194 
(12) 

0.0006 
(10) 

0.0038 
(12) 

C23 0.0290 
(10) 

0.0591 
(15) 

0.0533 
(13) 

0.0008 
(10) 

0.0047 (9) -0.0042 
(11) 

C24 0.0326 
(10) 

0.0415 
(11) 

0.0427 
(11) 

-0.0027 
(9) 

0.0055 (8) -0.0004 
(9) 

 

Parâmetros Geométricos (Å, º) for shelx. 
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K1—O7i 2.7285 (16) O3—H52 0.857 (18) 

K1—O4 2.7290 (16) C4—C5 1.383 (3) 

K1—O2 2.7425 (15) N4—C10 1.310 (3) 

K1—O4ii 2.7543 (16) N4—O5 1.322 (2) 

K1—O5iii 2.8260 (18) O4—C9 1.233 (3) 

K1—N4iii 2.831 (2) C5—C6 1.385 (3) 

K1—N4ii 3.228 (2) C5—H5 0.9300 

K1—O3iv 3.270 (3) N5—C18 1.283 (3) 

K1—C9ii 3.392 (2) N5—O6 1.378 (2) 

K1—K2 4.1787 (7) N5—O6 1.378 (2) 

K1—K2iv 4.2762 (7) O6—O6 0.000 (4) 

K1—K1v 4.3115 (6) C6—C7 1.373 (4) 

Cl1—C23 1.740 (2) C6—H6 7.96 (3) 

C1—N2 1.307 (2) N6—C17 1.351 (3) 

C1—C4 1.453 (2) N6—C20 1.410 (3) 

C1—C2 1.474 (2) N6—H2 0.79 (3) 

N1—C2 1.362 (2) O7—C17 1.225 (2) 

N1—C3 1.401 (3) C7—C8 1.387 (3) 

N1—H31 0.84 (3) C7—H7 0.9300 

O1—O1 0.000 (4) C9—C10 1.477 (3) 

O1—N2 1.318 (2) C8—H8 0.9300 

O1—K2vi 2.7420 (15) C10—C11 1.461 (3) 

K2—O2 2.7119 (15) C11—C16 1.379 (3) 

K2—O2iv 2.7219 (15) C11—C12 1.403 (3) 

K2—O3 2.779 (2) C12—C13 1.373 (3) 

K2—O7i 2.7795 (16) C14—C15 1.385 (4) 

K2—N2vi 2.9117 (17) C14—C13 1.386 (4) 

K2—N2 3.0553 (17) C14—H14 0.9300 

K2—O3vi 3.063 (3) C13—H13 0.9300 

K2—K2vi 3.2707 (9) C15—C16 1.389 (4) 

K2—C2 3.4564 (19) C16—H16 0.9300 

K2—C2iv 3.4619 (18) C17—C18 1.504 (3) 

K2—K2iv 3.8729 (9) C18—C19 1.456 (3) 
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Cl2—C15 1.737 (3) C19—C24 1.382 (3) 

C2—O2 1.240 (2) C19—C20 1.398 (3) 

Cl3—C6 1.745 (2) C20—C21 1.372 (3) 

C3—C8 1.376 (3) C21—C22 1.381 (4) 

C3—C4 1.403 (3) C21—H21 0.9300 

N3—C9 1.356 (3) C22—C23 1.379 (4) 

N3—C12 1.408 (3) C22—H22 0.9300 

N3—H3 0.95 (3) C23—C24 1.383 (3) 

O3—H51 0.835 (18) C24—H24 0.9300 

    

O7i—K1—O4 108.05 (5) N2—K2—K2iv 96.36 (3) 

O7i—K1—O2 72.68 (5) O3vi—K2—K2iv 133.71 (4) 

O4—K1—O2 81.22 (5) K2vi—K2—K2iv 149.00 (3) 

O7i—K1—O4ii 102.54 (5) C2—K2—K2iv 56.02 (3) 

O4—K1—O4ii 114.60 (4) C2iv—K2—K2iv 55.89 (3) 

O2—K1—O4ii 164.06 (5) O2—C2—N1 124.49 (17) 

O7i—K1—O5iii 160.88 (6) O2—C2—C1 128.95 (17) 

O4—K1—O5iii 75.04 (5) N1—C2—C1 106.56 (16) 

O2—K1—O5iii 89.50 (5) O2—C2—K2 44.35 (9) 

O4ii—K1—O5iii 92.73 (5) N1—C2—K2 160.76 (13) 

O7i—K1—N4iii 143.78 (6) C1—C2—K2 86.72 (10) 

O4—K1—N4iii 102.06 (5) O2—C2—K2iv 44.59 (9) 

O2—K1—N4iii 92.92 (5) N1—C2—K2iv 93.28 (11) 

O4ii—K1—N4iii 82.16 (6) C1—C2—K2iv 141.14 (12) 

O5iii—K1—N4iii 27.03 (5) K2—C2—K2iv 68.09 (4) 

O7i—K1—N4ii 78.11 (5) C1—N2—O1 115.33 (16) 

O4—K1—N4ii 75.54 (5) C1—N2—O1 115.33 (16) 

O2—K1—N4ii 134.48 (5) O1—N2—O1 0.00 (17) 

