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RESUMO 

Dado o impacto dos materiais magnéticos na economia, é natural que se 

busquem novos materiais com propriedades magnéticas interessantes e diferentes dos 

tradicionalmente empregados, como os metais e óxidos de metais. Uma alternativa que 

tem sido investigada recentemente, e que tem alcançado avanços rápidos, é o 

desenvolvimento de materiais magnéticos moleculares. Esta proposta prevê a 

caracterização e o estudo das propriedades de compostos magnéticos moleculares. Este 

trabalho teve como objetivos estudar e comparar as propriedades magnéticas de dois 

compostos tetranucleares à base de cobalto(II). Verificou-se que, apesar dos compostos 

apresentarem estruturas cristalinas muito similares, as diferentes distorções estruturais 

sobre os sítios de cobalto(II) em cada composto fazem com que suas propriedades 

magnéticas sejam diferentes. 

  



VII 
 

ABSTRACT 

Given the impact of the magnetic materials in the economy, it is natural to seek 

for new materials with interesting magnetic properties and different from those 

traditionally employed, such as metals and metal oxides. An alternative that has been 

investigated recently, which has achieved fast advances, is the development of 

molecular magnetic materials. This proposal provides for the characterization and study 

of the properties of molecular magnetic compounds. This work aimed to study and 

compare the magnetic properties of two tetranuclear cobalt(II)-based compounds. We 

note that despite of the compounds present very similar crystalline structures, the 

different structural distortions on the cobalto(II) sites their magnetic properties are quite 

different. 
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Introdução  

A história do magnetismo molecular é recente, sobretudo quando comparada 

com a história milenar da observação na natureza de fenômenos magnéticos. Devido às 

limitações das técnicas experimentais, principalmente no que se refere à síntese das 

moléculas orgânicas, a quase totalidade dos materiais magnéticos estudados até a 

década de 50 eram de compostos inorgânicos, incluindo metais, como o ferro.  

O crescente interesse pelos compostos magnéticos moleculares com alta 

temperatura crítica (temperatura acima da qual o ordenamento ferromagnético deixa de 

existir) marcou a transição da área antes denominada magnetoquímica para a atual 

magnetismo molecular. A magnetoquímica era baseada essencialmente no uso de 

técnicas de caracterização magnética para a obtenção de informações magneto-

estruturais de íons metálicos em sistemas paramagnéticos [1]. O magnetismo molecular 

por outro lado, trata de materiais magnéticos em que a origem do momento magnético 

está baseada em moléculas, e não mais em átomos. Seu desenvolvimento, que já vem 

acontecendo desde meados da década de 80, atravessou diferentes etapas, sendo que a 

primeira foi a comprovação de que a construção de materiais magnéticos puramente 

orgânicos é realmente viável [2]. 

O estudo destes compostos magnéticos moleculares revelou a existência de 

moléculas que se comportam como nanomagnetos moleculares, conhecidos como 

magnetos uni-moleculares (SMM – Single Molecule Magnets), que são compostos 

contendo íons magnéticos que interagem entre si, formando um centro magnético 

cercado por ligantes orgânicos que mantém as moléculas distantes umas das outras de 

tal maneira que as interações magnéticas entre elas sejam desprezíveis [3]. A principal 

característica destes nanomagnetos moleculares é a presença de histerese magnética 

abaixo de uma determinada temperatura, o que sugeriu a possibilidade de armazenar 

informação em uma única molécula. Essa possibilidade tem um forte estimulo 

tecnológico já que dispositivos cada vez menores para armazenar informação e, com 

alta estabilidade magnética, são altamente desejados. 

Além disso, os SMM oferecem vantagens cruciais em relação a outros sistemas 

magnéticos nanoestruturados como as nanopartículas, já que os SMM são moléculas 

idênticas (de mesma estrutura e massa molecular) sendo perfeitamente monodispersas, 
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permitindo que uma molécula seja estudada a partir de um cristal molecular. Esse foi 

um dos aspectos responsáveis pela importância que os SMM adquiriram, já que estas 

características possibilitaram medidas que antes só seriam possíveis sobre uma única 

partícula ou molécula. 

Existem muitas perspectivas de aplicações para os SMM devido às suas 

propriedades magnéticas. Dentre estas aplicações, destacam-se: gravação magnética e 

computação quântica. Sendo assim, os principais desafios no desenvolvimento dos 

SMM são encontrar moléculas com alta anisotropia magnética, e com interações 

ferromagnéticas para favorecer um alto spin no estado fundamental, levando a uma 

barreira de energia maior e, consequentemente, uma temperatura de bloqueio mais 

acessível do ponto de vista de aplicações tecnológicas. Para isso, têm sido utilizados 

íons terras raras para construir novos SMM a fim de obter estas características. 

Neste trabalho foram estudadas e comparadas as propriedades magnéticas de 

dois compostos tetranucleares à base de cobalto(II). O objetivo na síntese destes 

compostos era construir um SMM e estudar suas propriedades magnéticas, bem como 

estabelecer uma correlação magnetoestrutural entre estes dois compostos. Foi verificado 

que, apesar dos compostos apresentarem estruturas cristalinas muito similares, as 

distorções estruturais sobre os sítios de cobalto(II) em cada composto fazem com que 

suas propriedades magnéticas sejam diferentes. 

