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Introdução 
Nanomagnetos de uma molécula ou Single 
Molecule Magnets (SMM) são compostos de 
coordenação contendo um ou mais centros 
metálicos. Estes compostos têm sido estudados 
devido às potenciais aplicações como dispositivos 
de armazenamento de informações. Para a 
obtenção destes sistemas, diversos íons metálicos 
que apresentam anisotropia, por exemplo, Mn(III), 
Co(II), Tb(III), Dy(III) e Ho(III), têm sido 
explorados.1,2 A utilização destes íons anisotrópicos 
tem sido vista como uma estratégia promissora para 
a obtenção de compostos que tenham temperaturas 
de bloqueio mais elevadas. Neste trabalho, serão 
apresentadas as estruturas cristalinas e 
propriedades magnéticas de compostos de 
coordenação tetranucleares contendo dois íons 
distintos – Mn(III) e Ln(III), onde Ln = Tb, Gd e Dy. 

Resultados e Discussão 
A reação entre MnCl2, Ln(NO3)3 (Ln= Tb, Gd, Dy) e 
os ligantes DMP (DMP=2,2,6,6-tetrametil-3,5-
heptanodiona) e metóxido levou a formação de três 
novos tetrâmeros heterometálicos com fórmula 
molecular geral [MnIII

2LnIII
2(OMe)6(DMP)6(MeOH)]. 

Os compostos foram caracterizados por técnicas 
espectroscópicas, difração de raios-X em 
monocristal e magnetometria. As estruturas 
cristalinas consistem em sistemas tetranucleares 
com um núcleo Mn2Ln2O6 em uma geometria cúbica 
defletida. Os íons de manganês(III) estão em um 
ambiente de coordenação octaédrico distorcido, 
coordenados a um ligante DMP e a quatro pontes 
metóxido. Os íons lantanídeos encontram-se 
octacoordenados a dois ligantes DMP, três ligantes 
metóxido e uma molécula de metanol. A estrutura 
de um destes compostos está ilustrada na Figura 1. 
As propriedades magnéticas destes compostos 
foram investigadas através de medidas de 
suscetibilidade nos modos DC e AC. Nos três 
compostos, nenhuma irreversibilidade ou histerese 
magnética aparente foi observada Entretanto, no 
caso dos compostos contendo íons de Dy e Tb, 
medidas de suscetibilidade AC mostraram uma 
clara dependência da  

susceptibilidade magnética com a frequência. A 
análise desta dependência mostra comportamentos 
típicos de SMM.3 Além disto, a aplicação de um 
campo magnético permitiu evidenciar a presença de 
tunelamento quântico da magnetização, em baixas 
temperaturas, nestes dois compostos.  

 
Figura 1. Estrutura do 

composto[MnIII
2TbIII

2(OMe)6(DMP)6(MeOH]. Vermelho: 
Oxigênio; verde: Térbio; Lilás: Manganês. 

Conclusões 
Foram obtidos quatro novos compostos de 
coordenação mistos contendo íons de Mn(III) e 
Ln(III), onde Ln = Tb, Gd e Dy). As propriedades 
magnéticas destes compostos foram investigadas e 
verificou-se que os compostos contendo Dy e Tb 
apresentam comportamento típico de SMM, 
permitindo concluir assim que está é uma nova rota 
viável para obtenção destes sistemas. 
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