O4ii—K1—N4ii 56.27 (5) C1—N2—K2vi 174.38 (13) 

O5iii—K1—N4ii 120.43 (6) O1—N2—K2vi 69.44 (9) 

N4iii—K1—N4ii 129.76 (3) O1—N2—K2vi 69.44 (9) 

O7i—K1—O3iv 71.31 (5) C1—N2—K2 108.20 (11) 

O4—K1—O3iv 158.16 (5) O1—N2—K2 133.83 (11) 
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O2—K1—O3iv 77.80 (5) O1—N2—K2 133.83 (11) 

O4ii—K1—O3iv 86.26 (5) K2vi—N2—K2 66.43 (4) 

O5iii—K1—O3iv 98.66 (5) C2—O2—K2 117.01 (12) 

N4iii—K1—O3iv 73.23 (5) C2—O2—K2iv 116.75 (12) 

N4ii—K1—O3iv 124.24 (5) K2—O2—K2iv 90.92 (4) 

O7i—K1—C9ii 84.78 (5) C2—O2—K1 123.32 (12) 

O4—K1—C9ii 112.91 (5) K2—O2—K1 100.01 (5) 

O2—K1—C9ii 156.49 (5) K2iv—O2—K1 102.99 (5) 

O4ii—K1—C9ii 19.88 (5) C8—C3—C4 121.99 (19) 

O5iii—K1—C9ii 111.83 (6) C8—C3—N1 129.10 (19) 

N4iii—K1—C9ii 101.78 (6) C4—C3—N1 108.89 (16) 

N4ii—K1—C9ii 42.12 (5) C9—N3—C12 111.45 (18) 

O3iv—K1—C9ii 88.90 (5) C9—N3—H3 123.3 (15) 

O7i—K1—K2 41.11 (3) C12—N3—H3 124.3 (15) 

O4—K1—K2 77.76 (4) K2—O3—K2vi 67.88 (5) 

O2—K1—K2 39.72 (3) K2—O3—K1iv 89.59 (6) 

O4ii—K1—K2 141.84 (4) K2vi—O3—K1iv 157.42 (7) 

O5iii—K1—K2 125.35 (5) K2—O3—H51 130 (2) 

N4iii—K1—K2 132.57 (5) K2vi—O3—H51 105 (3) 

N4ii—K1—K2 96.63 (4) K1iv—O3—H51 88 (3) 

O3iv—K1—K2 89.77 (4) K2—O3—H52 125 (3) 

C9ii—K1—K2 122.28 (4) K2vi—O3—H52 109 (3) 

O7i—K1—K2iv 59.58 (4) K1iv—O3—H52 84 (3) 

O4—K1—K2iv 119.37 (4) H51—O3—H52 104 (3) 

O2—K1—K2iv 38.33 (3) C5—C4—C3 120.01 (18) 

O4ii—K1—K2iv 126.00 (4) C5—C4—C1 133.34 (18) 

O5iii—K1—K2iv 102.07 (4) C3—C4—C1 106.65 (16) 

N4iii—K1—K2iv 88.30 (4) C10—N4—O5 115.58 (19) 

N4ii—K1—K2iv 137.49 (4) C10—N4—K1vii 149.09 (16) 

O3iv—K1—K2iv 40.54 (4) O5—N4—K1vii 76.30 (11) 

C9ii—K1—K2iv 123.08 (4) C10—N4—K1v 100.15 (13) 

K2—K1—K2iv 54.510 (13) O5—N4—K1v 130.54 (15) 

O7i—K1—K1v 106.35 (4) K1vii—N4—K1v 90.49 (6) 
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O4—K1—K1v 38.37 (3) C9—O4—K1 132.33 (14) 

O2—K1—K1v 117.67 (3) C9—O4—K1v 110.70 (13) 

O4ii—K1—K1v 78.20 (4) K1—O4—K1v 103.68 (5) 

O5iii—K1—K1v 87.84 (4) C6—C5—C4 117.2 (2) 

N4iii—K1—K1v 109.75 (4) C6—C5—H5 121.4 

N4ii—K1—K1v 41.03 (4) C4—C5—H5 121.4 

O3iv—K1—K1v 163.45 (4) C18—N5—O6 112.08 (16) 

C9ii—K1—K1v 74.55 (4) C18—N5—O6 112.08 (16) 

K2—K1—K1v 98.891 (11) O6—N5—O6 0.00 (15) 

K2iv—K1—K1v 152.574 (15) N4—O5—K1vii 76.67 (11) 

N2—C1—C4 133.19 (17) O6—O6—N5 0 (10) 

N2—C1—C2 120.11 (16) C7—C6—C5 122.8 (2) 

C4—C1—C2 106.69 (15) C7—C6—Cl3 118.91 (17) 

C2—N1—C3 111.18 (16) C5—C6—Cl3 118.29 (19) 

C2—N1—H31 120.3 (18) C7—C6—H6 109.5 

C3—N1—H31 125.5 (18) C5—C6—H6 59.4 

O1—O1—N2 0 (10) Cl3—C6—H6 99.6 

O1—O1—K2vi 0 (7) C17—N6—C20 111.79 (18) 

N2—O1—K2vi 83.82 (10) C17—N6—H2 120.8 (19) 

