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Introdução 

O magnetismo, uma propriedade fundamental da 
matéria, tem ganhado crescente atenção nos 
últimos trinta anos

1
. Complexos metálicos contendo 

centros paramagnéticos podem apresentar 
interessantes propriedades magnéticas sem 
análogos nos magnetos clássicos

2
 e sendo 

materiais de base moleculares sua natureza 
quântica proporciona a possibilidade de aplicações 
com potencial para revolucionar diversas áreas da 
tecnologia, inclusive como componentes de 
computadores quânticos. Nestes compostos, o 
magnetismo se manifesta como uma função 
supramolecular

2,3
 sendo as interações 

intermoleculares um fator crucial na determinação 
de suas propriedades

3
. 

Neste trabalho foi sintetizado, caracterizado e 
estudado a propriedade magnética de um novo 
composto de cobre cuja fórmula proposta é 

[Cu(Hpcpa)(HEtpcpa)(H2O)2]1/2H2O (1) onde Hpcpa 
= ácido p-oxamato benzóico e HEtpcpa = 4-
etiloxamato benzoato. 

 
Figura 1. Estrutura proposta para o complexo 1. 

Resultados e Discussão 

O composto 1 foi então obtido dissolvendo-se 0,474 
g (2mmol) do ligante HEtpcpa

4
 em uma solução 1:1 

H2O:MeOH contendo 1,6 mL (2,4 mmol) de 
hidróxido de tetrabutilamônio. Após adição de 0,17 g 
(1 mmol) de CuCl2.2H2O previamente solubilizado, é 
formado um sólido verde. O composto obtido foi 
caracterizado utilizando espectroscopia de absorção 
na região do infravermelho e análise elementar. Os 

dados obtidos são: IV - 3381 cm
-1

 (da 

amida1731 cm
-1

 (C=O éster), 1682 cm
-1

 (C=O 

ácido livre), 1623 cm
-1

 (C=O ácido coordenado); 
Análise elementar -Calculado: C, 43,4; H, 4,00; N, 
5,05. Experimental: C, 42,1; H, 3,81; N, 5,5. 

O comportamento magnético apresentado na forma 

de um gráfico de MT x T (figura 2) revelou que à 

temperatura ambiente o valor de MT calculado foi 
de 0,375 cm

3 
mol

-1 
K e o valor obtido foi de 0,302 

cm
3
 mol

-1
 K com uma correção diamagnética de 250 

x 10
-6

 cm
3 
mol

-1
. 

 
O pequeno desvio encontrado é atribuído a 
impurezas na amostra.  A curva apresentou-se com 

um aumento de MT com a redução da temperatura 
até atingir um máximo de 0,818 cm

3
 mol

-1
 K em 14 K 

revelando um comportamento ferromagnético de um 
sistema unidimensional. Baseado nestes dados e na 
análise elementar consideramos que o composto 
obtido é um polímero de formula 

{[Cu(Hpcpa)(HEtpcpa)(H2O)2]1/2H2O}n. 

Conclusões 

Neste trabalho, um novo complexo de cobre foi 

obtido e caracterizado. As propriedades magnéticas 

revelaram que o composto proposto está em acordo 

com o valor de MT ambiente e possui um 

comportamento ferromagnético. A próxima etapa 

consiste no refinamento deste estudo magnético e 

no emprego de técnicas para obtenção de 

monocristais para confirmação da estrutura 

proposta. 
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