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Introdução 

O controle da dimensionalidade de 

estruturas moleculares no estado sólido é, ainda, 

um desafio para os químicos. Neste sentido, a 

“Química dinâmica constitucional” tem tentado 

racionalizar mecanismos e procedimentos para 

descrever melhor os fatores que governam a 

dinâmica molecular, bem como a distribuição dos 

possíveis produtos dessas reações no equilíbrio
1
. 

Diversos fatores podem ser responsáveis pela 

redistribuição dos mesmos, tais como mudança de 

pH, absorção de luz, presença de íons, dentre 

outros
2
. 

Neste trabalho serão descritas a síntese e 

caracterização de dois compostos de coordenação 

de diferentes dimensionalidades produzidos a partir 

do ligante flexível o-edpba (orto-

etilenofenilenobis(oxamato) e [Ni(bipy)]Cl2 (bipy = 

2,2’-bipiridina). 

Resultados e Discussão 

Partindo-se de [Ni(bipy)]Cl2 e K2H2(o-edpba) 

em DMSO foi obtido o composto [Ni(bipy)(o-edpba)] 

(1) (Fig.1a). A partir dos mesmos reagentes e de 

CuCl2·2H2O na proporção 1:1 com Ni(II), obteve-se 

o polímero de coordenação [Ni(bipy)(o-edpba)]n (2) 

(Fig.1b). Ambos os compostos foram obtidos na sua 

forma monocristalina e os cristais foram adequados 

para o experimento de difração de raios X. 

Na estrutura 1, o ligante se coordena de 

forma bisbidentada ao íon Ni
II
, enquanto que em 2, 

o mesmo atua da mesma maneira, porém funciona 

como uma ponte entre dois íons Ni
II
 para formar o 

polímero de coordenação unidimensional. 

A influência dos íons Cu
II
 na formação do 

sistema estendido ainda não foi explicada, mas 

acredita-se que a mudança da força iônica do meio 

tenha, de alguma maneira, governado a obtenção 

da estrutura 2. 

A comparação dos espectros obtidos na 

região do infravermelho, IV, mostraram poucas 

diferenças nas bandas dos dois complexos, sendo 

observadas pequenas mudanças referente à 

vibração C=O, passando de 1680 e 1676 cm
-1

 em 

1 para 1674 e 1667 cm
-1

 em 2, respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representação das estruturas cristalinas 
de 1 (a) e 2 (b). Os átomos de hidrogênio foram 
omitidos para melhor visualização.  
 
Tabela 1. Alguns dados cristalográficos para 1 e 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

Foram obtidos dois complexos inéditos de 

Ni
II
 com os mesmos ligantes, mas com 

dimensionalidades diferentes por meio da mudança 

da força iônica do meio. As perspectivas para este 

trabalho consistem na compreensão dos fatores 

supramoleculares que governam estas arquiteturas, 

além da realização de medidas magnéticas para se 

avaliar o acoplamento magnético entre os íons Ni
II
 na 

estrutura 2. 
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       1       2 

Grupo 
espacial 

P212121 P21/n 

Sistema 
cristalino 

Ortorrômbico Monoclínico 

a, Å 14,2834(5) 13,7575(6) 

b, Å 17,3116(5) 15,2378(6) 

c, Å 24,5811(8) 15, 4772(7) 

α, ° 90 90 

β, ° 90 107,356(4) 

, ° 90 90 

V, Å
3
 6078,13 3096,82 


