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RESUMO 

Ligantes poliazamacrociclios exibem considerável poder de estabilização de estados 
de oxidação de íons metálicos e na função de receptores de substratos, entre outras 
propriedades interessantes. A metodologia de preparação comum de macrociclicos 
consiste de uma síntese convencional ou para uma reação modelo envolvendo a 
ciclização na presença de íons metálicos. A síntese de macrocíclos de dicloreto de  
[1,8-bis(Z)-1,3,6,8,10,13-hexaazaciclotetradecano] de cobalto (II), foi investigado, 
onde Z representa um espaçador aromático, de maneira particular, benzidina, p-
fenilenodiamina ou anilina. Medidas de condutividade elétrica, comportamento 
eletroquímica foram avaliados, juntamente com os parâmetros estruturais das 
composições dos macrociclos, obtidos por difratometria de raios-X, espectroscopia 
na região do infravermelho e espectroscopia Ultravioleta / Visível (UV/VIS). 

 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF HEXAAZAMACROCYCLES COBALT (II) 
WITH AROMATIC LIGANDS 

 
ABSTRACT 

 
Ligands poliazamacrociclios exhibit considerable power stabilization of oxidation 
states of metal ions and function of receptors of substrates, among other interesting 
properties The preparation methodology common of macrocycles consists of a 
conventional organic synthesis or for a template reaction involving the cyclization in 
the presence of a metallic ion. The synthesis of dichloride macrocycles [1,8-bis(Z)-
1,3,6,8,10,13-hexaazacyclotetradecane] of cobalt (II) was investigated, where Z 
represents an aromatic spacer, particularly benzidine, p-phenylenediamine or aniline. 
Measures of electric conductivity, behavior electrochemistry was appraised, together 
with the structural parameters of the macrocycle compositions, obtained by X-ray 
diffratometry , infrared spectroscopy and UV/VIS spectroscopy. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ligantes macrocíclicos têm atraído grande interesse na área de química de 
coordenação, devido às suas propriedades termodinâmicas de estabilidade e 
seletividade de íons metálicos em relação aos seus análogos de cadeia aberta (efeito 
macrocíclico) (JONES, 2002). Particularmente, ligantes poliaazomacrocíclicos exibem 
notável poder de estabilização de estados de oxidação de íons metálicos (SHAKIR et 
al,1995) e na função de receptores de substratos com diferentes propriedades físicas 
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e químicas. Dentre diversas aplicações, pode-se destacar a introdução de complexos 
para construção de sensores moleculares, não só para íons metálicos, mas também 
para a detecção e remoção de moléculas poluentes (DIEDERICH et al, 2008). 

 A metodologia de preparação comum destes macrocíclicos consiste de uma 
síntese orgânica convencional ou por uma reação modelo envolvendo a ciclização na 
presença de um íon metálico. Tem sido reportada a síntese de vários complexos 
metálicos poliazamacrocíclicos via condensação de diaminas primárias, em reação 
com formaldeído e amônia (SHAKIR et al, 1995). Segundo SUH et al (1988), nesta 
reação, formaldeído liga-se a duas aminas, formando ligações metilenodiamina (-N-
CH2-N-), que por sua vez são instáveis quando contém aminas primárias e 
secundárias. O íon metálico dirige a reação preferencialmente para conformação 
cíclica em relação à formação de produtos oligoméricos ou poliméricos.  

Neste trabalho, investigou-se a síntese de macrocíclicos de dicloro [1,8-bis(Z)-
1,3,6,8,10,13-hexaazaciclotetradecano] de cobalto (II), onde Z representa um 
espaçador aromático aminado ou não, particularmente benzidina, p-fenilenodiamina 
ou anilina. Medidas de condutividade elétrica, voltametria cíclica (VC), pulso 
diferencial (PD), calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram avaliadas, 
juntamente com os parâmetros estruturais obtidos por difração de raios-X (DRX), 
espectroscopia na região ultravioleta/visível (UV/VIS) e espectroscopia vibracional na 
região do infravermelho (IV) dos complexos macrocíclicos obtidos. 

