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Introdução 

Compostos nitrogenados de cadeia aberta 

como os triazenos apresentam uma química 

estrutural bastante rica, atuando como ligantes em 

complexos metálicos, e contribuindo para a 

formação de arranjos supramoleculares no estado 

sólido. Interações intermoleculares via ligações de 

hidrogênio podem originar estes arranjos, auxiliando 

na elucidação de questões como as propriedades 

químicas dos compostos. Este trabalho apresenta a 

caracterização da estrutura cristalina do complexo 

[Ni(O2NC6H4NNNC6H4F)2(C5H5N)2] (1) através da 

análise  de dados obtidos por difração de raios-X em 

monocristal, destacando a ocorrência de ligações 

secundárias, que viabilizam a auto-organização 

molecular e levam a formação dos arranjos 

supramoleculares. 

Resultados e Discussão 

O complexo (1) obtido a partir da reação entre 
cloreto de níquel hexahidratado e o pré-ligante 
previamente desprotonado 1-(3-nitrofenil)-3-(2-
fluorofenil)triazeno em metanol e piridina na 
proporção 1:2. (1) foi caracterizado através de ponto 
de fusão TF=236ºC; espectroscopia de 
infravermelho, observando-se a banda característica 
νas(NNN) na região de 1265 cm

-1
; UV-vis (λ nm): 

230, 253, 282, 320, 366 (transições internas dos 

ligantes) e 420 [dπNi (dyz)  *triazenido] e ainda 
por difração de raios-X em monocristal. A coleta de 
dados obtida a partir da difração de raios-X e o 
refinamento da estrutura reúne: 
FM=C34H26N10F2O4Ni, Mr=735,34g, sistema cristalino 

Monoclínico, grupo espacial P21/n,(MoK)= 

0,71073Å,a=8,663(2)Å, b=21,391(6) Å, c =18,598(5) 

Å,  =102,524(2)°,Z= 4, R1 = 0,0699 e wR2 = 0,1242. 
O complexo (1) é formado por dois ligantes 1-

(3-nitrofenil)-3-(2-fluorofenil)triazenido e dois ligantes  
piridina completando a esfera de coordenação do 
átomo de Ni(II), e sua estrutura cristalina é 
constituída de moléculas do complexo mononuclear 
neutro, onde o íon metálico apresenta número de 
coordenação igual a seis numa geometria octaédrica 
com distorção rômbica. Quanto às interações 
intermoleculares C-H···O em (1) observa-se a 
formação de dímeros centrossimétricos através de  

 

ligações de hidrogênio não clássicas CHO 

[C33O1 = 3,345 Å; C33H33O1 = 142°], código 

de simetria (): 2-x, -y, 1-z, representados na Figura 
1.  

 
 
 

 
 
Figura 1: Estrutura unidimensional do complexo 
[Ni(O2NC6H4NNNC6H4F)2(C5H5N)2] (1). 

 
Este arranjo se expande para uma associação 

bidimensional (2-D) através do relacionamento das 
unidades diméricas do complexo por um eixo de 
rotação-translação 21 paralelo a direção 
cristalográfica [010] via ligações de hidrogênio não-

clássicasCHO[C65O4=3,250Å; C65H65O4 

= 132°], código de simetria (): -1/2+x, ½-y, -1/2+z, 
representado na Figura 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Estrutura bidimensional do complexo 
[Ni(O2NC6H4NNNC6H4F)2(C5H5N)2] (1). 

Conclusões 

Evidencia-se a formação do arranjo supramolecular 

na cela cristalina bidimensional do composto (1) em 

função da ocorrência das ligações de hidrogênio 

não-clássicas do tipo CHO. 
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