Esta monografia está organizada da seguinte forma: o primeiro capítulo é 

dedicado a uma revisão teórica de conceitos e modelos magnéticos necessários para o 

estudo das propriedades magnéticas de compostos moleculares. O segundo capítulo 

destina-se a abordar técnicas experimentais assim como a descrição do programa 

computacional utilizado para analisar o comportamento magnético dos compostos 

estudados. No terceiro capítulo são apresentadas as estruturas cristalinas dos compostos, 

os modelos que foram utilizados para estudar as propriedades magnéticas dos mesmos e 

os resultados para cada composto são discutidos. Por fim, as conclusões obtidas através 

da análise dos resultados são relatadas. 
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Capítulo 1 

Fundamentação teórica 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos necessários para o 

estudo de compostos moleculares. Inicialmente, são revisadas as principais propriedades 

magnéticas da matéria e o conceito de anisotropia magnética, em particular o de 

anisotropia magnetocristalina. Em seguida, serão descritos os compostos magnéticos 

moleculares, destacando os magnetos uni-moleculares (SMM). Prosseguimos com a 

teoria de campo cristalino a fim de entender, qualitativamente, o desdobramento 

octaédrico sobre os orbitais d e o efeito Jahn-Teller, relacionado com as distorções 

espontâneas observadas nos compostos estudados. Na sequência, serão descritas as 

interações magnéticas encontradas em magnetos moleculares. Este capítulo será 

finalizado com as características da estrutura eletrônica do cobalto(II), bem como suas 

propriedades magnéticas. 

1.1 Propriedades magnéticas da matéria 

O magnetismo provém da existência de momentos magnéticos atômicos e da 

interação entre eles. Em átomos cuja camada de valência está totalmente preenchida, o 

momento magnético é nulo, ao passo que, quando ela está parcialmente preenchida, 

existe um momento magnético não nulo. 

A magnetização de um conjunto de átomos é definida como sendo o momento 

magnético total, ����, por unidade de volume, V, que este conjunto ocupa. Na presença de 

um campo magnético externo ����, os momentos magnéticos tenderão a se alinhar com o 

campo, produzindo uma magnetização não nula, ����. Em meios lineares, a magnetização 

é proporcional ao campo em cada ponto do meio, e a constante de proporcionalidade é a 

susceptibilidade magnética, � [2]: 

���� = 	�	����  (1.1) 
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Em geral, a susceptibilidade depende do campo aplicado e da temperatura, e é definida 

da seguinte forma: 

� = 	 lim�→�
��

��
  (1.2) 

Nesta seção, serão apresentadas as principais propriedades magnéticas da 

matéria. 

1.1.1 Diamagnetismo 

Este efeito é decorrente do movimento orbital dos elétrons em torno dos átomos. 

Na presença de um campo magnético externo, os elétrons alteram a frequência de seu 

movimento orbital e com isso geram um momento magnético induzido contrário ao 

sentido do campo aplicado, de modo a anular qualquer variação de fluxo magnético, 

similar à lei de Lenz [4]. Este fenômeno é chamado diamagnetismo e se caracteriza por 

uma susceptibilidade magnética negativa e independente da temperatura (figura 1.1). O 

diamagnetismo está presente em todos os tipos de matéria na presença de um campo 

magnético externo ou de sua variação. No entanto, este efeito é pequeno, da ordem de 

10-6emu/mol, e é predominante apenas em materiais que não possuem elétrons 

desemparelhados nas camadas de valência atômicas, ou seja, sem momento magnético. 

Além disso, o diamagnetismo também é pequeno com relação a outros tipos de 

comportamentos, que serão descritos nas próximas seções, como por exemplo, o 

paramagnetismo e o ferromagnetismo. 

 

 
Figura 1.1: Susceptibilidade como função da temperatura para um material 

diamagnético. 
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1.1.2 Paramagnetismo 

Existem materiais nos quais seus átomos possuem momento magnético devido a 

elétrons desemparelhados nas camadas de valência dos mesmos. Quando estes 

momentos não interagem uns com os outros, temos o comportamento paramagnético, 

cuja susceptibilidade varia com o inverso da temperatura de acordo com a lei de Curie, 

� = �

�
, onde C é a constante de Curie [5] (figura 1.2): 

 

 
Figura 1.2: Inverso da susceptibilidade em função da temperatura para um material 
paramagnético. 
 

Além disto, a magnetização de materiais paramagnéticos nos quais os momentos 

magnéticos são localizados em átomos ou íons é descrita pela função de Brillouin, ���
�
� 

(figura 1.3). É possível observar na figura que, mesmo com spins diferentes, os sais 

paramagnéticos seguem o mesmo comportamento da função de Brillouin. Além disto, 

estas medidas são feitas para uma temperatura fixa, enquanto o campo magnético é 

variado. 

A função de Brillouin é dada por: 

���� = 	 ����
��
����

�������

��
 	 �

��
���� �

��
  (1.3) 

Onde S é o momento magnético de Spin do material paramagnético e x é proporcional a 

H/T. 
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Figura 1.3 Momento magnético atômico em função da razão H/T para alguns sais 
paramagnéticos. A linha representa o ajuste com a função de Brillouin [6]. 

