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Introdução 

O estudo e desenvolvimento de compostos molecu-

lares funcionais com possível aplicação em disposi-

tivos moleculares como, por exemplo, dispositivos 

de memória moleculares, têm gerado, bastante inte-

resse.
1
 Compostos apresentando tautomerismo de 

valência (TV) são interessantes para a aplicação 

nestes dispositivos, pois são biestáveis, isto é, são 

quimicamente estáveis em duas formas eletrônicas 

distintas.
2,3

 Complexos metálicos com ligantes do 

tipo dioxolenos, são exemplos típicos de sistemas 

que apresentam TV.
3
 Ligantes do tipo bisnaftoquio-

nas apresentam-se como uma interessante opção 

de ligante redox ativo. Estes ligantes também pos-

suem liberdade conformacional e geométrica, o que 

pode levar a formação de estruturas com diferentes 

arquiteturas.
4
 A síntese e investigação da existência 

de TV em novos compostos de cobalto e bisnafto-

quinona é o objetivo deste trabalho, no qual um 

novo ligante bisnaftoquinona e um complexo bime-

tálico foram caracterizados cristalograficamente. 

Resultados e Discussão 

O ligante MBHN (2,2’-Metilenobis(3-hidroxi-1,4-
naftoquinona)) foi sintetizado pela adição de lauso-
na (2-hidroxi-1,4-naftoquinona) e TMMDA (N,N,N,N-
tetrametilmetanodiamina) em metanol, na proporção 
de 2:1, e algumas gotas de ácido sulfúrico. A mistu-
ra foi mantida em refluxo por 24h. Um sólido cristali-
no amarelo precipitou-se pela adição de algumas 
gotas de H2SO4. O sólido foi lavado e seco, com 
rendimento de 70%. O espectro de infravermelho 
apresenta as seguintes bandas características: 

3428 cm
-1

 ( OH); 1680 cm
-1

 ( C=O) e 1458 cm
-1

 ( C-H). 
Monocristais adequados para difração de raios X 
foram obtidos pela recristalização do composto em 
CH2Cl2,  e sua estrutura cristalina é mostrada na 
Figura 1. 
 

 
Figura 1: Estrutura cristalina do ligante MBHN. 
 

 
O complexo [Co2(MBHN)2(CH3OH)4].CH3OH, foi 
obtido na forma de monocristais após evaporação 
da fração metanólica do produto reacional da mistu-
ra de CoCl2.4H2O, lausona e TMMDA quando eluído 
em uma coluna de sílica gel. A estrutura cristalina 
do composto é mostrada na Figura 2.  
 

 
 
Figura 2. Estrutura cristalográfica do complexo bi-
metálico [Co2(MBHN)2(CH3OH)4].CH3OH.  

Conclusões 

Dois novos compostos foram sintetizados e caracte-

rizados por difração de raios X. Novas rotas sintéti-

cas estão sendo trabalhadas com o objetivo de in-

troduzir ligantes nitrogenados na esfera de coorde-

nação do íon cobalto do complexo 

[Co2(MBHN)2(CH3OH)4].CH3OH visando a investiga-

ção da presença de tautomerismo. 
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