O2—K2—O2iv 89.08 (4) C20—N6—H2 125.7 (18) 

O2—K2—O1vi 152.76 (5) C17—O7—K1viii 128.26 (14) 

O2iv—K2—O1vi 85.25 (4) C17—O7—K2viii 127.10 (13) 

O2—K2—O3 113.57 (5) K1viii—O7—K2viii 98.69 (5) 

O2iv—K2—O3 87.31 (6) C6—C7—C8 120.3 (2) 

O1vi—K2—O3 92.78 (5) C6—C7—H7 119.8 

O2—K2—O7i 72.36 (4) C8—C7—H7 119.8 

O2iv—K2—O7i 73.73 (5) O4—C9—N3 125.57 (19) 

O1vi—K2—O7i 80.48 (5) O4—C9—C10 128.27 (19) 

O3—K2—O7i 160.27 (6) N3—C9—C10 106.17 (18) 

O2—K2—N2vi 164.95 (5) O4—C9—K1v 49.42 (11) 

O2iv—K2—N2vi 104.03 (5) N3—C9—K1v 143.29 (14) 

O1vi—K2—N2vi 26.74 (4) C10—C9—K1v 89.64 (12) 

O3—K2—N2vi 75.02 (5) C3—C8—C7 117.6 (2) 
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O7i—K2—N2vi 103.88 (5) C3—C8—H8 121.2 

O2—K2—N2 60.35 (4) C7—C8—H8 121.2 

O2iv—K2—N2 130.58 (5) N4—C10—C11 135.2 (2) 

O1vi—K2—N2 139.24 (5) N4—C10—C9 117.47 (19) 

O3—K2—N2 73.39 (6) C11—C10—C9 107.32 (18) 

O7i—K2—N2 123.29 (5) C16—C11—C12 120.0 (2) 

N2vi—K2—N2 113.57 (4) C16—C11—C10 134.1 (2) 

O2—K2—O3vi 93.53 (5) C12—C11—C10 105.83 (18) 

O2iv—K2—O3vi 157.20 (5) C13—C12—C11 122.1 (2) 

O1vi—K2—O3vi 82.10 (5) C13—C12—N3 128.7 (2) 

O3—K2—O3vi 112.12 (5) C11—C12—N3 109.23 (18) 

O7i—K2—O3vi 85.49 (6) C15—C14—C13 120.6 (2) 

N2vi—K2—O3vi 71.51 (5) C15—C14—H14 119.7 

N2—K2—O3vi 69.03 (5) C13—C14—H14 119.7 

O2—K2—K2vi 113.43 (3) C12—C13—C14 117.7 (2) 

O2iv—K2—K2vi 145.43 (4) C12—C13—H13 121.1 

O1vi—K2—K2vi 84.98 (3) C14—C13—H13 121.1 

O3—K2—K2vi 60.19 (5) C14—C15—C16 121.8 (2) 

O7i—K2—K2vi 136.57 (5) C14—C15—Cl2 119.5 (2) 

N2vi—K2—K2vi 58.89 (3) C16—C15—Cl2 118.7 (2) 

N2—K2—K2vi 54.68 (3) C11—C16—C15 117.8 (2) 

O3vi—K2—K2vi 51.93 (4) C11—C16—H16 121.1 

O2—K2—C2 18.64 (4) C15—C16—H16 121.1 

O2iv—K2—C2 98.56 (4) O7—C17—N6 126.7 (2) 

O1vi—K2—C2 168.84 (5) O7—C17—C18 127.56 (19) 

O3—K2—C2 97.86 (5) N6—C17—C18 105.71 (17) 

O7i—K2—C2 90.47 (5) N5—C18—C19 134.49 (18) 

N2vi—K2—C2 155.85 (5) N5—C18—C17 118.74 (17) 

N2—K2—C2 42.92 (4) C19—C18—C17 106.67 (16) 

O3vi—K2—C2 90.73 (5) C24—C19—C20 120.17 (19) 

K2vi—K2—C2 97.37 (3) C24—C19—C18 133.35 (19) 

O2—K2—C2iv 98.63 (4) C20—C19—C18 106.45 (17) 

O2iv—K2—C2iv 18.65 (4) C21—C20—C19 122.1 (2) 
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O1vi—K2—C2iv 69.62 (4) C21—C20—N6 128.6 (2) 

O3—K2—C2iv 98.03 (6) C19—C20—N6 109.30 (18) 

O7i—K2—C2iv 62.23 (5) C20—C21—C22 117.7 (2) 

N2vi—K2—C2iv 92.07 (5) C20—C21—H21 121.1 

N2—K2—C2iv 148.77 (5) C22—C21—H21 121.1 

O3vi—K2—C2iv 139.50 (5) C23—C22—C21 120.3 (2) 

K2vi—K2—C2iv 146.19 (4) C23—C22—H22 119.9 

C2—K2—C2iv 111.91 (4) C21—C22—H22 119.9 

O2—K2—K2iv 44.64 (3) C22—C23—C24 122.7 (2) 

O2iv—K2—K2iv 44.44 (3) C22—C23—Cl1 119.56 (19) 

O1vi—K2—K2iv 124.36 (3) C24—C23—Cl1 117.8 (2) 

