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Introdução 

Cocristalização é um processo de formação 
de um monocristal, onde uma molécula de solvente, 
íon, ou qualquer entidade cristaliza junto com a 
espécie de interesse. Este processo pode originar 
sistemas supramoleculares com diferentes 
propriedades físicas, possibilitando diversas 
estruturas como cadeias (1D), planos (2D) e 
estruturas tridimensionais (3D), capazes de 
reconhecer moléculas em solução ou na interface de 
dois meios distintos

[1-3]
. 

Nesse trabalho, serão descritas a síntese e 
caracterização de três sistemas inéditos: o 
metalaciclofano [Bu4N]4[Cu2(o-edpba)2] (1) e dois 
cocristais contendo a diamina EDA; [Bu4N]4[Cu2(o-
edpba)2]•4H2O•2(Me2CO)•EDA (2) e [Bu4N]4[Cu2(o-
edpba)2]•5H2O•1,5EDA (3), sendo o-edpba = 
etilenodifenilenobis(oxamato) e EDA = etilenodianilina.  

Resultados e Discussão 

 Partindo-se do pré-ligante Et2H2(o-edpba) e 

de Cu
II 

em meio alcalino, obteve-se o composto 1. A 

solubilização deste em acetona, com diferentes 

proporções da amina EDA, produziu monocristais dos 

compostos 2 e 3 adequados para a realização do 

experimento de difração de raios X, a partir do qual 

suas estruturas foram determinadas. 

O composto 1 foi caracterizado por análise 

elementar, espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho, análise térmica, e difração de raios X 

de monocristal. 
Os espectros de absorção na região do 

infravermelho (IV) de dois destes compostos mostrou 
que eles eram muito semelhantes, conforme Figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Espectros de absorção na região do IV dos compostos 1 
e 2. 

 
Os espectros dos três compostos são 

praticamente iguais, exceto pelo aparecimento de 
bandas em 3319 em 2 e 3348 cm

-1
 em 3, 

correspondentes ao estiramento N-H da amina EDA.  
As estruturas cristalinas dos compostos 2 e 3 

mostram que as ligações de hidrogênio são 
responsáveis por distintos empacotamentos, 
mostrando o papel de EDA no arranjo supramolecular. 

Na Figura 2 estão mostradas as possíveis 
ligações de hidrogênio estabelecidas nos 
empacotamentos cristalinos de 2 e 3. Verifica-se que 
o composto 2 possui unidades de Cu(o-edpba) 
conectadas através de uma unidade de EDA, 
formando um arranjo supramolecular unidimensional 
(1D) do tipo linear, enquanto 2 possui um arranjo 1D 
do tipo zigue-zague. 

 
 

 
Figura 2. Visualização das ligações de hidrogênio formadas em 2 
(no alto) e em 3 (em baixo).  

Conclusões 

Foram sintetizados e caracterizados três 
novos compostos, onde a presença do cocristal EDA 
é importante na concepção de arquiteturas 
supramoleculares diferentes. A próxima etapa 
consiste na determinação das propriedades 
magnéticas para avaliar a influência da EDA nestas 
propriedades. 
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