 

1.1.3 Ferromagnetismo e Antiferromagnetismo 

O comportamento paramagnético descrito na seção anterior é caracterizado pela 

existência de momentos magnéticos não interagentes. No entanto, existem materiais nos 

quais há interação entre os momentos magnéticos podendo levar a um comportamento 

coletivo. Este comportamento pode ser tal que os momentos magnéticos se alinham 

paralelamente (ferromagnetismo) ou antiparalelamente (antiferromagnetismo). Tais 

comportamentos serão descritos nesta seção. 

 

Quando a interação entre os momentos magnéticos tende a alinhá-los 

paralelamente, há um ordenamento ferromagnético. Neste caso, existem regiões 

conhecidas como domínios magnéticos, onde em cada domínio os momentos estão 

apontando na mesma direção e sentido (figura 1.4a). Na presença de um campo 

magnético externo, as paredes do domínio se propagam e os momentos tendem a se 

alinhar no mesmo sentido do campo (figura 1.4b). 

No entanto, acima de uma temperatura conhecida como temperatura de Curie, há 

uma competição entre os efeitos provocados pela agitação térmica e o efeito da 
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interação ferromagnética. Neste caso, o material se comporta como se fosse 

paramagnético. Abaixo desta temperatura, todavia, a interação ferromagnética 

predomina. 

 

  

Figura 1.4: Estrutura de domínios (a) na ausência de campo magnético externo e (b) na 

presença de campo magnético [7]. 

 

A magnetização em função do campo magnético aplicado de materiais 

ferromagnéticos é mostrada na figura 1.5. Ela apresenta histerese magnética, fenômeno 

importante em aplicações envolvendo gravação magnética. 

A magnetização no ponto a é conhecida como magnetização de saturação, 

situação na qual todos os momentos estão alinhados com o campo magnético. O ponto b 

representa a magnetização remanente, que é uma magnetização residual mesmo a 

campo magnético nulo, o que significa que materiais ferromagnéticos apresentam 

magnetização espontânea. O ponto c representa o campo coercivo, que é o campo 

magnético necessário para anular a magnetização do material, enquanto o campo ainda 

está presente. 

 
Figura 1.5: Curva de Histerese [8]. 
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Ao contrario do ferromagnetismo, existe o antiferromagnetismo, que ocorre 

quando a interação entre os momentos magnéticos favorece o alinhamento antiparalelo 

entre os mesmos. Materiais que apresentam este tipo de comportamento, não 

apresentam magnetização espontânea. Analogamente ao ferromagnetismo, possuem 

uma temperatura abaixo da qual ele é observado, conhecida como temperatura de Néel. 

Abaixo desta, a magnetização destes materiais diminui com a temperatura até se anular, 

em T = 0 K (figura 1.6b). 

 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 1.6: Magnetização e o inverso da susceptibilidade como função da temperatura 

para (a) materiais ferromagnéticos e (b) antiferromagnéticos [6]. 

 

A susceptibilidade como função da temperatura, mostrada nas figuras, obedece à 

lei de Curie-Weiss [9]: 

� = 	 �

�!"
  (1.4) 

Onde # é a temperatura de Curie-Weiss, relacionada com a interação entre os momentos 

magnéticos atômicos vizinhos dentro do material. Esta lei é válida somente a altas 

temperaturas, $ ≫ #.  

Quando a interação é ferromagnética, o gráfico de �!�&'()*)	$ é deslocado 

para direita, levando a # + 0 (figura 1.6a). Por outro lado, quando a interação é 

antiferromagnética, o gráfico de �!�&'()*)	$ é deslocado para esquerda, levando a 

# - 0 (figura 1.6b). 
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1.2 Anisotropia magnética 

Em muitos materiais a magnetização se comporta de forma diferente 

dependendo da direção na qual o campo magnético é aplicado. Esta dependência com a 

direção é chamada de anisotropia. Neste caso, existem eixos preferenciais ao longo dos 

quais a magnetização tende a se alinhar chamados de eixos de fácil magnetização. Por 

outro lado, os eixos ao longo dos quais a magnetização tende a não se alinhar, pois o 

custo energético é maior, são chamados de eixos de difícil magnetização (figura 1.7). 

Note que a saturação ocorre mais facilmente quando o campo magnético é aplicado ao 

longo do eixo fácil. 

 

 
Figura 1.7: Magnetização em função do campo magnético aplicado ao longo dos eixos 
fácil e difícil para a magnetita [10]. 
 

Existem três tipos principais de anisotropia: a anisotropia magnetocristalina, 

relacionada com a rede cristalina na qual um íon magnético se encontra, a anisotropia 

magnetoelástica, relacionada com a mudança espontânea nas dimensões de um material 

quando o mesmo é submetido a um campo magnético, e a anisotropia de forma, que está 

relacionada com a forma do material. A mais comum em compostos moleculares é a 

anisotropia magnetocristalina, que será descrita nesta seção. 
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1.2.1 Anisotropia magnetocristalina 

A anisotropia magnetocristalina provém do momento magnético orbital do íon e 

da simetria da rede cristalina na qual este íon se encontra. O campo cristalino, de origem 

eletrostática, criado por esta rede, e o acoplamento spin-órbita, favorece a existência de 

eixos preferenciais ao longo dos quais o momento magnético orbital e de spin tendem a 

se alinhar. A energia associada a este tipo de anisotropia é mínima quando os momentos 

magnéticos estão orientados ao longo destes eixos. 

