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Introdução 

Os triazenos 1-óxido são moléculas que possuem 
em sua estrutura um grupo óxido no átomo N(1) da 
cadeia triazenídica, o que resulta em um equilíbrio 
tautomérico entre 3-hidroxitriazeno e triazeno               
1-óxido.

1 
Estas moléculas possuem grande 

afinidade em complexar com metais do bloco d, 
através da cadeia triazenídica, formando anel 
quelato de cinco membros.

2 

Além disso, estes compostos despertam grande 
interesse pela sua potencial atividade biológica

3
 e 

também pela sua capacidade de formar arranjos 
supramoleculares.

2,4
 Assim, o objetivo deste 

trabalho é o estudo das estruturas molecular e 
supramolecular do complexo inédito de Ni(II)                
com o ligante multidentado 1-metil-3(p-carboxifenil) 
triazenido 1-óxido. 

Resultados e Discussão 

O complexo de níquel(II) (1) foi sintetizado a partir 

da desprotonação do composto 1-metil-3(p-

carboxifenil)triazeno 1-óxido em dimetilformamida e 

acetonitrila, seguido da adição de uma solução de 

acetato de níquel(II) em água e dimetilsulfóxido, na 

proporção de 1:1 metal/ligante. A evaporação lenta 

dos solventes resultou na cristalização de 

monocristais verdes, adequados para a análise por 

difração de raios-X. O complexo cristaliza no 

sistema monoclínico, grupo espacial P21/n (14). A 

geometria de coordenação para os átomos de Ni1 e 

Ni2 é octaédrica
5
 e quadrática

6
, respectivamente. A 

esfera de coordenação para o átomo Ni1 é formada 

por seis ligantes aquo. Já para o Ni2, a geometria 

de coordenação é composta por dois ligantes 

triazenidos 1-óxido, formando dois anéis quelatos 

de cinco membros (Figura 1). 
O complexo (1) apresenta um arranjo tridimensional, 
formado através de ligações de hidrogênio 
clássicas. As ligações intermoleculares que formam 
o arranjo através do eixo a correspondem                         

à O14H14B
...
O3

I
 e O2H2A

...
O14. As interações 

que formam o arranjo através do eixo b 

correspondem a O4H4A
II...

O2
III
, O1H1A

II...
O8

III
, 

O5
IV
H5A

...
O7

III
 e O1

II
H1B

...
O9

V
, já as que formam 

o arranjo através do eixo c correspondem a 

O3
I
H3A

...
O9, O3

I
H3B

...
O13

I
, O5H5B

...
O10, 

O4H4B
...
O7, O2H2B

...
O8 e O6H6B

...
O9. Códigos 

de simetria: (I): -1+x,y,x; (II): 1-x,1-y,1-z; (III): -0,5+x, 
1,5-y, 0,5+z; (IV):1-x, 2-y,1-z; (V): -x, 2-y, 1-z. 

 
 

Figura 1. Projeção molecular do complexo (1). 
Hexaaqua de níquel(II) como contra-íon.             
Água e N,N-dimetilformamida como solvatos de 
cristalização. Elipsóides térmicos representados 
com um nível de probabilidade de 50%. 

Conclusões 

De acordo com a análise por difração de raios-X em 

monocristal do complexo (1) pôde-se constatar a 

quelação do cátion de níquel(II) por duas moléculas 

de ligantes triazenido 1-óxido. Também ficou 

evidente que o complexo hexaaqua de níquel(II), 

atua como contra-íon, contrabalanceando os dois 

ânions carboxilatos e que uma molécula de água e 

uma de dimetilformamida estão presentes como 

solvato de cristalização. Além disso, constatou-se 

que a tridimensionalidade do arranjo é 

proporcionada por de ligações de hidrogênio 

intermoleculares do tipo OH
...
O. 
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