 
PARTE EXPERIMENTAL 

 
Síntese do dicloro [1,8-bis(Z)-1,3,6,8,10,13-hexaazaciclotetradecano] de 

cobalto (II) (Z =  benzidina, p-fenilenodiamina ou anilina) 
 

Utilizou-se a metodologia de preparação previamente descrita por SHAKIR et 
al (1994), variando-se os ligantes aromáticos aminados, conforme esquema 1. 

 
Esquema 1. Representação das sínteses empregadas 

 
Purificação dos reagentes 

Metanol e anilina foram destilados.  Efetuou-se a recristalização da benzidina e 
comparou-se o ponto de fusão com a literatura. 

 
Síntese 

10 mmol de etilenodiamina (0,65 mL, Vetec, P.S.) foi adicionada em 30 mL de 
solução metanólica de cloreto de cobalto (II) 167 mmol.L-1 (CoCl2.6H2O, Proquimios, 
reagente analítico ACS) com contínua agitação a temperatura ambiente. 20 mmol de 
formaldeído 37% (Merck) foi gotejado lentamente sob agitação contínua. 10 mmol de 
Z (sendo Z, benzidina; p-fenilenodiamina (Aldrich) ou anilina) dissolvida numa mínima 
quantidade de metanol (Grupo Química, P.S.) foram adicionados a temperatura 
ambiente. A matriz alcoólica foi agitada continuamente durante 24 horas. Os sólidos 
resultantes foram filtrados a vácuo, lavados com metanol e armazenados em um 
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dessecador durante uma semana para posteriores análises. Os rendimentos obtidos 
para os três complexos foram menores que 50%. 

 
Caracterização  

 
Difratometria de raios-X 
Os difratogramas foram obtidos com amostras suportadas em vidro, variação 

angular de 10-80º (2Ө), em um difratômetro Schimadzu, modelo XRD 6000, 
utilizando-se radiação Cu-Ka (λ=1,54056 Ӓ) 40 kV e 30mA. 

  
Espectroscopia vibracional na região do infravermelho 
Para a espectroscopia na região do infravermelho (absorbância) utilizou-se um 

espectrômetro FTIR Bomem, série MB100 (4000-400 cm-1). As amostras foram 
preparadas como pastilhas com KBr. 

 
 

Espectroscopia UV/VIS 
As absorções no UV/VIS (700-190 nm) foram obtidas com cubeta de quartzo 

em um espectrofotômetro Beckman DU-70. 
 

Condutividade elétrica 
As medidas de condutividade elétrica de soluções 10-3 mol.L-1 em DMSO 

(Synth, P.A. ACS) foram realizadas em um condutivímetro SCHOTT, modelo CG-853 
equilibrado em temperatura de 25,0 ºC. 

 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
As medidas calorimétricas foram feitas em cadinho de alumínio (40 µL), taxa 

de aquecimento de 10ºC.min-1, atmosfera de nitrogênio (50 mL.min-1), equipamento 
DSC 822e Mettler Toledo. 

 
Voltametria cíclica e de pulso diferencial 
As análises eletroquímicas foram realizadas utilizando analisador voltamétrico 

METROHM 663 VA Stand. Com sistema de três eletrodos, sendo eletrodo de 
referência Ag/AgCl, eletrodo auxiliar de grafite e como eletrodo de trabalho utilizou-se 
o eletrodo de carbono vítreo - ECV (Metrohm, Suíça). Este foi imerso em eletrólito de 
suporte, tampão fostato pH 7,4, na célula eletrolítica para obtenção dos sinais 
eletroquímicos dos macrocíclicos e do padrão de CoSO4 (Synth, P.A.). As análises 
foram feitas por voltametria cíclica normal (VC) utilizando velocidade de varredura de 
50 mV.s-1 e voltametria de pulso diferencial (PD) com amplitude de modulação de 50 
mV. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O produto MCB obtido apresentou coloração marrom e se liquefez em ∼ 230ºC 
o que está de acordo com a literatura (SHAKIR et al, 1995). O produto MCA obtido 

apresentou uma coloração castanha e se liquefez em ∼ 234ºC. O produto MCF obtido 

apresentou uma coloração negra e não se liquefez com aquecimento de ∼ 300ºC. Na 
tentativa de se obter o macrocíclico com o ligante p-fenilenodiamina (MCF), realizou-
se novamente a síntese, porém em vez da agitação contínua de 24 horas (MCF 24h), 
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agitou-se por apenas uma hora (MCF 1h) e filtrou-se logo em seguida, obtendo-se 

um sólido marrom, o qual se liquefez em ∼ 237ºC. Os rendimentos obtidos para os 
três complexos foram menores que 50%. 

