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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 [Cu(dmit)2]

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  magnéticas. 
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INTRODUÇÃO 

Recentemente, compostos orgânicos e 

polímeros com o sistema π- conjugado tem 
atraído muita atenção devido as suas 
propriedades magnéticas e óticas. O sistema 

π- conjugado dmit
2-

 (dmit =1,3-ditiol-2-tiona-
4,5-ditiolato) e seus respectivos complexos 
são geralmente utilizadas como importantes 
blocos para orgânicos, organo-metálicos e 
coordenação complexo elétrico-condutores e 
supercondutores. Compostos com os sistemas 
metálicos do ligante dmit e compostos de 
porfirina são grandes potenciais na obtenção 
de materiais com estequiometria peculiar e 
propriedades elétricas e condutoras 
interessantes. 
Os diversos sistemas de derivados da porfirina 
apresentam uma grande variedade de 
aplicação nas ciências como em química, 

física, geologia e biologia. O sistema π-
conjugado das porfirinas, com características 
similares ao sistema dmit, resulta em intensas 
bandas de absorção na região do visível o que 
potencializa na aplicação de diodos emissores 
de luz e diodos a laser com alta sensibilidade.  
O objetivo do trabalho consiste em obter 
novos materiais moleculares a partir do 

sistema aniônico π-condutor [Cu(dmit)2]
2-

 (dmit 
= 1,3-ditiol-2-tiona-4,5-ditiolato) juntamente 
com os derivados porfirínicos catiônicos do 
tipo TTPM’ (M’= Fe

3+
 e Mn

3+
, TPP = 

5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfirina). 
Pretende-se estudar qual o solvente orgânico 
que possibilite ocorrer reações de metátese 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas uma sequência de reações 
em meios diferentes, sendo eles álcool 
isopropílico, acetonitrila e dimetilformamida. 
Os meios reacionais foram colocados sob 
repouso e resfriamento durante 96 horas em 

média e os produtos obtidos submetidos a 
epectometria no UV-Vis e Infravermelho.  

 

Figura 1 – Espectro UV-VIS comparativo 

 
Figura 2 – Espectro UV-VIS comparativo 
 
Nas figuras 1,2,3 e 4 encontra-se o espectro 
UV-Vis do composto obtido após o tempo de 
reação e um dos seus compostos de partida 
que está especificado no canto superior 
direirto de cada figura. Constata-se portanto 
que em nenhuma das tentativas de reação 
houve modificação significativa no formato dos 
espectros, indicando que houve apenas uma 
separação dos compostos de partida. A figura 
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5 trata-se de um especto IV de um pó obtido 
da reação em meio dimetilformamida. O 
espectro apresentou bandas características do 
(Bu4N)2[Cu(dmit)2] sendo próximo a 3000 cm

-1
 

C-H alifático característico do cátion (Bu4N)
+
, 

na região de 1045 cm
-1

 encontra-se C=S do 
ânion [Cu(dmit)2]

2-
  e próximo a 1500 cm

-1
 a 

banda do  C=C também presente no ânion 
(DIAS, 2000). Conclui-se então que a amostra 
trata-se do (Bu4N)2[Cu(dmit)2] que foi separado 
do TTPFeCl sem sucesso na reação. 
 

. 
Figura 3 – Espectro UV-VIS comparativo 
 

 
 
Figura 4 – Espectro UV-VIS comparativo 
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 Figura 5 – Especto IV de pó obtido após 
período reacional. 
 
 
 
 

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. O processo com o (Bu4N)2[Cu(dmit)2] 
não teve sucesso. 
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