O3—K2—K2iv 104.30 (5) C19—C24—C23 117.1 (2) 

O7i—K2—K2iv 65.85 (4) C19—C24—H24 121.5 

N2vi—K2—K2iv 147.84 (4) C23—C24—H24 121.5 

    

C3—N1—C2—O2 179.16 (18) O5—N4—C10—
C11 

0.5 (4) 

C3—N1—C2—C1 -1.3 (2) K1vii—N4—C10—
C11 

107.3 (3) 

C3—N1—C2—K2 130.8 (4) K1v—N4—C10—
C11 

-144.3 (2) 

C3—N1—C2—K2iv 144.85 (14) O5—N4—C10—
C9 

179.40 (19) 

N2—C1—C2—O2 -1.1 (3) K1vii—N4—C10—
C9 

-73.9 (4) 

C4—C1—C2—O2 179.84 (19) K1v—N4—C10—
C9 

34.5 (2) 

N2—C1—C2—N1 179.41 (17) O4—C9—C10—
N4 

1.5 (3) 

C4—C1—C2—N1 0.4 (2) N3—C9—C10—
N4 

-178.48 (19) 

N2—C1—C2—K2 13.58 (17) K1v—C9—C10—
N4 

-32.09 (19) 

C4—C1—C2—K2 -165.47 (12) O4—C9—C10—
C11 

-179.4 (2) 

N2—C1—C2—K2iv 61.8 (3) N3—C9—C10— 0.7 (2) 
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C11 

C4—C1—C2—K2iv -117.30 (18) K1v—C9—C10—
C11 

147.08 (14) 

C4—C1—N2—O1 -1.6 (3) N4—C10—C11—
C16 

-2.1 (5) 

C2—C1—N2—O1 179.60 (16) C9—C10—C11—
C16 

178.9 (2) 

C4—C1—N2—O1 -1.6 (3) N4—C10—C11—
C12 

178.2 (2) 

C2—C1—N2—O1 179.60 (16) C9—C10—C11—
C12 

-0.8 (2) 

C4—C1—N2—K2 162.54 (18) C16—C11—C12—
C13 

-0.2 (3) 

C2—C1—N2—K2 -16.2 (2) C10—C11—C12—
C13 

179.5 (2) 

O1—O1—N2—C1 0.0 (2) C16—C11—C12—
N3 

-179.2 (2) 

K2vi—O1—N2—C1 176.76 (15) C10—C11—C12—
N3 

0.6 (2) 

K2vi—O1—N2—O1 0 (15) C9—N3—C12—
C13 

-179.0 (2) 

O1—O1—N2—K2vi 0.0 (2) C9—N3—C12—
C11 

-0.1 (2) 

O1—O1—N2—K2 0.0 (3) C11—C12—C13—
C14 

-0.3 (3) 

K2vi—O1—N2—K2 17.79 (14) N3—C12—C13—
C14 

178.4 (2) 

N1—C2—O2—K2 -159.37 (15) C15—C14—C13—
C12 

0.5 (4) 

C1—C2—O2—K2 21.2 (3) C13—C14—C15—
C16 

-0.1 (4) 

K2iv—C2—O2—K2 -106.09 (13) C13—C14—C15—
Cl2 

179.1 (2) 

N1—C2—O2—K2iv -53.3 (2) C12—C11—C16—
C15 

0.7 (3) 

C1—C2—O2—K2iv 127.32 (17) C10—C11—C16—
C15 

-179.0 (2) 

K2—C2—O2—K2iv 106.09 (13) C14—C15—C16— -0.5 (4) 
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C11 

N1—C2—O2—K1 76.0 (2) Cl2—C15—C16—
C11 

-179.71 (18) 

C1—C2—O2—K1 -103.4 (2) K1viii—O7—C17—
N6 

119.3 (2) 

K2—C2—O2—K1 -124.66 (16) K2viii—O7—C17—
N6 

-27.6 (3) 

K2iv—C2—O2—K1 129.25 (16) K1viii—O7—C17—
C18 

-60.8 (3) 

C2—N1—C3—C8 -179.7 (2) K2viii—O7—C17—
C18 

152.32 (15) 

C2—N1—C3—C4 1.8 (2) C20—N6—C17—
O7 

178.7 (2) 

C8—C3—C4—C5 0.0 (3) C20—N6—C17—
C18 

-1.2 (2) 

N1—C3—C4—C5 178.56 (18) O6—N5—C18—
C19 

3.8 (3) 

C8—C3—C4—C1 179.89 (19) O6—N5—C18—
C19 

3.8 (3) 

N1—C3—C4—C1 -1.5 (2) O6—N5—C18—
C17 

179.47 (16) 

N2—C1—C4—C5 1.7 (4) O6—N5—C18—
C17 

179.47 (16) 

C2—C1—C4—C5 -179.4 (2) O7—C17—C18—
N5 

5.7 (3) 

N2—C1—C4—C3 -178.2 (2) N6—C17—C18—
N5 

-174.32 (18) 

C2—C1—C4—C3 0.7 (2) O7—C17—C18—
C19 

-177.5 (2) 

C3—C4—C5—C6 0.4 (3) N6—C17—C18—
C19 

2.5 (2) 

C1—C4—C5—C6 -179.5 (2) N5—C18—C19—
C24 

-4.8 (4) 

