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Introdução 

Os anéis de cinco membros contendo três 
nitrogênios, chamados de triazóis, têm sido 
exaustivamente estudados na última década. Isto é 
um efeito decorrente da introdução da filosofia “Click 
Chemistry” por Sharpless et al

1
, sendo uma das 

mais famosas reações clicks a cicloadição alquil-
azida, que permite a síntese de 1,2,3 triazóis com 
alto rendimento. A nova e mais fácil rota sintética, 
somada as diversas aplicações destes compostos 
na química supramolecular e de materiais

2
, além da 

ampla atividade biológica, podendo agir como 
anticancerígeno, antituberculose e ainda estar 
presente em drogas inibidoras de HIV

3
, fez com que 

os compostos 1,2,3-triazólicos e seus derivados 
fossem reconhecidos como importantes alvos de 
pesquisa. Portanto, seguindo a tendência de análise 
de compostos triazólicos, o objetivo do presente 
trabalho é descrever a estrutura cristalina dos 
compostos (1-fenil-H-1,2,3-triazol-4-il)metanol e 1-
fenil-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído. 

Resultados e Discussão 

A síntese do (1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol 

(TriOH) e 1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído 

(TriAl) foi realizada seguindo o procedimento 

descrito por Pamela Spamer M. Rocha
4
. 

Caracterizações por espectroscopia vibracional no 

infravermelho e de ressonância magnética nuclear 

demonstraram que os produtos obtidos foram 

obtidos com elevada pureza. Monocristais utilizados 

nos experimentos de difração de raios X foram 

obtidos a partir da evaporação lenta de soluções dos 

compostos. A Figura 1 ilustra a representação 

ORTEP das unidades assimétricas dos compostos. 

Figura 1: (a) Estrutura cristalina do TriOH e (b) 

Estrutura cristalina do TriAl 

 

De acordo com os estudos cristalográficos, pode-se 

constatar que a molécula de TriOH cristaliza com 

duas moléculas na unidade assimétrica. A principal 

diferença entre as moléculas independentes é 

encontrada nos diedros relacionados ao grupamento 

hidroxila (Tabela 1). Com relação ao TriAl, o 

grupamento aldeídico encontra-se em configuração 

trans ao nitrogênio N3 do anel triazólico.  
Tabela 1. Diedros das moléculas triazólicas 

Átomos TriAL TriOH1 TriOH_2 

O1-C9-C8-N3 176,82 (4) 62,67 (4) 58,38 (4) 

H1-O1-C9-C8 ---- 107,27 (4) 74,09 (4) 

O empacotamento cristalino de TriOH é mantido por 

ligações de hidrogênio e interações de 

empilhamento . Para o TriAl, o empacotamento é 

mantido por interação fracas do tipo C-H..O e C-

H...N e empilhamento . 
Dados cristalográficos: 

TriOH – 2.(C9H9N3O); Triclínico; P1; a=5,6065(6); 

b=8,367(1); c=9,299(1)Å; α=103.46(1)°; 
β=96.66(1)°; γ =98.47(1)°; nº refl uni/par = 2610/236; 
R1=4,9%; S = 1,03. 

TriAl - (C9H7N3O); Monoclínico; P21/c; a=10.768(9); 

b=4.998(4); c=15.940(1)Å; β=108.16(1)°; 

nº refl uni/par = 1178/117; R1=5,4%; S = 0,92. 

Conclusões 

Os resultados possibilitaram a descrição das 

estruturas cristalinas de dois triazóis, com a 

caracterização das redes supramoleculares de 

interações.  
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