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RESUMO 
Os 1,2-azóis são compostos aromáticos que possuem heteroátomos nas posições 

1,2 de um anel de cinco membros. Estes ligantes possuem uma química de 

coordenação muito rica, podendo atuar como ligantes monodentados, 

exobidentados, endobidentados ou penta-hapto 5. Outros ligantes promissores 

dentro da química de coordenação são os poli(pirazolil)boratos, curiosamente 

denominados de escorpionatos, os quais ligam um metal aos átomos de nitrogênio 

de anéis pirazólicos conectados a um átomo de boro central. Neste trabalho, a 

natureza da ligação metal-ligante em complexos constituídos por um centro metálico 

e os ligantes nitrogenados (pirazol, isoxazol, isotiazol, TPB=tris(pirazolil)borato e 

TP=tris(3,5-dimetil-1-pirazolil)borato) foi investigada com o uso da Teoria QTAIM 

(Quantum Theory of Atoms in Molecules). 

 
INTRODUÇÃO 
Os compostos de coordenação apresentam algumas características as quais têm 

proporcionado destaque crescente no campo da química supramolecular. Dentre 

estas características, destacam-se: a ocorrência de várias geometrias e números de 

coordenação; a obtenção de supermoléculas por meio de reações de automontagem 

(“self-assembly”); a capacidade de regeneração espontânea aliada às propriedades 

redox, catalíticas e fotoquímicas.1 Na formação das supermoléculas estão 

envolvidas forças intermoleculares como ligações de hidrogênio e, em menor escala, 

interações do tipo C-Hπ e empilhamento ππ. Outros complexos bastante 

interessantes e promissores dentro da química de coordenação são os 

poli(pirazolil)boratos, introduzidos por Trofimenko em meados de 1960 e 

curiosamente denominados de escorpianatos.2 A versatilidade destes ligantes 

derivam de diferentes efeitos eletrônicos e estéricos que podem ser obtidos pela 

variação da natureza, número e posição dos substituintes nos anéis pirazólicos 

visando ajustar à reatividade dos centros metálicos. A automontagem de compostos 

pirazólicos contendo metais de transição via interações não covalentes tem 

originado uma série de espécies supramoleculares com interessantes arquiteturas 

multidimensionais. Assim, a topologia e a natureza da ligação metal-ligante em 

complexos formados por um centro metálico coordenado aos ligantes 

poli(pirazolil)boratos e 1,2-azóis foi investigada com o uso da Teoria QTAIM 

(Quantum Theory of Atoms in Molecules).3 
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OBJETIVOS 
 Estudar a natureza das ligações e interações químicas estabelecidas entre os 

1,2-azóis, poli(pirazolil)boratos e centros metálicos. 

 Investigar os efeitos dos centros metálicos na estrutura eletrônica dos 

ligantes. 
 

METODOLOGIA 
As otimizações das geometrias e os cálculos das frequências vibracionais dos 

complexos azólicos foram efetuados com uso do modelo B3LYP/6-311++G(2df,2pd). 

A coordenação do íon Cu(II) com os ligantes tris(pirazolil)borato e tris(3,5-dimetil-1-

pirazolil)borato) foi estudada com o uso do modelo UBP86/TZVP. O potencial efetivo 

de caroço ECP10MDF foi aplicado ao centro metálico. As análises topológicas da 

densidade eletrônica foram realizadas com o emprego da teoria QTAIM. 
 

DESENVOLVIMENTO 
Os ligantes e complexos tiveram suas geometrias otimizadas com uso do programa 

Gaussian 09. A natureza do ponto estacionário foi determinada através dos 

autovalores obtidos nas análises de vibração harmônica. A análise topológica da 

função de onda foi realizada pelo programa AIMALL. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Considerando os complexos pirazólicos contendo apenas um íon Ca2+, verificou-se 

que os modos de coordenação neutro monodentado, exobidentado e endobidentado 

adquiriram os arranjos moleculares esperados. Porém, os cálculos de otimização 

das geometrias dos modos aniônico monodentado e penta-hapto 5, resultaram na 

convergência para o arranjo endobidentado. A complexação entre o íon Ca2+ e dois 

ligantes aniônicos ocorre de maneira endobidentada, com os anéis dos ligantes 

dispostos planar ou perpendicularmente (Figura 1). 

  
Figura 1. Geometrias de equilíbrio dos complexos com anéis pirazólicos. 
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Para os ligantes isoxazol e isotiazol, a interação com o centro metálico conduz à 

formação de complexos endobidentados e monodentados, respectivamente. Quanto 

à natureza das ligações, as razões -Gb/Vb obtidas para as interações entre o íon 

Ca2+ e os átomos de nitrogênio do pirazol, juntamente com o valor positivo do 

Laplaciano (2b>0), indicam o forte caráter iônico da interação, o qual aumenta com 

a adição do segundo ligante. 

Os valores de Gb and |Vb| para as ligações Cu-N nos complexos constituídos por 

poli(pirazolil)boratos são comparáveis; porém |Vb| é maior do que Gb, levando a uma 

densidade de energia total negativa ou próxima de zero. A razão -Gb/Vb sugere um 

pequeno caráter covalente para as ligações Cu-N. As linhas de contorno do mapa do 

Laplaciano da densidade eletrônica (²ρb) (Figura 2) revelam uma distorção nas 

vizinhanças das ligações metal-ligante, com a região de concentração de carga 

apontando para o átomo de Cu(II). 

               
Figura 2. Gráfico molecular e mapa do Laplaciano (²ρb) para [Cu(TPB)2]. 
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