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Introdução 
Os compostos magnéticos moleculares têm 
despertado interesse da comunidade científica 
devido as possíveis aplicações em dispositivos e 
pelas contribuições do ponto de vista da ciência 
básica. Radicais orgânicos são importantes blocos 
construtores para síntese destes materiais, podendo 
também apresentar propriedades condutoras e 
ópticas.1 Dentre estes radicais, os derivados de 
nitronil-nitróxido (NIT) se destacam por 
apresentarem dois sítios de coordenação e 
deslocalização eletrônica. Outra vantagem do uso 
deste tipo de radical é a versatilidade de síntese de 
derivados. Modificações no grupo ligado ao NIT 
podem influenciar no empacotamento cristalino, 
contribuindo para alterar distâncias e ângulos entre 
os sítios portadores de momento magnético ou 
levando ao surgimento de interações 
intermoleculares, que têm consequências diretas 
nas propriedades magnéticas.2 Com o objetivo de 
verificar o efeito da cadeia longa nas propriedades 
magnéticas do radical e também utilizá-lo para 
obter complexos com propriedades magnéticas, 
sintetizamos e caracterizamos um radical inédito 
derivado do NIT, contendo uma longa cadeia 
carbônica (NIT-oct). 

Resultados e Discussão 
A síntese do radical NIT-oct exigiu a síntese dos 
seguintes precursores: sal da bis-hidroxilamina, 
preparado3 a partir do 2,3-dimetil-2,3-dinitrobutano 
(DNB) (rend. 48%) e do p-octiloxibenzaldeído 
preparado segundo a reação de Williamson4 (rend. 
de 91%). Ambos os compostos foram 
caracterizados por RMN e IV.  O radical NIT-oct foi 
sintetizado com 65% de rendimento, através da 
condensação destes reagentes, na presença de 
trietilamina, com posterior oxidação empregando-se 
óxido de prata, conforme mostrado na Figura 1. A 
caracterização do produto foi realizada por 
espectroscopia na região do IV, entre 4000 a 375 
cm-1, e UV-vis em solução de CH2Cl2, entre 1000 e 
200 nm. As atribuições dos modos vibracionais e 
transições eletrônicas foram realizadas a partir de 
uma estrutura previamente otimizada, utilizando o 
método DFT-B3LYP com base triple zeta, 6- 

 
311+G**, presente no pacote Gaussian 03W. As  
principais atribuições são apresentados na Tabela 
1, evidenciando a formação do radical NIT-oct.  
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Figura 1 Esquema de síntese do novo derivado 

nitronil-nitróxido, NIT-oct. 
 

Tabela 1. Dados espectroscópicos de IV e UV-Vis. 
IV(cm-1) Modos 

vibracionais 
UV-Vis 
(nm) 

Atribuição () 
L/mol.cm 

3001 C-Haromático 626 phenyl*(N-O) (328) 
2867 C-Halifático 369  phenyl*(N-O) (5296) 

  354  phenyl*(N-O) (5081)

Conclusões 
Um novo radical orgânico NIT-oct foi sintetizado e 
caracterizado pelas técnicas de IV e UV-vis. A 
investigação das propriedades magnéticas do 
radical obtido encontra-se em andamento. Estudos 
para a obtenção de materiais moleculares híbridos, 
através da coordenação deste radical a diferentes 
íons de metais de transição e de terras raras já 
foram iniciados. 
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