C10—N4—O5—
K1vii 

149.6 (2) C17—C18—C19—
C24 

179.1 (2) 

K1v—N4—O5—
K1vii 

-78.64 (14) N5—C18—C19—
C20 

173.3 (2) 

C18—N5—O6— 0.00 (8) C17—C18—C19— -2.8 (2) 
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O6 C20 

C4—C5—C6—C7 -0.4 (4) C24—C19—C20—
C21 

1.5 (3) 

C4—C5—C6—Cl3 -179.31 (16) C18—C19—C20—
C21 

-176.9 (2) 

C5—C6—C7—C8 0.0 (4) C24—C19—C20—
N6 

-179.50 (18) 

Cl3—C6—C7—C8 178.96 (19) C18—C19—C20—
N6 

2.1 (2) 

K1—O4—C9—N3 -0.1 (3) C17—N6—C20—
C21 

178.4 (2) 

K1v—O4—C9—N3 133.24 (18) C17—N6—C20—
C19 

-0.6 (2) 

K1—O4—C9—
C10 

-179.99 (15) C19—C20—C21—
C22 

-1.4 (3) 

K1v—O4—C9—
C10 

-46.7 (2) N6—C20—C21—
C22 

179.7 (2) 

K1—O4—C9—K1v -133.3 (2) C20—C21—C22—
C23 

0.4 (4) 

C12—N3—C9—
O4 

179.71 (19) C21—C22—C23—
C24 

0.7 (4) 

C12—N3—C9—
C10 

-0.4 (2) C21—C22—C23—
Cl1 

179.0 (2) 

C12—N3—C9—
K1v 

-112.6 (2) C20—C19—C24—
C23 

-0.4 (3) 

C4—C3—C8—C7 -0.3 (3) C18—C19—C24—
C23 

177.5 (2) 

N1—C3—C8—C7 -178.6 (2) C22—C23—C24—
C19 

-0.7 (4) 

C6—C7—C8—C3 0.3 (4) Cl1—C23—C24—
C19 

-179.06 (16) 

Código de simetria: (i) -x+1, y-3/2, -z+1/2; (ii) -x+1, y-1/2, -z+1/2; (iii) x, y-1, z; (iv) 

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

x+1, y+3/2, -z+1/2. 

D.LIGANTE 2 
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Coordenadas atômicas fracionadas e parâmetros de deslocação isotrópicos ou 

isotrópicos equivalentes (Å2) 

 

Parâmetros atômicos de deslocamento (Å2) 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

C
1 

0.0267 
(6) 

0.0261 (7) 0.0210 
(6) 

0.0027 
(5) 

0.0005 (4) −0.0002 
(5) 

C
2 

0.0219 
(5) 

0.0254 (7) 0.0201 
(6) 

0.0032 
(5) 

0.0008 (4) −0.0008 
(5) 

C
3 

0.0190 
(5) 

0.0268 (7) 0.0197 
(5) 

0.0034 
(5) 

0.0007 (4) −0.0020 
(5) 

C
4 

0.0241 
(6) 

0.0297 (7) 0.0249 
(6) 

0.0013 
(5) 

0.0013 (4) −0.0016 
(5) 

C
5 

0.0261 
(6) 

0.0307 (8) 0.0318 
(7) 

−0.0015 
(5) 

−0.0006 
(5) 

−0.0086 
(6) 

C
6 

0.0262 
(6) 

0.0418 (9) 0.0230 
(6) 

0.0020 
(6) 

−0.0030 
(5) 

−0.0077 
(6) 

C
7 

0.0248 
(6) 

0.0375 (8) 0.0202 
(6) 

0.0031 
(5) 

−0.0013 
(4) 

0.0005 (5) 

C
8 

0.0197 
(5) 

0.0280 (7) 0.0203 
(6) 

0.0037 
(5) 

0.0006 (4) −0.0008 
(5) 

F1 0.0545 0.0398 (6) 0.0416 −0.0143 −0.0063 −0.0097 

 x y z Uiso*/Ueq 
C1 0.40095 (17) 0.78184 (19) 0.56663 (9) 0.0247 (3) 
C2 0.34449 (16) 0.59266 (19) 0.59782 (9) 0.0225 (3) 
C3 0.25830 (15) 0.49961 (19) 0.51303 (8) 0.0219 (3) 
C4 0.18138 (17) 0.3250 (2) 0.49698 (10) 0.0263 (3) 
H1 0.176175 0.236360 0.546869 0.032* 
C5 0.11244 (18) 0.2879 (2) 0.40349 (10) 0.0297 (3) 
C6 0.11742 (18) 0.4116 (2) 0.32854 (10) 0.0306 (3) 
H2 0.068596 0.377653 0.266022 0.037* 
C7 0.19449 (18) 0.5867 (2) 0.34516 (9) 0.0277 (3) 
H3 0.199749 0.674448 0.294847 0.033* 
C8 0.26306 (16) 0.62779 (19) 0.43768 (9) 0.0227 (3) 
F1 0.03607 (14) 0.11739 (14) 0.38491 (7) 0.0459 (3) 
N1 0.34730 (16) 0.79375 (17) 0.47154 (8) 0.0261 (3) 
N2 0.39084 (15) 0.54652 (17) 0.68513 (8) 0.0262 (3) 
O1 0.48449 (15) 0.90064 (15) 0.61615 (7) 0.0324 (3) 
O2 0.34792 (15) 0.36593 (15) 0.70338 (7) 0.0340 (3) 
H4 0.384 (3) 0.889 (3) 0.4351 (15) 0.046 (5)* 
H5 0.409 (3) 0.352 (3) 0.7684 (18) 0.073 (7)* 
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(6) (5) (4) (4) (4) 
N
1 

