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Introdução 

     Nanocompósitos são materiais que contém um 
ou mais componentes nanoestruturados dispersos 
em um polímero, vidro ou suporte cerâmico

i
. As 

pesquisas na área de nanocompósitos têm 
aumentado significativamente nos últimos anos, 
englobando vários sistemas, tais como, bi-
dimensionais e materiais tridimensionais

ii
 e muitos 

trabalhos envolvem a síntese de nanocompósitos 
com partículas metálicas ancoradas em matriz 
polimérica devido às potencialidades de apresentar 
propriedades magnéticas, óticas e eletroquímicas. 
Tendo em vista a importância dos nanocompósitos, 
neste trabalho apresentamos dois complexos 
promissores na área, [Cu(H3Cit)2(H2O)2(prop)2] (1) e 
[Mn(H3Cit)2(H2O)2(prop)2] (2) onde M = Cu

2+
 e Mn

2+,
 

H3Cit = ácido cítrico e prop=propilenoglicol. 

Resultados e Discussão 

 A síntese foi realizada pela adição 3,85 mmol de 
H3Cit a uma solução de acetato de metal de 
transição (1,80 mmol) mantida a 95°C e sob 
constante agitação magnética por 1 h sendo o 
obtido o complexo [M(H3Cit)2(H2O)2] (Fig.1a). Em 
seguida foi realizada uma reação de esterificação 
entre o [M(H3Cit)2(H2O)2] e o prop. (Fig. 1b) 
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C3H8O2 +[M(H3Cit)2(H2O)2] [M(H3Cit)2(H2O)2(prop)2]+ 
2H2O 
 
Figura 1. Esquema da rota sintética de obtenção dos 

nanocompósitos. 

A caracterização espectroscópica na região do 
Infravermelho de (1) mostra bandas em 3509 e 3422 

cm
-1

 de (OH) alargadas pela presença do grupo 

H2O, 2933 cm
-1

 (C-Halifático), As bandas entre 1643 

e 1575 cm
-1 

são atribuídas ao (C=O) do grupo 
carbonila deslocados devido a coordenação do 
centro metálico.  A banda de média intensidade em 
1229 cm

-1
 refere-se a ν(C-O) e deformação axial no 

plano (OH) em ácidos carboxílicos. Em 1093 cm
-1

 é 
observado uma banda característica de ligação do 
tipo éster, indicando a polimerização entre o H3Cit e 
o propilenoglicol. Também são observadas uma 
banda em 521 cm

-1
 referente à ligação Cu-O. A 

caracterização Raman do complexo 2 mostra 

bandas na região de 2900 cm
-1

 de (CHsimétrico), em 

1704 cm
-1 

de COOH central, 1593 e 1423 cm
-1

 
(CHassimétrico), em 854 cm

-1
 deformação COO. O 

desaparecimento da banda característica de 

COOH terminal em 1692 cm
-1

 do H3Cit indica a 
coordenação com o centro metálico. A 
caracterização estrutural por DRX nos complexos 
mostra a presença das reflexões características do 
ligante H3Cit indicando a coordenação do mesmo ao 
centro metálico.  

 

Figura 2. Difratograma dos compostos obtidos em 
comparação com o difratograma do ligante
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Conclusões 

 Neste trabalho apresentamos a caracterização 
espectroscópica e estrutural de dois compostos.. 
Encontra-se em andamento a caracterização 
morfológica MEV e caracterização estrutural por 
difração de raios X em monocristal. Também estão 
em andamento o estudo com os metais Fe

2+
e Co

2+
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