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Constroem-se estruturas supramoleculares no estado sólido pela conexão entre centros metálicos
por ligantes capazes de formar ligações em cada extremo.[1] O ligante bisfosfinato, {O2P(R')–R–
P(R')PO2}2–, é um ligante versátil, onde cada grupo fosfinato,
fosfinato PO2–, é capaz de formar ligações
ligaç
monodentadas ou bidentadas quelantes para um centro metálico, ligações para dois centros
tros m
metálicos diferentes, ou até ligações para várioss centros metálicos.
met
O ligante bisfosfinato pode
de ser co
considerado um
candidato excelente para a construção
ção de estruturas
e
supramoleculares.
O
novo
ácido
bisfosfinato
baseado
bas ado
no
grupo
xilênico
como
conector,
(H)O2P(Ph)CH2C6H4CH2(Ph)PO2(H), foi usado para formar o polímero
p
de coordenação [Co(µ 4O2P(Ph)CH2C6H4CH2(Ph)PO2)], 1 como pó azul-escura. O composto 1 dissolve-se
se em água fri
fria para
formar o íon complexo [Co(H2O)6](O2P(Ph)CH2C6H4CH2(Ph)PO2), 2.. Pela evaporação lenta de uma
solução aquosa do composto 2 esfriada a 4 °C, formaram cristais grandes com cor rosa do dihidrato
2·2H2O. É interessante notar que o aquecimento de uma solução do composto 2 leva a pr
precipitação do
composto 1. A composição dos compostos 1 e 2·2H2O foi determinada por análise eleme
lementar, análise
termogravimétrica, espectro
pectro de infravermelho e, para 2·2H2O, por difração de raio-X de m
monocristal.
A estrutura cristalina do composto
compost 2·2H2O consiste de cátions [Co(H2O)6]2+, ânions
2–
(O2P(Ph)CH2C6H4CH2(Ph)PO2) e duas moléculas
moléc las de água solvatadas. Os cátions e moléculas de água
solvatadas são conectados por ligações de hidrogênio para formar camadas paralelas ao pl
plano cristalográfico ab, Figura 1. As camadas estão
est conectadas por fortes ligações de hidrogênio
nio aos ânions
na direção cristalográfica c com distância
12,9832(9) Å entre camadas. Esse arranjo complexo de interações cria uma rede tridimensional
tr
para que o símbolo de Schäfli, geraado pelo programa
TOPOS
POS
[2],
[2
é
{32;42;52}2{34;410;54;68;72}{34;46;58;67;72;8}.
O equilíbrio entre 1 e 2 em solução foi estue
dado por espectroscopia UV/vis. Na solução
quente, 1 é a espécie predominante, dando
da
uma
solução
lução incolor com precipitado azul
a
enquanto
na solução fria, 2 é favorecido, dando uma solus
ção limpa, cor-de-rosa.
rosa. O estudo termodinâmico
term
do equilíbrio
líbrio deu os parâmetros ∆H = –14.4
kJ·mol–1and ∆S = –119 J·mol–1·K–1.
No estado sólido, há um equilíbrio entre
e
o
pó amorfo do composto 1 e cristais do composto
compo
2·2H2O.. Esse equilíbrio foi estudado por difraFigura 1. Ass camadas do composto 2·2H2O.
ção de raio-X de pó e análise termogravimétrica.
termogravim
Cristais do composto 2·2H2O perdem
dem água num ambiente seco com o desaparecimento
cimento dos picos do
2·2H2O e mudança do cor-de-rosa à cor azul-escura pela formação do composto 1,, que é amo
amorfo e tem
cor azul-escura.
escura. Num ambiente úmido e frio, o composto 1 rapidamente volta à cor-de--rosa e os picos
reaparecem no raio-X de pó.
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