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Introdução 

Compostos de coordenação polinucleares têm 
grande interesse para a área de materiais 
magnéticos moleculares, pois alguns deles podem 
se comportar como Single Molecule Magnets 
(SMM).

1
 Estes sistemas magnéticos têm potencial 

aplicação em dispositivos para armazenamento de 
informações. A busca por novos SMM tem sido 
intensificada visando-se a obtenção de compostos 
que apresentem esse comportamento em 
temperatura mais elevadas. Para se atingir este 
objetivo, duas estratégias têm sido exploradas: i) 
modificações estruturais nos ligantes que 
possibilitam alterar a natureza do acoplamento 
magnético entre os sítios metálicos e favorecer 
interações ferromagnéticas; ii) utilização de íons 
metálicos com uma contribuição orbital para o 
momento magnético, por exemplo, íons Co(II)

 2
 ou 

lantanídeos, para se introduzir anisotropia 
magnética no composto. Em nosso trabalho, estas 
duas estratégias foram estudadas e uma correlação 
magneto-estrutural de compostos tetranucleares de 

Co(II) contendo ligantes -dicetonato com diferentes 
substituintes será descrita.

 
 

Resultados e Discussão 

Quatro novos tetrâmeros de cobalto(II) com fórmula 

molecular [Co4(L)4(OMe)4(MeOH)4] (L= R1-C(=O)-

CH-C(=O)-R2, onde R1=CF3 ou C3F7 e R2 são 

diferentes substituintes aromáticos) foram 

sintetizados, caracterizados por técnicas 

espectroscópicas e difração de raios-X em 

monocristal. As estruturas cristalinas consistem em 

sistemas tetranucleares com um núcleo Co4O4. Os 

íons metálicos ocupam vértices alternados do 

núcleo tetranuclear e cada um deles está 

coordenado a três ânions metóxido em ponte, um 

ligante dicetônico e uma molécula de metanol em 

uma geometria octaédrica distorcida. Os demais 

vértices do núcleo Co4O4 são ocupados pelos 

átomos de oxigênio dos grupos metóxido. A 

estrutura cristalina de um destes compostos está 

ilustrada na figura 1. As medidas magnéticas 

revelaram interações ferromagnéticas 

predominantes em todos os tetrâmeros e os dados 

experimentais foram ajustados com um modelo 

contendo duas interações de troca entre os íons 

Co(II). Observou-se que a magnitude e natureza 

destas interações magnéticas dependem do ângulo 

de ligação Co-O-Co no núcleo tetranuclear, onde 

ângulos de ligação menores que 97º induzem 

interações ferromagnéticas, ao passo que para 

ângulos maiores que 98º, interações 

antiferromagnéticas são observadas. Na 

investigação das propriedades magnéticas também 

foi evidenciado que a magnitude das constantes de 

acoplamento são influenciadas pelo pKa das -

dicetonas, onde as mais ácidas induzem a 

interações magnéticas mais fortes devido à uma 

diminuição nos comprimentos de ligação Co-O. 

 
Figura 1. Estrutura cristalina do composto 
[Co4(FTA)4(OMe)4(MeOH)4] (FTA=furoiltrifluoroacetona). 

Conclusões 

O estudo da influência de modificações estruturais 

causadas por diferentes substituintes no ligante -
dicetonato permitiu a obtenção de uma interessante 
correlação magneto-estrutural, que poderá ser 
utilizada no projeto de novos sistemas magnéticos 
contendo o núcleo Co4O4. Evidenciou-se neste 
estudo que pequenas modificações nos ângulos e 
distâncias de ligação do núcleo Co4O4 podem levar 
a alterações consideráveis nas propriedades 
magnéticas destes sistemas.  
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