0.0310 
(5) 

0.0262 (6) 0.0204 
(5) 

−0.0006 
(5) 

−0.0023 
(4) 

0.0032 (4) 

N
2 

0.0293 
(5) 

0.0279 (6) 0.0214 
(5) 

0.0006 
(4) 

0.0010 (4) 0.0018 (4) 

O
1 

0.0454 
(6) 

0.0279 (6) 0.0230 
(5) 

−0.0052 
(4) 

−0.0025 
(4) 

−0.0014 
(4) 

O
2 

0.0434(6) 0.0314(6) 0.263(6) -
0.0062(4) 

-0.0029(4) 0.0069(4) 

 

Parâmetros Geométricos (Å, ⁰) 

C1—O1 1.2313 (16) C5—C6 1.380 (2) 
C1—N1 1.3599 (16) C6—C7 1.393 (2) 
C1—C2 1.4994 (19) C6—H2 0.9500 
C2—N2 1.2857 (16) C7—C8 1.3825 (18) 
C2—C3 1.4605 (17) C7—H3 0.9500 
C3—C4 1.3883 (19) C8—N1 1.4089 (18) 
C3—C8 1.4051 (18) N1—H4 0.91 (2) 
C4—C5 1.3898 (19) N2—O2 1.3674 (16) 
C4—H1 0.9500 O2—H5 0.99 (3) 
C5—F1 1.3651 (17)   

O1—C1—N1 126.68 (13) C5—C6—C7 119.57 (12) 
O1—C1—C2 127.09 (12) C5—C6—H2 120.2 
N1—C1—C2 106.19 (11) C7—C6—H2 120.2 
N2—C2—C3 135.81 (13) C8—C7—C6 117.44 (13) 
N2—C2—C1 117.07 (12) C8—C7—H3 121.3 
C3—C2—C1 106.90 (10) C6—C7—H3 121.3 
C4—C3—C8 120.57 (12) C7—C8—C3 122.27 (13) 
C4—C3—C2 133.56 (12) C7—C8—N1 127.72 (13) 
C8—C3—C2 105.88 (12) C3—C8—N1 110.00 (11) 
C3—C4—C5 115.94 (13) C1—N1—C8 111.02 (11) 
C3—C4—H1 122.0 C1—N1—H4 121.6 (13) 
C5—C4—H1 122.0 C8—N1—H4 126.2 (13) 
F1—C5—C6 118.18 (12) C2—N2—O2 112.17 (11) 
F1—C5—C4 117.62 (14) N2—O2—H5 100.2 (15) 
C6—C5—C4 124.20 (14)   

O1—C1—C2—
N2 

−1.5 (2) C5—C6—C7—C8 −0.05 (19) 

N1—C1—C2—
N2 

176.30 (12) C6—C7—C8—C3 0.59 (19) 

O1—C1—C2—
C3 

−176.99 
(13) 

C6—C7—C8—N1 179.71 (12) 

N1—C1—C2—
C3 

0.84 (13) C4—C3—C8—C7 −0.73 (18) 

N2—C2—C3—
C4 

5.3 (2) C2—C3—C8—C7 179.29 (11) 
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C1—C2—C3—
C4 

179.49 (13) C4—C3—C8—N1 −179.98 (11) 

N2—C2—C3—
C8 

−174.73 
(14) 

C2—C3—C8—N1 0.04 (14) 

C1—C2—C3—
C8 

−0.53 (13) O1—C1—N1—C8 177.00 (13) 

C8—C3—C4—
C5 

0.28 (18) C2—C1—N1—C8 −0.83 (14) 

C2—C3—C4—
C5 

−179.75 
(13) 

C7—C8—N1—C1 −178.67 (12) 

C3—C4—C5—
F1 

179.86 (11) C3—C8—N1—C1 0.53 (15) 

C3—C4—C5—
C6 

0.3 (2) C3—C2—N2—O2 −0.5 (2) 

F1—C5—C6—
C7 

C4—C5—C6—
C7 

−179.98 
(12) 

−0.4 (2) 

C1—C2—N2—O2 −174.24 (10) 

 

E.COMPLEXO 3 

Coordenadas atômicas fracionadas e parâmetros de deslocação isotrópicos ou 

isotrópicos equivalentes (Å2) 

 x y z Uiso*/Ueq 

C1 
0.66193 

(6) 0.43044 (17) 0.51144 (7) 0.0202 (2) 

C2 
0.62981 

(6) 0.59529 (16) 0.54136(7) 0.0179 (2) 

C3 
0.57200 

(6) 0.53285 (17) 0.57616 (7) 0.0190 (2) 

C4 
0.52421 

(7) 0.6220 (2) 0.61397 (8) 0.0252 (2) 