Quando um íon magnético está na presença de um campo cristalino que possui 

simetria uniaxial, o hamiltoniano que descreve este tipo de anisotropia [11] é 

representado por: 

� = 	.�/0
�  �²

2
�  (1.5) 

Onde D é o parâmetro de anisotropia uniaxial, Sz é o operador de spin na direção z e S é 

o spin do íon. A configuração de energia mínima será aquela na qual o parâmetro D é 

negativo e, portanto, o eixo z será um eixo fácil de magnetização. Por outro lado, se D 

for positivo, este eixo será um eixo difícil. 

1.3 Compostos magnéticos moleculares 

Os compostos magnéticos moleculares são moléculas que contém um ou mais 

centros metálicos conectados entre si, ou moléculas puramente orgânicas, ou híbridas, 

orgânico-inorgânicas. Estes compostos podem apresentar propriedades muito similares 

as dos materiais magnéticos convencionais e outras que podem não ser encontradas 

nestes, tais como baixa densidade, flexibilidade mecânica, solubilidade, 

biocompatibilidade, síntese em baixas temperaturas. Futuras aplicações como gravação 

magnética e computação quântica, devem basear-se nestas propriedades. 

Os compostos magnéticos moleculares podem apresentar-se como uma molécula 

isolada, na qual a dimensão magnética é zero-dimensional, como no caso dos magnetos 

uni-moleculares (SMM), ou formar estruturas com várias moléculas, como cadeias, 

superfícies ou redes tridimensionais. Nestes casos, a dimensão magnética é 

unidimensional, bidimensional e tridimensional, respectivamente. 

Esta seção será dedicada à descrição dos magnetos uni-moleculares. 
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1.3.1 Magnetos uni-moleculares (SMM) 

Os magnetos uni-moleculares (SMM – Single Molecule Magnets) são um 

sistema de moléculas que apresentam comportamento superparamagnético, isto é, com 

momento magnético gigante cuja orientação é aleatória devido à agitação térmica [3]. O 

magnetismo nestes magnetos é decorrente de interações magnéticas intramoleculares, 

entre os centros metálicos, com interações intermoleculares desprezíveis. A principal 

característica destes magnetos é a existência de histerese magnética, de origem 

molecular, abaixo de uma determinada temperatura, conhecida como temperatura de 

bloqueio. 

Estas moléculas apresentam um momento magnético molecular de spin S não 

nulo no estado fundamental. Sendo assim, se a molécula possuir uma anisotropia 

magnetocristalina uniaxial tipo eixo fácil (Dmol<0), este momento magnético de spin 

poderá ser polarizado em duas orientações possíveis, ‘spin-up’ ou ‘spin-down’, como 

mostra a figura 1.8. Entre estes dois estados, existe uma barreira de energia que depende 

da anisotropia magnetocristalina da molécula, Dmol, e do seu momento magnético de 

spin, S, o que leva a uma biestabilidade magnética da molécula [12]. Caso esta barreira 

seja superior à energia térmica do sistema, é possível manter a molécula magnetizada 

por um tempo muito longo e, consequentemente, ela apresenta histerese magnética. Este 

fenômeno é similar ao utilizado em gravação magnética de nanopartículas. Além disso, 

é importante em futuras aplicações tecnológicas, tal como armazenamento de dados 

[13]. 
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Figura 1.8: Processos de reversão da magnetização: Tunelamento quântico da 
magnetização (TQ), Tunelamento quântico favorecido por ativação térmica (TQTA) e 
ativação térmica (AT) [14]. 
 

Com base nesta figura, será descrito a seguir os três tipos de processos de 

reversão da magnetização. Acima da temperatura de bloqueio, a magnetização relaxa 

devido à ativação térmica (AT). Outro mecanismo de reversão da magnetização é o 

tunelamento quântico da magnetização (TQ), que ocorre devido a uma probabilidade 

não nula do momento magnético tunelar do nível M = S para o nível M = -S quando 

estes dois níveis estão em ressonância [15]. Além disso, este tunelamento quântico pode 

ser favorecido por ativação térmica (TQTA). 

1.4 Teoria de campo cristalino 

Visto que os sítios de cobalto(II) dos compostos estudados neste trabalho 

possuem simetria octaédrica, esta seção tem como objetivo entender, qualitativamente, 

como um campo cristalino com simetria octaédrica desdobra os orbitais d. Além disto, 

será apresentado o efeito Jahn-Teller, relacionado com as distorções espontâneas 

observadas nos compostos estudados. 