Os difratogramas de raios-X (Figura 1) mostram claramente a semelhança 
cristalina das estruturas dos macrocíclicos obtidos. Isto sugere que a distribuição 
tridimensional dos macrocíclicos não é afetada pela presença de um anel aromático 
adicional, especificamente na amostra MCB. 
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 MCF-1h
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FIGURA 1. Difratograma de raios-X das amostras MCB,    

MCF e MCA 

 
Na análise espectroscópica na região do infravermelho é notável a 

semelhança entre os espectros das amostras MCB, MCF e MCA (Figura 2).  

4000 3000 2000 1000

  

nº de onda (cm
-1
)

 MCA

 MCF

 MCB

 
FIGURA 2. Espectroscopia de infravermelho das 

amostras MCB, MCF  e MCA 

 
Em 3509, 3437, 3210, 3099, 2974 cm-1 ocorrem bandas semelhantes para as 

três amostras devido a presença de água, CH2, anel aromático, e grupos aminados 
nos três complexos macrocíclicos estudados.    

Além disso, não se observa deslocamentos pronunciados das bandas. No 
entanto, verifica-se a presença de bandas de 1515 cm-1 e 1504 cm-1 para os 
macrocíclicos MCB e MCF, respectivamente, sem uma correspondente para o MCA, 
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as quais podem ser atribuídas a deformação angular de NH2 conforme esperado 
(TOPACLI et al, 2003). 

Uma banda ocorre apenas para o MCB em 1384 cm-1, a qual pode ser 
atribuída ao estiramento C-C inter anéis (benzidina) que existe apenas no MCB 
(AKYUZ et al, 1997). Outra banda ocorre com maior intensidade para o MCB em 813 
cm-1 e com menor intensidade para o MCF em 823 cm-1 que pode ser oriunda do 
modo de vibração “wag” do grupo NH2 (AKYUZ et al, 1997), o qual deve estar 
presente nestes ligantes aminados. Efetuou-se a deconvolução das bandas que não 
são comuns aos três complexos estudados (figura 3) discriminando-se essas regiões.   

 

 

 

 
 

 
 

FIGURA 3. Deconvolução das bandas não-comuns aos complexos MCA, MCB e MCF 

  
Os valores de condutividade elétrica (Quadro 1) demonstram uma maior 

magnitude para o MCB. A grande densidade eletrônica promovida pelos elétrons dos 
orbitais π entre os carbonos dos dois anéis planos da benzidina pode contribuir para 
esse efeito observado.  

Segundo GAERY (1971), os valores de condutância molar em solvente 
orgânico podem ser utilizados como ferramenta para caracterizar a esfera de 
coordenação de compostos. Os valores de condutância molar obtidos dos produtos 
em concentração 10-3 mol.L-1 em solvente orgânico de DMSO foram comparadas 
com a da literatura e, desta forma, as amostras MCA, MCF e MCB apresentam-se 
como eletrólitos de natureza 1:1.  

 
QUADRO 1. Valores de condutância molar das amostras MCB, MCF e MCA 

Amostras MCB MCF MCA 

Condutância molar 
(cm2.ohm-1.mol-1) 

73,5 48,4 50,7 

 
O baixo valor de condutância molar dos complexos obtidos poderia surgir 

devido ao grande tamanho da coordenação aniônica da esfera, no qual apresentaria 
baixa mobilidade iônica.   