H1 0.524139 0.752687 0.620565 0.030* 

C5 
0.47665 

(7) 0.5092 (2) 0.64150(10) 0.0308 (3) 

C6 
0.47458 

(7) 0.3189 (2) 0.63286(10) 0.0330 (3) 

H2 0.440637 0.248844 0.652851 0.040* 

C7 
0.52236 

(8) 0.2300 (2) 0.59479(10) 0.0292 (3) 
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H3 0.521610 0.099354 0.587721 0.035* 

C8 
0.57102 

(6) 0.33887 (17) 0.56761(8) 0.0213 (2) 

C9 
0.79324 

(7) 0.8070 (2) 0.66905(8) 0.0271 (3) 

H5 0.778142 0.929489 0.656022 0.033* 

C10 
0.81834 

(9) 0.7655 (3) 0.74669(9) 0.0361 (3) 

H6 0.820299 0.858192 0.786181 0.043* 

C11 
0.84039 

(8) 0.5880 (3) 0.76578(9) 0.0374 (4) 

H7 0.857425 0.556392 0.818653 0.045* 

C12 
0.83737 

(9) 0.4571 (3) 0.70703(10) 0.0359 (3) 

H8 0.852688 0.334216 0.718775 0.043* 

C13 
0.81167 

(8) 0.5072 (2) 0.63051(9) 0.0285 (3) 

H9 0.809607 0.416673 0.590100 0.034* 

Cu1 0.750000 0.750000 0.500000 0.01704 (6) 

F1 
0.42924 

(6) 0.59199 (17) 0.67886(8) 0.0505 (3) 

N1 
0.62487 

(6) 0.28139 (15) 0.5290(8) 0.0242 (2) 

H4 0.633443 0.165583 0.517849 0.029* 

N2 
0.65751 

(5) 0.75711 (14) 0.53373(6) 0.01704 (17) 

N3 
0.78961 

(5) 0.67952 (17) 0.61181 (6) 0.0208 (2) 

O1 
0.71204 

(5) 0.42959 (14) 0.47722(6) 0.02501 (19) 

O2 
0.62959 

(5) 0.90531 (12) 0.55624 (6) 0.02333 (18) 

 

Parâmetros deslocamento atômicos (Å) 
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 U11 U33 U12 U13 U23 

C1 0.0261 (5) 0.0219 (5) 0.0016 (4) 0.0052 (4) 0.0011 (4) 

C2 0.0209 (5) 0.0204 (5) 0.0011 (4) 0.0051 (4) 0.0007 (4) 

C3 0.0205 (5) 0.0215 (5) −0.0005 (4) 0.0041 (4) 0.0022 (4) 

C4 0.0254 (6) 0.0299 (6) 0.0018 (5) 0.0092 (5) 0.0011 (5) 

C5 0.0246 (6) 0.0367 (7) 0.0022 (5) 0.0131 (5) 0.0036 (6) 

C6 0.0254 (6) 0.0420 (8) −0.0059 (6) 0.0098 (6) 0.0092 (7) 

C7 0.0292 (6) 0.0386 (7) −0.0053 (5) 0.0057 (5) 0.0062 (5) 

C8 0.0237 (5) 0.0255 (5) −0.0007 (4) 0.0036 (4) 0.0033 (4) 

C9 0.0295 (6) 0.0220 (6) 0.0023 (5) 0.0034 (5) −0.0005 (5) 

C10 0.0398 (8) 0.0199 (6) −0.0019 (7) 0.0009 (5) −0.0030 (6) 

C11 0.0345 (7) 0.0230 (6) −0.0028 (7) 
−0.0006 

(5) 0.0120 (6) 

C12 0.0375 (8) 0.0327 (7) 0.0066 (7) 0.0026 (6) 0.0141 (6) 

C13 0.0322 (6) 0.0262 (6) 0.0071 (5) 0.0069 (5) 0.0045 (5) 

Cu1 
0.01925 

(10) 0.01575 (9) 0.00118 (7) 
0.00488 

(6) 0.00176 (7) 

F1 0.0404 (5) 0.0705 (8) 0.0048 (5) 0.0367 (5) 0.0016 (6) 

N1 0.0325 (6) 0.0326 (6) 0.0007 (4) 0.0108 (5) 0.0011 (4) 

N2 0.0204 (4) 0.0179 (4) 0.0018 (3) 0.0040 (3) 0.0000 (3) 

N3 0.0203 (4) 0.0182 (4) 0.0027 (4) 0.0064 (3) 0.0029 (4) 

O1 0.0308 (5) 0.0284 (5) 0.0044 (4) 0.0123 (4) 0.0013 (4) 

O2 0.0297 (4) 0.0301 (5) 0.0025 (3) 0.0113 (4) −0.0021 (3) 

 

Parâmetros Geométricos (Å, ⁰) 

C1—O1   1.2342 (15) C9—N3         1.3412 (19) 
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C1—N1 
1.3649 

(16) C9—C10         1.387 (2) 

C1—C2 
1.4798 

(17) C9—H5         0.9500 

C2—N2 
1.3070 

(15) C10—C11         1.378 (3) 

C2—C3 
1.4493 

(16) C10—H6         0.9500 

C3—C4 
1.3901 

(18) C11—C12          1.378 (3) 