 

A teoria de campo cristalino assume que a interação metal-ligante é, 

exclusivamente, de natureza eletrostática. Nela, os ligantes são considerados como 

cargas pontuais negativas que interagem com os elétrons dos orbitais d promovendo o 

desdobramento destes em novos grupos de orbitais. 
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A figura 1.9 mostra a representação dos cinco orbitais d, 3�4, 3�0 , 340 formando 

o grupo ��6 (tripleto), e 30²	'	3�²!4² formando o grupo '6 (dubleto). Esses grupos vão 

se desdobrar de forma diferente dependendo da simetria do campo cristalino. 

 

 

Figura 1.9: Representação dos orbitais d. Os orbitais 789, 78:, 79: apontam nas 

bissetrizes dos eixos coordenados, enquanto que os orbitais 7:²	;	78²!9² apontam ao 

longo dos eixos coordenados [16]. 

1.4.1 Desdobramento octaédrico 

Em um campo cristalino com simetria octaédrica, seis átomos doadores estão 

posicionados ao redor do íon central ao longo dos eixos coordenados (x,y,z), como 

mostra a figura 1.10a. Sendo assim, os orbitais do grupo '6 sofrerão maior repulsão 

eletrônica e terão sua energia aumentada com relação aos orbitais ��6, levando ao 

desdobramento dos orbitais d (figura 1.10b). 

 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 1.10: (a) Íon central em uma simetria octaédrica [17] e (b) desdobramento 
octaédrico dos orbitais d [16]. 
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A diferença de energia entre os orbitais '6 e ��6 é chamado de parâmetro de 

desdobramento do campo cristalino, e é denotado por ∆=>?. ∆=>? pode ser determinado a 

partir de medidas de espectroscopia eletrônica. Os fatores que afetam ∆=>? são [18]: 

 

i. Simetria do campo cristalino: quanto maior o número de ligantes, 

mais forte é o desdobramento do campo cristalino. 

 

ii.  Carga do íon metálico: quanto maior a carga do íon metálico 

maior é o desdobramento do campo cristalino. O Co2+, por 

exemplo, é um íon de campo fraco. O Pt4+, por outro lado, é um 

íon de campo forte. 

 

iii.  Natureza do ligante: o CO, por exemplo, é um ligante de campo 

forte, ao contrario do I-, que é um ligante de campo fraco. 

1.4.2 Efeito Jahn-Teller 

O teorema de Jahn-Teller [19] estabelece que todo sistema molecular não linear 

em um estado degenerado, sofrerá uma distorção que reduzirá a simetria e, 

consequentemente, removerá a degenerescência. Este teorema não prevê o tipo exato de 

distorção. Além disso, nas configurações d0, d3, d8, d10, o efeito Jahn-Teller não se 

manifesta. 

Para complexos octaédricos, uma distorção tetragonal, @A� .BA, é o resultado 

mais comum de um efeito Jahn-Teller. Neste tipo de distorção, os comprimentos de 

ligação aumentam ou diminuem axialmente ao longo da direção tetragonal. As figuras 

1.11 e 1.12 mostram o desdobramento decorrente de uma distorção tetragonal no caso 

de alongamento e compressão ao longo do eixo z, respectivamente. No alongamento 

axial, os ligantes se afastam do íon central e, portanto, os orbitais que apontam ao longo 

desse eixo sentirão menos repulsão eletrônica com relação aos outros orbitais. Na 

compressão axial ocorre exatamente o contrário. 
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Figura 1.11: Desdobramento octaédrico seguido por uma distorção tetragonal. 
Alongamento dos ligantes ao longo do eixo z [20]. 

 
Figura 1.12: Desdobramento octaédrico seguido por uma distorção tetragonal. 
Compressão dos ligantes ao longo do eixo z [20]. 
 

Portanto, através da estrutura cristalina dos compostos moleculares e, por meio 

destes diagramas de desdobramento, é possível identificar os eixos de fácil e de difícil 

magnetização para um íon de configuração dn sujeito ao efeito de Jahn-Teller. 

1.5 Interações magnéticas 

Nesta seção serão apresentadas as interações magnéticas encontradas em 

compostos magnéticos moleculares. 
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1.5.1 Interação de troca direta 

É uma interação que ocorre entre íons magnéticos vizinhos em uma molécula. 

Este tipo de interação pode ser descrita pelo Hamiltoniano de Heisenberg [21]: 

� =	 	∑ DEFGH. GJE,F     (2.5) 

Onde DEF é conhecida como integral de troca, relacionada com o overlap das funções de 

onda e o hopping eletrônico [3, 22], GH é o spin do íon i e GJ é o spin do íon j. 

Se DEF � D, a interação só depende da orientação relativa dos spins. Neste caso, 

temos uma interação de troca isotrópica: 

� �	 	D ∑ GH. GJE,F

E∫F

     (2.6) 

Se J>0, a configuração de mínima energia é aquela na qual os spins estão 

alinhados paralelamente e, portanto, o acoplamento será ferromagnético. Por outro lado, 

se J<0, a configuração de mínima energia é aquela na qual os spins estão alinhados 

antiparalelamente, logo, o acoplamento será antiferromagnético. 

1.5.2 Interação de troca indireta: supertroca 

Quando íons magnéticos de orbitais d estão separados por um íon ou átomo não 

magnético contendo orbital p, a interação dá-se através de uma ponte não magnética. 