A forte capacidade doadora de DMSO promove a substituição de um cloreto 
pelo DMSO. Desta forma, pode se sugerir que os macrocíclicos de cobalto sofrem 
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uma mudança no tipo de eletrólito esperado (KHAN et al, 1997) de 2:1 para 1:1 
(ligante:metal). 

 
MC(Z)-Cl2 + DMSO <=> MC(Z)-Cl-DMSO 

 
Nas análises voltamétricas pôde-se observar os sinais anódicos referentes à 

oxidação do Co(II) a Co(III) tanto na voltametria cíclica (Figura 4a) quanto na 
voltametria de pulso diferencial (figura 4b), os sinais são referentes a mesma 
concentração dos macrocíclicos (29 mmol.L-1) e podem ser comparados com o pico 
anódico do padrão de cobalto(II) feito nas mesmas condições experimentais. A VC 
nos permite verificar a irreversibilidade desta reação de oxidação à velocidade de 
varredura de 50 mV.s-1, sabendo-se que esta pode ser reversível a uma velocidade 
menor. 

Co3+  +  1e-  
�  Co2+   Eº  = 1,808 V     Reação (1) 

 
O potencial de pico anódico observado (aproximadamente 1,2 V) é 

relativamente próximo ao potencial de eletrodo padrão para a reação (1) embora as 
condições experimentais sejam diferentes (SKOOG et al, 1992). 
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FIGURA 4 a)Voltamogramas cíclicos das amostras MCB, MCF, MCA e do padrão de 

Co(II), em eletrólito pH 7,4, velocidade 50 mV.s-1, utilizando ECV 
(esquerda) b) Voltamogramas de pulso diferencial das amostras MCB, 
MCF, MCA e do padrão de Co(II), em eletrólito pH 7,4, com amplitude de 
modulação 50 mV, utilizando ECV (direita) 

 
Nas análises espectroscópicas na região UV/VIS as amostras MCA e MCF 

apresentaram o máximo de absorção no comprimento de onda de 238 e 216 nm 
respectivamente. Estas bandas correspondem às transições eletrônicas π � π* das 
ligações duplas do anel aromático.  

O átomo de nitrogênio dos ligantes anilina e p-fenilenodiamina dos 
macrocíclicos de cobalto, atua como um substituinte auxocrômico, doando elétrons 
que interagem com os elétrons dos orbitais π. Este efeito aparentemente estabiliza o 
estado π*, conseqüentemente abaixando a sua energia e deslocando os picos do 
cromóforo para comprimentos de onda maiores, bem como aumentar suas 
intensidades (SILVERSTEIN et al, 1991). Em λmáx = 453 nm, observa-se uma pequena 
banda que pode ser atribuída às transições eletrônicas d-d do íon metálico de Co(II) 
(MIZOROKI E NAKAYAMA, 1965). O íon metálico de Co(II) apresenta configuração 
d7, onde os três orbitais ligantes t2g apresentam-se totalmente preenchidos, e um 
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elétron desemparelhado ocupa a orbital eg  resultando em um momento angular 
orbital total S=1/2. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

A síntese de macrocíclicos do dicloro [1,8-bis(Z)-1,3,6,8,10,13-
hexaazaciclotetradecano] de cobalto(II) rendeu complexos de coloração 
acastanhada,  os quais sofrem liquefação próximo a 230ºC. Porém na análise térmica 
por DSC um evento endotérmico ocorre próximo a 200ºC, sugerindo que o complexo 
macrocíclico se decompõe. As semelhanças estruturais entre os complexos, 
estabelecidos principalmente pela proximidade dos perfis dos padrões dos 
difratogramas e dos espectros vibracionais na região do infravermelho podem 
justificar a similaridade nos valores das temperaturas dos eventos térmicos.  

As amostras MCA e MCF não apresentaram variação do estado de oxidação 

do íon metálico de cobalto (II), o que foi observado pelo λmáx=453 nm presente nas 
medidas de espectroscopia de UV/VIS e pelo potencial de pico anódico em 1,2V 
obtidos por voltametria. As medidas de condutividade indicam pequena variação do 
valor da condutividade, obtendo-se compostos de natureza eletrolítica 1:1, segundo a 
classificação de GEARY (1971). 
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