C3—C8 
1.4072 

(17) C11—H7          0.9500 

C4—C5 1.386 (2) C12—C13          1.387 (2) 

C4—H1 0.9500 C12—H8          0.9500 

C5—F1 
1.3591 

(17) C13—N3          1.3423 (19) 

C5—C6 1.382 (2) C13—H9          0.9500 

C6—C7 1.392 (2) Cu1—N2 2.0176 (10) 

C6—H2 0.9500 Cu1—N3 2.0319 (11) 

C7—C8 
1.3841 

(18) N1—H4          0.8800 

C7—H3 0.9500 N2—O2 1.2917 (13) 

C8—N1 
1.4077 

(17)   

O1—C1—N1 
127.37 

(12) N3—C9—H5 119.0 

O1—C1—C2 
126.46 

(12) C10—C9—H5 119.0 

N1—C1—C2 
106.18 

(11) C11—C10—C9 119.13 (15) 

N2—C2—C3 
133.98 

(11) C11—C10—H6 120.4 

N2—C2—C1 
118.12 

(10) C9—C10—H6 120.4 

C3—C2—C1 
107.89 

C10—C11—C12 119.00 (14) 
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(10) 

C4—C3—C8 
120.61 

(12) C10—C11—H7 120.5 

C4—C3—C2 
133.96 

(12) C12—C11—H7 120.5 

C8—C3—C2 
105.40 

(11) C11—C12—C13 119.13 (15) 

C5—C4—C3 
116.20 

(13) C11—C12—H8 120.4 

C5—C4—H1 121.9 C13—C12—H8 120.4 
    

C3—C4—H1 121.9 N3—C13—C12 122.02 (15) 

F1—C5—C6 118.42 (13) N3—C13—H9 119.0 

F1—C5—C4 117.69 (14) C12—C13—H9 119.0 

C6—C5—C4 123.89 (14) N2—Cu1—N3 88.75 (4) 

C5—C6—C7 119.82 (13) O1—Cu1—N3 89.01 (4) 

C5—C6—H2 120.1 C1—N1—C8 110.49 (10) 

C7—C6—H2 120.1 C1—N1—H4 124.8 

C8—C7—C6 117.53 (13) C8—N1—H4 124.8 

C8—C7—H3 121.2 O2—N2—C2 120.09 (10) 

C6—C7—H3 121.2 O2—N2—Cu1 124.18 (8) 

C7—C8—C3 121.93 (13) C2—N2—Cu1 115.18 (8) 

C7—C8—N1 128.03 (12) C9—N3—C13 118.66 (12) 

C3—C8—N1 110.04 (11) C9—N3—Cu1 119.59 (10) 

N3—C9—C10 122.06 (15) C13—N3—Cu1 121.74 (10) 

O1—C1—C2—N2 −2.32 (19) C4—C3—C8—N1 −178.83 (12) 

N1—C1—C2—N2 177.94 (12) C2—C3—C8—N1 −0.40 (14) 

O1—C1—C2—C3 179.09 (13) N3—C9—C10—C11 0.1 (2) 

N1—C1—C2—C3 −0.65 (14) C9—C10—C11—C12 0.5 (3) 

N2—C2—C3—C4 0.5 (3) 
C10—C11—C12—

C13 −0.6 (3) 
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C1—C2—C3—C4 178.76 (14) C11—C12—C13—N3 0.0 (2) 

N2—C2—C3—C8 −177.63 (14) O1—C1—N1—C8 −179.33 (13) 

C1—C2—C3—C8 0.63 (13) C2—C1—N1—C8 0.41 (14) 

C8—C3—C4—C5 −0.3 (2) C7—C8—N1—C1 179.97 (14) 

C2—C3—C4—C5 −178.20 (14) C3—C8—N1—C1 −0.01 (16) 

C3—C4—C5—F1 179.91 (13) C3—C2—N2—O2 −4.6 (2) 

C3—C4—C5—C6 −0.4 (2) C1—C2—N2—O2 177.27 (11) 

F1—C5—C6—C7 179.92 (15) C3—C2—N2—Cu1 167.30 (11) 

C4—C5—C6—C7 0.2 (3) C1—C2—N2—Cu1 −10.83 (14) 

C5—C6—C7—C8 0.6 (2) C10—C9—N3—C13 −0.7 (2) 

C6—C7—C8—C3 −1.3 (2) C10—C9—N3—Cu1 178.48 (12) 

C6—C7—C8—N1 178.68 (14) C12—C13—N3—C9 0.6 (2) 

C4—C3—C8—C7 1.2 (2) C12—C13—N3—Cu1 −178.54 (12) 

C2—C3—C8—C7 179.62 (13)   
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F. : Artigo (3Z)-5-Chloro-3-(hydroxyimino)indolin-2-one 
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G. Artigo Crystal structure, Hirshfeld analysis and molecular docking with the 

vascular endothelial growth factor receptor-2 of (3Z)-5-fluoro-3-(hydroxyimino)-

indolin-2-one. 
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H. Artigo Crystal structure and Hirshfeld analysis of trans -bis(5-fluoroindoline-2,3-

dione-3-oximato-κ2O2,N3)-trans -bis(pyridine-κN)copper(II) 

 