Este mecanismo é conhecido como supertroca [3]. Esta interação também pode ser 

descrita pelo hamiltoniano de Heisenberg, eq. (2.5). 

 

Figura 1.13: Esquema do posicionamento do orbital p em relação ao orbital d [3]. 
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A figura 1.13 mostra como os orbitais p estão dispostos com relação aos orbitais 

d. Quando o ângulo de ligação entre os orbitais p e d é 180° a interação é 

antiferromagnética, pois os orbitais estão dispostos linearmente, maximizando a 

superposição das funções de onda dos orbitais p e d, favorecendo a mobilidade dos 

elétrons de um orbital para o outro. Sendo assim, a configuração mais favorável 

energeticamente, respeitando o principio de exclusão de Pauli, será aquela na qual os 

spins estarão alinhados antiparalelamente. Quando o ângulo de ligação entre os orbitais 

p e d é 90° a interação é ferromagnética, já que, neste caso, a superposição das funções 

de onda é mínima, diminuindo a mobilidade eletrônica. Sendo assim, respeitando o 

principio de exclusão de Pauli, a configuração mais favorável energeticamente será 

aquela na qual os spins estarão alinhados paralelamente. 

Esta dependência do ângulo de ligação entre os orbitais p e d com a natureza da 

interação magnética pode ser resumida nas regras de Goodenough-Kanamori, obtidas 

fenomenologicamente [3]. 

1.5.3 Interação Zeeman 

A interação dos momentos magnéticos de spin e orbital com o campo magnético 

externo ��� é conhecido como interação Zeeman. O hamiltoniano que descreve esta 

interação, levando em consideração somente a parte de spin, tem a seguinte forma geral: 

�0 = KL ∑ MEF/E�FE,F     (2.7) 

1.6 Cobalto(II) 

Nesta seção serão apresentadas as características da estrutura eletrônica do 

cobalto(II), bem como suas propriedades magnéticas. 

 

O cobalto(II) possui configuração eletrônica 3d7. Quando este íon está livre, 

possui estado fundamental 4F, segundo as regras de Hund [5], tendo como primeiro 

estado excitado o 4P. Para representarmos os estados de íon livre, fizemos uso da 

notação espectroscópica [19]. 

Na presença de um campo cristalino octaédrico, os estados 4F e 4P se desdobram 

em 4T1g(F), 4T2g(F), 4A2g(F) e 4T1g(P), organizados em ordem crescente de energia. As 
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notações T e A se referem às representações irredutíveis do grupo Oh, e o índice 

sobrescrito se refere à multiplicidade de spin (2S+1). 

Os sítios de cobalto(II) com simetria octaédrica em compostos moleculares não 

possuem um ambiente estritamente octaédrico. Desse modo, a geometria local em cada 

sítio de cobalto(II) desempenha um papel fundamental em suas propriedades 

magnéticas. Quando há uma distorção tetragonal sobre os sítios de cobalto(II), a 

degenerescência do estado 4T1g é levantada, se desdobrando em 4A2g e 4Eg. Além disso, 

o acoplamento spin-órbita que, no caso do cobalto(II), é considerado como uma 

perturbação do campo cristalino, desdobra estes estados em seis dubletos de Kramer 

[24], � =	N1/2 (estado fundamental), � =	N3/2 (primeiro excitado) além de outros 

quatro, também excitados (figura 1.14). 

 

 

Figura 1.14: Desdobramento tetragonal e o efeito do acoplamento spin-órbita sobre os 
níveis de energia do cobalto(II) [23]. 
 

Quando a separação entre os estados 4A2g e 4Eg é grande comparado com a 

energia térmica, somente os dois dubletos de Kramer menos energéticos serão 

povoados. A separação energética entre estes dubletos vale 2D, onde D é o parâmetro 

axial de anisotropia magnetocristalina, que pode ser positivo ou negativo. Para o 

cobalto(II), os valores de D podem ser muito grandes, se aproximando de 100 ��!� 

devido a forte anisotropia magnetocristalina que este íon apresenta [25]. Além disso, o 

cobalto(II) possui D>0, visto que íons de configurações dn com n>5 em geral possuem 

D>0 [26]. 
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Por último, existe uma aproximação utilizada para estudar as propriedades 

magnéticas de compostos de cobalto(II) no limite de baixas temperaturas (até 30 K) que 

consiste na utilização de um spin efetivo S’ = 1/2. Visto que neste limite somente o 

dubleto de Kramer menos energético será populado, é possível, então, descrever o 

comportamento magnético do cobalto(II) tratando-o como um sistema de dois níveis. 
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Capítulo 2 

Técnicas experimentais e de simulação computacional 

Neste capítulo serão apresentadas técnicas experimentais utilizadas para 

caracterização magnética. Estas técnicas são (i) o magnetômetro SQUID e (ii) o 

magnetômetro PPMS. Por último, fazemos uma descrição do programa computacional 

utilizado para modelar o comportamento magnético dos compostos estudados. 

2.1 Magnetômetro SQUID 

As medidas de magnetização apresentadas neste trabalho foram realizadas em 

um magnetômetro comercial com detector SQUID (Superconducting Quantum 

Interference Device) S600X da cryogenics no laboratório de baixas temperaturas do IF-

UFRJ. Este magnetômetro possui sensibilidade para medir momentos magnéticos da 

ordem de 10!S	'�*. 

