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Introdução 

  A engenharia de cristais tem representado um 

desafio na síntese de novos materiais com propriedades 

diferenciadas. Em polímeros de coordenação (PCs), a 

chave para a obtenção de estruturas e funções desejadas 

está no desenho dos blocos de construção moleculares.
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Neste trabalho foram sintetizados ligantes polidentados 

flexíveis que foram complexados com AgClO4  a fim de 

gerarem PCs de Ag(I) com estruturas cristalinas e 

propriedades ópticas.  

Resultados e Discussão 

Esquema sintético para a obtenção dos ligantes e seus 
PCs de Ag(I): 

 
Esquema 1: Rota sintética dos ligantes e seus 
respectivos PCs. 

Caracterização Estrutural dos Ligantes (5), (11) e (12) 

e PCs de Ag(I) 

  Na Figura 1a, nota-se que os grupos 

dicianometilênicos no composto (5) têm conformação 

antiparalela, com o espaçador distorcido. Quando 

complexado aos íons Ag(I) forma-se polímeros, PC 13, 

(Figura 1b)  onde o ligante mantem a mesma 

conformação. O PC 13 apresentou empacotamento 

cristalino 3D e os íons Ag(I) estão com geometria 

piramidal. O oxigênio do espaçador também se coordena 

ao Ag(I). 

 

 

 

 

  

Figura 1: (a) Representação da estrutura molecular do 

ligante 5; (b) e PC 13 com crescimento ao longo do eixo 

c. 

Na Figura 2, o ligante 11 apresenta somente 
carbonos no espaçador e a conformação dos grupos 
dicianometilênicos é antiparalela. Quando complexado 

aos íons Ag(I) sua conformação tornou-se paralela. O PC 
14 apresentou três ambientes de coordenação diferentes 
com duas geometrias: Ag

+
(1): trigonal e Ag

+
(2) e Ag

+
(3) : 

tetraédrica. 
 

 

 

 

 

 
Figura 2: (a) Representação da estrutura molecular do 
ligante 11; (b) e PC 14 com crescimento ao longo dos 
eixos a e b. Observa-se moléculas de CH2Cl2 e benzeno 
na estrutura do PC. 
 
  No ligante 12, os carbonos do espaçador estão 
em zig-zag e os grupos dicianometilênicos estão com 
conformação antiparalela. Quando complexado com 
Ag(I), o legante mantem sua geometria. Existe apenas 
um único ambiente de coordenação para os Ag(I), o qual 
tem geometria tetraédrica e empacotamento 
bidimensional. 
  
 
 
 
 
 
Figura 3: (a) Representação da estrutura molecular do 
ligante 12; (b) e PC 15 com estrutura. 
Fluorescência dos ligantes e PCs 
 Todos os ligantes e os polímeros emitem no azul. Os 
ligantes 5, 11 e 12 emitem em 463, 445 e 444 nm 
respectivamente. Para os polímeros existem um 
deslocamento para a região do verde. A emissão máxima 
passa a ser em 487, 471 e 528 nm para o PC 13, 14 e15, 
respectivamente. O espaçador mais longo foi o que teve 
um maior deslocamento na emissão com relação ao seu 
ligante. 

Conclusões 

Foram sintetizados ligantes flexíveis cujo arranjo 
supramolecular torna-se distinto quando coordenados a 
íons Ag(I). Notou-se que este empacotamento altera o 
comportamento fotoluminescente dos PCs.  
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