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Introdução 

A reação entre a 1-aminoantraquinona (AAQ) e o 

7,7’,8,8’-tetracianoquinodimentano (TCNQ)[1] em 

CH2Cl2 produz um complexo de transferência de 

carga (CT) que se comporta como um semicondutor 

molecular[2]. No presente trabalho, o CT inédito 

AAQ-TCNQ foi sintetizado e caracterizado através 

da técnica de difração de raios-X em monocristal. 

Medidas da resistência elétrica do composto 

mostraram que ele se comporta como um 

semicondutor. 

Resultados e Discussão 

A síntese do AAQ-TCNQ foi realizada em CH2Cl2, 

numa proporção molar 1:1 entre a AAQ e o TCNQ, 

formando uma solução que foi mantida em agitação 

magnética à temperatura ambiente por 4 h. Cristais 

adequados para a difração de raios-X foram obtidos 

por meio da evaporação lenta do solvente. Os 

dados cristalográficos do AAQ-TCNQ revelam que o 

sistema cristalino é monoclínico do tipo P 21/c. 

  
                  
    
 
 
 
 
                           
Figura 1. Unidade assimétrica do AAQ-TCNQ com 

as elipsóides térmicas representadas com a 
probabilidade de 40% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 2. Interações de hidrogênio na estrutura do 

AAQ-TCNQ mostrando a forma dimérica 

 

A unidade assimétrica (Fig.1) é constituída por uma 

molécula de AAQ e uma de TCNQ que dimerizam 

conectadas entre si por interações de hidrogênio do 

tipo N-H•••N e N-H•••O através de centros de 

inversão (Fig.2).  Foi observado, baseado nos 

comprimentos das ligações químicas, que as 

moléculas encontram-se na forma neutra[1].  

 

Dados Cristalográficos Básicos  

Fórmula: C26H13N5O2                         β = 95,88 (0)° 

a = 7,4916 (2) Å                        V = 2025,00 (10) Å³ 

b = 9,4321 (3) Å                        Z = 4         

c = 28,8093 (8) Å                      Radiação: Mo, Kα 

A medida da resistência elétrica (Fig.3) mostra que 

o complexo de transferência de carga AAQ-TCNQ 

se comporta como um semicondutor molecular, 

sendo o valor necessário para a energia de ativação 

de 1,25 eV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variação da resistência elétrica/Ω do 

AAQ-TCNQ em função da temperatura/K 

Conclusões 

O semicondutor molecular inédito AAQ-TCNQ foi 
obtido e caracterizado pela técnica de difração de 
raios-X em monocristal e pela medida da resistência 
elétrica. 
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