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Introdução 

 Os ligantes flexíveis são de grande interesse como 
blocos de construção moleculares (BCM) em engenharia 
de cristais, pois devido à sua liberdade conformacional 
podem levar a uma grande variedade de estruturas e 
propriedades. No entanto, uma desvantagem é a 
dificuldade em tentar prever suas estruturas. Deste modo, 
a maioria das estratégias desenvolvidas para prever 
estruturas utiliza ligantes rígidos como BCM. Este 
trabalho teve como objetivo sintetizar cinco ligantes 
flexíveis contendo grupos dicianometilênicos com 
diferentes espaçadores. 

1
 Estes compostos foram 

divididos em classe 1, contendo espaçadores glicólicos, e 
classe 2, contendo espaçadores alquílicos. As 
propriedades destes compostos em solução e no estado 
sólido foram investigadas.  

Resultados e Discussão 

 A rota sintética para a obtenção dos compostos 5, 6, 
10, 11 e 12 e seus intermediários 3, 4, 7, 8 e 9 está 
representada no esquema 1: 

 

Figura 1: Esquema sintético dos ligantes e seus 
intermediários. 

 As estruturas dos compostos foram confirmadas por 
análise elementar e espectroscopia de RMN 

1
H, 

13
C e no 

infravermelho. 
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Figura 2: Espectro de absorção e emissão (pontilhada) 
normalizado dos compostos. À direita, representação do HOMO 
e LUMO, níveis de energia e gap. 

 As estruturas cristalinas dos compostos 5, 11 e 12 
forma determinadas. Os compostos 5 e 11 são iso-
estruturais, com grupo espacial P2/c. O composto 12 é 
monoclínico e grupo de ponto P21/c. Verificou-se que a 
natureza do espaçador não afeta seu empacotamento 
cristalino e que a rede supramolecular é mantida por uma 

série de interações fracas. Os espectros de emissão no 
estado sólido mostraram uma banda larga de alta 
intensidade na região do azul-verde.  

 Para os compostos em CH2Cl2 foram observadas 
duas bandas na região do UV-Vis: uma em 303 nm e 
outra em 368 nm. Com a emissão normalizada em 
solução verifica-se que todos os compostos apresentam 
uma fraca emissão no azul. O maior rendimento quântico 
foi de 0,04 para o composto 6. 

 Os cálculos de DFT e a geometria otimizada 
indicaram que os compostos adotam preferencialmente 
estruturas planares. Os grupos nitrilas estão orientados 
paralelamente nos compostos 5 e 11. Os orbitais de 
fronteira, Figura 2, mostram que o HOMO reside sobre o 
anel aromático, enquanto que o LUMO apresenta maior 
amplitude nas ligações duplas conjugadas ao sistema 
aromático.  

Propriedades eletroquímicas 

 O voltamograma dos ligantes revelou uma oxidação 
anódica irreversível logo após uma redução. Esta 
oxidação pode estar relacionada à oxidação do produto 
reduzido que foi adsorvido no eletrodo de trabalho. Por 
meio de cálculo de densidade de spin, verificou-se que a 
redução por um elétron envolve apenas o grupo 
metilênico. 

Conclusões 

       Os compostos tanto emitem no azul tanto no estado 
sólido como em solução. Os dados de DFT do espectro 
de emissão indicam que a fluorescência é originada de 
transições eletrônicas no sistema aromático localizadas 
no grupo metoxifenil para o grupo propanodinitrila. A 
simulação de processos eletroquímicos através dos 
cálculos teóricos demonstrou que a redução de um único 
elétron envolve somente um dos fragmentos [(2-
metoxifenil)-metileno] propanedinitrila.  
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