O princípio de detecção do SQUID (figura 2.1) baseia-se no efeito Josephson e 

na quantização do fluxo magnético em um circuito supercondutor fechado [27]. Para 

realizar a medida utiliza-se a técnica da extração, na qual a amostra é movida através 

das bobinas de detecção fazendo com que o seu momento magnético induza uma 

corrente elétrica nelas. As variações de corrente nas bobinas produzem variações 

correspondentes na voltagem de saída do SQUID, que são proporcionais ao momento 

magnético da amostra [28]. 
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Figura 2.1: Diagrama de um magnetômetro de SQUID. Ao lado está a resposta das 

bobinas de detecção da amostra em função da sua altura [29]. 

2.2 PPMS 

O magnetômetro PPMS (Physical Property Measurement System) da Quantum 

Design é utilizado para realizar medidas de magnetização assim como medidas de 

susceptibilidade A.C. 

Para medidas de magnetização D.C, o PPMS funciona através da técnica de 

extração, onde a amostra magnetizada é movida verticalmente através das bobinas de 

detecção induzindo uma voltagem. A amplitude deste sinal é proporcional ao momento 

magnético da amostra. Esse conjunto é inserido no interior de uma bobina 

supercondutora responsável pelo campo magnético aplicado na amostra, todo esse 

sistema está no interior de um reservatório de hélio líquido, desta maneira, consegue-se 

atingir até 2 K, e a temperatura máxima, de acordo com o fabricante, é de 350 K [29]. 

2.3 DAVE 

O DAVE (Data Analysis and Visualization Environment) é um programa de 

visualização e simulação computacional originalmente criado para analisar dados de 

espalhamento inelástico de nêutrons. A sua criação teve como objetivo principal 

proporcionar aos cientistas desta área uma ferramenta de fácil utilização na analise e 

interpretação de dados [30]. 
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As simulações do comportamento magnético dos compostos estudados neste 

trabalho foram feitas utilizando o programa MagProp, disponível no DAVE. Este 

programa calcula o momento magnético por íon, �í=U [31] para, em seguida, calcular a 

susceptibilidade molar através da seguinte fórmula: 

�� =	VW
�íXY
L

   Eq. (3.1) 

Onde VW é o número de Avogadro e B é o campo magnético aplicado. 
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Capítulo 3 

Tetrâmeros de Cobalto(II) 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes aos compostos 

moleculares à base de Cobalto(II) estudados neste trabalho. Inicialmente, será descrita a 

estrutura cristalina dos compostos. Em seguida, os dois modelos utilizados para estudar 

o comportamento magnético dos mesmos. Por último, serão apresentados os resultados 

experimentais e os ajustes obtidos com os dois modelos para cada composto, bem como 

discussões a respeito de suas propriedades magnéticas. 

3.1 Estrutura cristalina dos compostos 

Complexos com núcleo M4X4, nos quais os íons metálicos (M) ocupam quatro 

vértices não vizinhos de um cubo e os ligantes (X) os outros quatro, são conhecidos 

como estruturas de tipo cubano [32] (figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Estrutura de tipo cubano geral [32]. 
 

Uma estrutura de tipo cubano ideal possui vinte e quatro ângulos de ligação M-

X-M de 90°. Devido às distorções espontâneas que ocorrem nestas estruturas, estes 

ângulos não valem exatamente 90°. 

Complexos com esta estrutura, em particular com núcleo M4O4, são importantes 

para que se consiga um valor de spin total (da molécula) S ∫ 0 no estado fundamental, 



33 
 

já que sua configuração leva à ortogonalidade de orbitais p e d favorecendo interações 

ferromagnéticas nestes complexos através do mecanismo de supertroca (regras de 

Goodnough-Kanamori). 

As estruturas dos compostos moleculares de cobalto(II) estudados neste trabalho 

são de tipo cubano, com núcleo Co4O4, cujas formulas moleculares são:  

1. [Co4(OMe)4(TTA)4(EtOH)4] 

2. [Co4(OMe)4(TTA)4(MeOH)4] 

Onde TTA = 4,4,4-trifluoro-1-thienoyl-2,4-butanodiona. Estes compostos foram 

sintetizados pelo prof. Guilherme Pereira Guedes do IQ-UFRRJ no laboratório de 

magnetismo molecular do IQ-UFF, com o seguinte procedimento de síntese: O ligante 

TTA (753 mg, 3.39 mmol) foi adicionado a uma solução de CoCl2 (440 mg, 3.39 mmol) 

in metanol seco (12.5 mL), com agitação constante. Em seguida, duas porções de 

metóxido de sódio de 30% com 0.6 mL foram adicionadas. O produto reacional foi 

misturado durante uma hora e filtrado. O composto 1 foi obtido por cristalização através 

de vapor de etanol e dissolvido em éter dietílico. O composto 2 foi obtido por 

cristalização através de vapor de metanol e dissolvido em éter dietílico. 

