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Introdução 

Ciclizações oxidativas de álcoois bis-homoalílicos 
catalisadas por complexos de Co(II) em condições 
aeróbicas fornecem THF-2,5-trans funcionalizados, 
amplamente empregados na síntese de moléculas 
biologicamente importantes.1 Ligantes do tipo “acac” 
(1-3) modulam o potencial redox do cobalto, sendo 
apenas 2 “tfa” ativo à esta transformação através de 
um mecanismo que ainda é tema de conjecturas. 

Porém, é bem conhecido que complexos Co(II)L2 
ligam-se reversivelmente ao O2 triplete, acessando 
seu estado dubleto, fornecendo espécies superoxo 
[L2Co(III)--O2

‒] responsáveis pela atividade catalítica 
em reações de oxirredução.2 Buscando maior 
compreensão sobre a influência dos ligantes nestes 
processos, estudos teóricos foram realizados 
utilizando DFT. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, variou-se a distância r(Co--O2), 
otimizando as geometrias em UBP86/def2-SV(P) 
com o G09. Obtivemos as energias de afinidade do 
oxigênio aos complexos 1-3, considerando a 
geometria cis octaédrica como mais estável,3 
assumindo Co(II) [d7] nos estados dubleto (SCo=1/2) 
e quarteto (SCo=3/2).  
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Figura 1. Energias em UBP86/def2-
TZVP//UBP86/def2-SV(P) [IEF-PCM, EtOH]. 

Para os três ligantes (1-3), as maiores energias 
ocorreram com o cobalto em seu estado dubleto, em 
valores decrescentes (‒24, ‒22 e ‒18 kcal/mol para 
1, 2 e 3, respectivamente), com o aumento da 
eletronegatividade dos ligantes. Avaliando as 
distâncias r(Co--O2) e r(O--O) (Figura 2) nota-se um 
tênue enfraquecimento da ligação r(Co--O2) com o 
aumento da eletronegatividade do ligante.  

Figura 2. Geometrias dos complexos estudados. 
 

Substituintes eletronegativos diminuem o potencial 
de oxidação do cobalto e a sua afinidade ao 
oxigênio. Esta conclusão foi suportada pelos 
resultados das Figuras 1 e 2.  
Por outro lado, as densidades de spin (ds) obtidas 
para os 3 complexos foram dsCo = 0, dsO(1) ~ 0,5 e 
dsO(2)~0,5,  apontando para a formação de  espécies 
superoxo [L2Co(III)--O2

‒], independente da natureza 
eletrônica dos ligantes.  

Conclusões 

Concluímos neste estudo que os complexos 
apresentam caráter superoxo equivalentes 
[L2Co(III)--O2

‒]. Possivelmente, a inativação em 
processos de oxirredução, quando presentes 
substituintes eletronegativos em CoL2, associa-se à 
redução das energias dos OM de fronteira. Contudo, 
não se descarta que a natureza eletrônica destes 
ligantes influencie a reatividade de outros 
intermediários reacionais. Estas investigações, em 
conjunto com a ampliação deste estudo utilizando 
uma molécula adicional de solvente na esfera de 
coordenação do Co, outras geometrias e o emprego 
de métodos multiconfiguracionais, encontram-se em 
andamento.  
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