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Introdução 

O azo composto 1-(2-tiazolilazo)-2-naftol (TAN) tem 

sido eficientemente empregado na complexação, 

concentração e remoção de íons divalentes de 

metais de transição de soluções aquosas.
1
 Em que 

pese a robustez do processo, a natureza molecular 

do correspondente mecanismo de quelação não é 

conhecido. No presente estudo, cálculos de 

estrutura eletrônica foram empregados para se 

investigar a interação entre o ligante TAN 

desprotonado e os cátions divalentes Ni
2+

, Cu
2+

, 

Zn
2+

 e Cd
2+

. Os resultados são discutidos em termos 

dos seguintes parâmetros calculados: estruturas de 

equilíbrio, frequências vibracionais, energia de 

ligação, descritores local e global de reatividade 

(DFT conceitual), cargas atômicas, interação orbital, 

energias de deslocalização no âmbito da teoria de 

perturbação de 2ª ordem da matriz Fock na base 

NBO, índice de Wiberg, entre outros. 

Resultados e Discussão 

Os cálculos foram feitos no âmbito da teoria do 

funcional de densidade empregando-se o funcional 

híbrido B3LYP. Os centros atômicos C, N, O e S 

foram descritos com o conjunto de base 6-

311G(d,p), enquanto para os centros metálicos foi 

utilizado o conjunto LANL2TZ acrescido de uma 

função de polarização f. As geometrias de equilíbrio 

foram caracterizadas pelo cálculo de frequências 

vibracionais. Energias de complexação foram 

corrigidas devido ao erro de superposição de base. 

Os cálculos foram realizados com o programa de 

cálculos de estrutura eletrônica Gaussian 09. 

Para cada complexo do tipo M-(TAN)2 (M = Ni
2+

, 

Cu
2+

, Zn
2+

 e Cd
2+

) duas conformações foram 

perscrutada, a saber, i) de coordenação octaédrica 

ao redor do centro metálico (complexos tipo I) e ii) 

coordenação tetraédrica (complexos tipo II) Para 

todos os sistemas investigados, os complexos do 

tipo I são mais estáveis que os correspondentes do 

tipo II. A diferença de energia (livre) entre os dois 

isômeros é de 68,9, 53,6, 57,9 e 59,4 kcal/mol para 

os complexos de Ni
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

 e Cd
2+

, 

respectivamente. Os valores calculados de energia  

 

 

 

de ligação (binding energy) para os complexos do 

tipo I também são menores (mais negativos) que os 

encontrados para os do tipo II. Em geral, as 

energias de ligação para os complexos I são 

aproximadamente 1,1 vezes menores que para os 

correspondentes complexos do tipo II. Para os 

complexos I as energias de ligação aumentam na 

seguinte ordem Cd
2+

 < Zn
2+

 < Ni
2+

  Cu
2+

, enquanto 

para os complexos II o correspondente 

ordenamento é Zn
2+

 < Cd
2+

 < Ni
2+

 < Cu
2+

. Em 

particular, os orbitais de fronteira (HOMO e LUMO) 

nestes complexos são predominantemente 

localizados no ligante. Para os cátions Ni
2+

, Cu
2+

 e 

Zn
2+

, os gaps de banda dos complexos do tipo I são 

menores que os do tipo II, enquanto um 

comportamento oposto é encontrado para os 

complexos de Cd
2+

.O princípio da máxima dureza 

não reproduz a estabilidade relativa dos dois 

isômeros - independentemente da aproximação 

teórica empregada no cálculo do descritor. Cargas 

atômicas (NPA) sobre os cátions metálicos nos 

complexos do tipo I são menores que as 

encontradas para os correspondentes complexos do 

tipo II. Os valores calculados de frequência 

vibracional permitem detalhada indexação do 

espectro de infravermelho obtido 

experimentalmente. 

 

Conclusões 

O isômero mais estável dos complexos M-(TAN)2 (M 

= Ni
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

 e Cd
2+

) é aquele no qual o cátion 

metálico exibe coordenação octaédrica. A 

preferência conformacional destes complexos é 

interpretada em termos dos parâmetros estruturais, 

eletrônicos e energéticos calculados. 

Agradecimentos 

CENAPAD/SP; CNPq e FAPESP 

____________________ 

 
1 Teixeira, L. S. G.; Rocha, F. R. P.; Korn, M.; Reis, B. F.; Ferreira, S. 

L. G. e Costa, A. C. S. Anal. Chim. Acta 1999, 383, 309. 
2 Teixeira, L. S. G.; Rocha, F. R. P.; Korn, M.; Reis, B. F.; Ferreira, S. 

L. G. e Costa, A. C. S. Talanta 2000, 51, 1027 


