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Introdução 

Desde que os derivados de 8-hidroxiquinolinas e os 

seus complexos
1
 foram amplamente explorados por 

causa das suas propriedades fotoluminescentes, um 

arranjo sinergético entre 8-hidroxiquinolinas e a 

matriz calix[4]areno permitiram uma nova classe de 

ligantes exibindo luminescência e transferência de 

energia na presença de íons Eu
3+

 e Tb
3+

 

coordenados
2
, e a fabricação de sensores

3
 para a 

detecção de íons Zn
2+

. Por outro lado, sabe-se que 

as propriedades de emissão de cor e de transporte 

de carga dos complexos podem ser ajustadas 

através da introdução de grupos doadores ou 

receptores de elétrons no cromóforo 8-

hidroxiquinolina
4
.  Neste trabalho investigamos o 

efeito de substituição no anel luminescente 

acoplados a calixarenos e seus complexos. 

Resultados e Discussão 

O espectro de RMN do complexo [Zn.2]
2+

 apresenta 

os sinais principais em (CDCl3), ppm: 9,08 (sl, 4-
CH, 2H), 8,74 (dd, 2-CH, 2H), 7,64-7,70 (m, 3,6-CH 
+ OH, 6H), 7,33 (d, 7-CH , 2H), 4,16 (d+ t, sistema 
de spin AB + qui-OCH2CH2CH2Ar, 8H), 3,33 (d, 
sistema de spin AB, 4H), e o [Al.2]

3+
 : 9,29 (sl, 4-CH, 

2H), 9,10 (dd, 2-CH, 2H), 8,01-7,97 (m, 3,6-CH + 
OH, 6H), 7,69 (d, 7-CH , 2H), 4,16 (d, sistema de 
spin AB, 4H), 3,27 (d, sistema de spin AB,4H). 
No caso do ligante 5-Cl-8-oxiquinolinecalix[4]areno 
(2) as bandas de absorção aparecem em 283nm, 
292nm e 320nm, e estão associadas as transições  

*, sendo que as duas primeiras absorções são 
relativas ao calixareno e a outra relativa à estrutura 
quinolínica.  Para o complexo [Zn.2]

2+
, as bandas 

apresentam-se em 283, 292, 325 nm e 378 nm, e 
para o complexo [Al.2]

3+
, em 283, 292, 357 nm 

respectivamente atribuídas as transições * do 

calixareno e da quinolina, e transição ligante     
metal. A emissão do complexo de zinco, foi 
observada em 460 nm, após excitação em 320 nm, 
relacionada à emissão do anel quinolinico, o qual 
está deslocado cerca de 52 nm para a região do 
azul, em relação ao espectro de emissão do ligante 
livre (408 nm – região do violeta) (fig. 1).  Para o 
complexo de Al

3+
, foi observado banda de emissão 

em 520 nm.    

 

 
 
Figura 1.  Espectro de emissão do ligante 2 e do 
complexo [Zn.2]

2+
 em acetonitrila. 

 

Conclusões 

A fluorescência dos complexos formados com os 

íons Zn
2+ 

e Al
3+

 com ligante 2, apresenta 

deslocamentos consideráveis, cerca de 52 nm e 112 

nm, respectivamente.   Além de mostrar a 

coordenação dos íons ao ligante, estes sistemas 

possuem aplicabilidade em dispositivos orgânicos 

emissores de luz (OLED). 
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