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Primeiro Exemplo de Sistema Bidimensional CuIIMnII Com Ligantes 

Oxalato e Oxamato Exibindo Ferromagnetismo Fraco e Tc = 14 K.  

Maria Vanda Marinho
1* 

(PG), Tatiana R. G. Simões
1 

(PG), Marcos A. Ribeiro (PG)
1,2

,                                     
Cynthia L. M. Pereira (PQ)

1
 Carlos B. Pinheiro (PQ)

2
, Flávia C. Machado

3 
(PQ), Francesc Lloret (PQ)

4
, 

Miguel Julve (PQ)
4
 e Humberto O. Stumpf

1
 (PQ). *mvmarinho09@gmail.com 

 
1 

Departamento de Química, ICE, Universidade Federal de Minas Gerais, Pampulha, Belo Horizonte-MG, 31270-901. 
2
Departamento de Física, ICEx, Universiade Federal de Minas Gerais, Pampulha, Belo Horizonte-MG, 31270-901. 

3
Departamento de Química, ICE, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora - MG, 36036-330. 

4
Departament de Química Inorgânica/Instituto de Ciencia Molecular (ICMol), Universitat de Valencia, C/ 

Catedrático José Beltrán 2, 46980 Paterna, Valencia, Spain. 
 

Palavras Chave: Bloco construtor [Cu(opba)]
-2

, compostos de coordenação  e  magnetismo. 

Introdução 

A química baseada nos ligantes do tipo oxamato-

oxalato é uma estratégia bem conhecida para a 

obtenção de redes de coordenação multimetálicas, 

onde o uso de precursores paramagnéticos 

funcionais tem fornecido materiais magnéticos de 

nD (n= 0-3) dimensionalidades
1-2

. Fatores como (i) a 

alta estabilidade dos complexos de cobre(II) 

contendo os ligantes oxamatos, oxalatos e oxamidas 

em solução; (ii) a capacidade em mediar interações 

magnéticas entre os centros paramagnéticos e (iii) 

ilimitadas possibilidades de funcionalizar os 

precursores pela inserção de substituintes no 

nitrogênio da amida justificam esta estratégia ser 

amplamente utilizada. Assim permite-se a 

preparação e o desenho de novos materiais 

moleculares magnéticos (MMMs). Neste trabalho, 

mostramos que a hidrólise parcial do complexo 

[Cu(opba)]
-2

 (opba= orto-fenilenobis(oxamato) na 

presença de acetato de manganês(III) formou o 

ânion oxalato que atua como uma ponte conectando 

as cadeias zigue-zague do tipo Cu
II
Mn

II
 da rede 2D 

de fórmula (Bu4N)2[Mn2{Cu(opba)}2ox] (1). 

Resultados e Discussão 

Procedimento sintético e caracterização: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabela 1- Principais estiramentos (cm

-1
) para 1. 

(CH)/tetrabutil
amônio 

(as) e 

(s(CO)/oxalato 
as(CO)/oxamato 

2957, 2918, 
2870 

(1682 e 1662)/ 
1355 e 1312 

1603, 1623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões                            
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A representação da estrutura pode ser visualizada na Figura 
2 e consiste de cadeias zigue-zague heterobimetálicas de 
[MnCu(opba)] unidas por ânions oxalato, resultando em uma 
estrutura 2D. Cada anel do plano é constituído de 10 átomos 

(Mn6Cu4) com íons de Mn(II) ocupando sítios quirais (∆ e ).  

Figura 2- Ciclo Mn6Cu4. 
 

Monocristais de 1 foram obtidos após 12 semanas 
de lenta evaporação de uma solução de DMSO 
contendo inicialmente (Bu4N)2[Cu(opba)] e 
Mn(CH3COO)3.3H2O. Os resultados de CHN, de 
espectroscopia na região do infravermelho              
(Tabela 1) e das curvas TG/DTA confirmam a 
estrutura cristalina obtida por raios X de 
monocristal. 

Este sistema se comporta como um ferrimagneto e, a baixas 
temperaturas, apresenta uma ordem magnética (Tc= 14 K) 
dependente do campo. Esta característica o define como um 
ferromagneto fraco devido ao não alinhamento antiparalelo 
completo dos spins (“spin canting”; Figura 3; magnetização 

remanescente de Mr= 0,004 B)
3
. 

Figura 3- Magnetização (M) vs 
Temperatura a uma campo (H) 
de 50 G. M vs H (detalhe). 
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Este trabalho revela o primeiro exemplo de rede 2D 

contendo oxamato e oxalato exibindo ordem magnética 

induzida por campo, rara em sistemas contendo apenas 

Mn(II) e Cu(II). O fraco valor de “spin canting” observado 

está em acordo com o caráter quase isotrópico da 

interação entre os íons. 
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