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Resumo: O sistema π-condutor [M(dmit)2]

n-
 (dmit = 1,3-ditiol-2-tiona-4,5-ditiolato) e derivados de 

porfirinas são importantes exemplos de organização molecular com propriedades aplicadas em 
dispositivos de alta tecnologia. Este trabalho pretende obter novos materiais moleculares com os 
sistemas aniônicos [Ni(dmit)2]

-
 e cátions metálicos de porfirina, o 5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-

porfirina de ferro (III) e o de manganês (III), por reações de metátese em solventes orgânicos e 
estudo de suas propriedades elétricas e magnéticas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os Materiais magnéticos são de grande 
importância para a indústria de tecnologia. 
São empregados geralmente em geradores 
elétricos, dispositivos microeletrônicos, 
transformadores de tensão elétrica e em 
alguns sistemas de gravação. Materiais com 
propriedades elétricas podem ser utilizados 
em transistores (componente eletrônico que 
amplia sinais elétricos), chips e fotocélulas. 

Vários estudos do sistema [M(dimit)2]
n- são 

descritos na literatura dando ênfase a sua 
elevada condutividade resultante de sua 
grande quantidade de átomos de enxofre e 
sua planaridade. Deste modo a sobreposição 
intermolecular dos orbitais dos átomos de 
enxofre permite formar um sistema doador-
receptor π altamente deslocalizado. Isso 
confere ao material potencial aplicação como 
sensores químicos, transistores, magnetismo 
e ótica não linear. 

As porfirinas e seus derivados têm grande 
aplicação nas ciências. Os complexos 
porfirínicos de manganês, por exemplo, são de 
grande importância devido ao seu potencial 
magnético e propriedades catalíticas.                               
Complexos porfirínicos de ferro tem 
participação na biologia como reserva e 
transporte de oxigênio (mioglobina e 
hemoglobina). O sistema π-conjugado das 
porfirinas apresenta características similares 
ao sistema dmit. Outros estudos relacionados 
as porfirinas estão ligados Química 
Supramolecular.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
     As reações químicas para obter novos 
materiais de porfirinas, como cátions, e o 

sistema [M(dmit)2]-, como ânion, foram 
realizadas em quatro condições diferentes 
sendo elas: Diclorometano e Acetonitrila 
(ACN) como meio reacional em temperatura 
ambiente e Dimetilformamida (DMF) e ACN 
sob resfriamento posterior. Durante a reação 
em ACN, a temperatura ambiente, foram 
retiradas alíquotas do meio reacional para 
efeito de comparação com os compostos de 
partida, após 1 e 2 h de reação, conforme 
ilustra a Figura 1.  
 

 
         Figura 1: Espectro UV-vis das soluções dos 
compostos de partida e reação após 1 e 2 h em meio 
ACN.  
 
Os espectros apresentam os picos tanto do 
TTPMnCl (λmáx = 475 nm ) quanto do 
(Bu4N)[Ni(dmit)2] (λmáx = 250 nm) e verifica-se 
ainda pequeno deslocamento da banda em λ 
= 460 nm. Isso indica a presença Mn(II), ou 
seja, verifica-se que o cloreto pode não estar 
mais coordenado ao Mn(III), condição que 
potencializa a reação. No entanto, não houve 
a formação de precipitado durante o processo 
de reação e as propriedades do resíduo obtido 
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por evaporação, tanto espectro UV-vis quanto 
a solubilidade, não indicaram formação de um 
novo composto. 
       Nos meios reacionais, tanto da DMF e 
Acetonitrila sob resfriamento posterior, houve 
formação de precipitado, denominados 
Produto 1 e Produto 2, respectivamente, para 
determinados solventes. A Tabela 1 apresenta 
os resultados dos pontos de fusão (PF) dos 
compostos de partida e dos produtos obtidos. 
 
Tabela1: Ponto de fusão dos Reagentes/Produtos 

Reagente / Produto Faixa de Fusão (ºC) 

TTPMnCl 211 - 212 

TTPFeCl 210 - 212 

(Bu4N)[Ni(dmit)2] 185 - 187 

Produto 1 (DMF) > 300 

Produto 2 (ACN) > 300 

  
     Os cristais dos Produtos 1 e 2 não 
apresentaram qualquer variação física na 
temperatura máxima do aparelho de ponto de 
fusão (Tmax = 300º C). Portanto, como a 
temperatura chegou acima dos valores dos 
PF’s dos reagentes, isso é um bom indicativo 
de se tratar de novos compostos obtidos, ou 
seja, é provável que as reações tenham 
ocorrido em meio DMF e Acetonitrila.  

Segundo dados da literatura o diclorometano 
e, em menor grau a ACN, não são bons 
solventes para se ter condições ideais para 
ocorrer a reação. Isso se verifica pelos 
resultados obtidos. No entanto, a DMF é um 
solvente promissor para promover a reação 
com os compostos de porfirina. Isso devido a 
capacidade de se obter soluções de elevadas 
constantes dielétricas e condutividade. 

     Com os espectros de IV em andamento 
haverá uma boa fonte de conclusão a 
respeitos desses resultados.  
 

CONCLUSÃO 
 
Os processos de sínteses dos novos materiais 
propostos necessitam de um controle 
minucioso das variáveis, principalmente do 
meio reacional, ou seja, o solvente. Isso 
implica na dissociação das espécies, os 
reagentes, devido a permissibilidade do meio 
reacional que possibilita a reação de 
metátese: simples troca entre cátions e 
ânions. As várias estratégias adotadas usando 
diferentes solventes poderiam ser imediatas, 
ou seja, obtenção do produto reacional que 
precipita facilmente com elevado rendimento 
da reação. No entanto, verificou-se a elevada 
complexidade dessas reações uma vez que 

isso não ocorreu, inclusive com acetonitrila, 
solvente comumente usado neste tipo de 
síntese. No entanto, as perspectivas de 
reação em meio dimetilformamida são 
bastante promissoras. É de grande interesse 
novas investigações sobre esses processos 
de síntese porque novos materiais 
moleculares híbridos são insistentemente 
procurados para o progresso do magnetismo 
molecular e da eletrônica molecular.  
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