A fórmula molecular destes compostos indica que eles possuem estruturas 

similares uma vez que, no processo de síntese dos mesmos, conseguiu-se, de fato, fazer 

a mudança apenas do ligante EtOH para MeOH (figuras 3.2 e 3.3). Visto que estas 

mudanças provocam somente leves distorções estruturais, deveríamos esperar um 

comportamento magnético similar. 

 

 

Figura 3.2: Estrutura cristalina do composto 1. A cor azul representa os íons de 
cobalto(II), a cor vermelha o Oxigênio, a cor cinza o Carbono, a cor verde o Flúor e a 
cor amarela o Enxofre [33]. 
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Figura 3.3: Estrutura cristalina do composto 2 [33]. 
 

Os sítios de cobalto(II) em cada composto apresentam uma simetria octaédrica 

com distorções tetragonais. Os eixos de distorção correspondem às direções de 

anisotropia. A direção de anisotropia nos Co1 e Co3 é ao longo do eixo que será 

chamado de x, e nos Co2 e Co4 ao longo do eixo que será chamado de y (figura 3.4).  

Estruturalmente, verificou-se que os sítios de cobalto(II) no composto 1 estão 

comprimidos axialmente, enquanto que no composto 2 estão alongados. 

 

 
Figura 3.4: Direções de anisotropia em cada sítio de cobalto(II). [34] 

 

A tabela 1 lista os ângulos Co-O-Co para os dois compostos. Como pode ser 

observado, os ângulos são próximos de 90°, o que levaria a interações ferromagnéticas. 

Em ambos os compostos aparecem dois grupos diferentes de ângulos. No composto 1, 

há dois ângulos de aproximadamente 99° e quatro ângulos em torno de 95, 96°. 

Analogamente, no composto 2, existem oito ângulos de aproximadamente 97° e quatro 

ângulos de 95°. Estes dois conjuntos de ângulos diferentes devem influenciar nas 

Co1 

Co3 

Co4 
Co2 
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propriedades magnéticas dos compostos, em particular no que se refere na amplitude 

das interações magnéticas. 

  

 

 

Tabela 1: Ângulos Co-O-Co [33]. 

3.2 Modelos 

Nesta seção será apresentado os dois modelos utilizados no estudo do 

comportamento magnético dos compostos 1 e 2. O primeiro, chamado modelo g, foi 

utilizado para estudar as propriedades magnéticas gerais dos compostos. O segundo é o 

modelo g1/g2. No modelo g, o g é anisotrópico, entretanto, é o mesmo para todos os 

sítios de cobalto(II). No modelo g1/g2, o g é diferente para cada dois sítios de cobalto(II) 

devido às duas direções de anisotropia diferentes (figura 3.4). 

3.2.1 Modelo g 

A interpretação dos dados magnéticos de compostos moleculares contendo 

cobalto(II) é extremamente complicada devido a forte contribuição orbital que este íon 

apresenta [23]. Sendo assim, este modelo considera apenas contribuições provenientes 

dos spins de cada cobalto(II), onde S = 3/2. Entretanto, apesar de não termos 

considerado a contribuição orbital, ela poderá aparecer indiretamente tanto nos valores 

de g quanto no parâmetro de anisotropia axial D de cada cobalto(II). 

 

composto 1 composto 2 
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A análise da tabela 1 revelou a existência de dois grupos diferentes de ângulos 

Co-O-Co em ambos os compostos. Sendo assim, para levar em consideração estes dois 

grupos diferentes de ângulos, duas interações de troca isotrópicas, J1 e J2, foram 

consideradas. 

Como foi visto na seção anterior, os eixos de anisotropia de cada sítio de 

cobalto(II) estão em duas direções perpendiculares. Nos Co1 e Co3 estão ao longo do 

eixo x e nos Co2 e Co4 ao longo do eixo y (figura 3.4). Portanto, um alinhamento 

ortogonal foi utilizado. 

A interação dos íons de cobalto(II) com o campo magnético, foi descrita pelo 

termo Zeeman considerando os valores de g anisotrópicos, a fim de levar em 

consideração a anisotropia magnetocristalina. Entretanto, o g é o mesmo para todos os 

sítios de cobalto(II). 

Portanto, o hamiltoniano considerado é dado por: 

� =	 D��G�. G� +	G2. GB� − D��G�. G2 +	G�. GB	+	G�. G2 +	G�. GB�	

+	.[G��� +	G�4� +	G2�� +	GB4� \	

+	KLM�4]���/�� + /�� + /2� + /B�� + �4[/�4 + /�4 + /24 + /B4\^ + KLM0�0�/�0 +

/�0 + /20 + /B0�	 (4.1) 

Onde: 

/E =
2

�
 (i = 1, 2, 3, 4) é o spin de cada íon de cobalto(II), J1 e J2 são as constantes 

de troca e D é o parâmetro de anisotropia axial de cada cobalto(II). 

3.2.2 Modelo g1/g2 

O modelo anterior considerava o g igual para todos os sítios de cobalto(II). No 

entanto, como foi visto na seção anterior, cada sítio possui uma direção de anisotropia 

diferente. Com base nisto, este modelo inclui dois valores de g anisotrópicos, g1 e g2, 

onde cada um deles se refere a um par de cobalto(II). O g1 se refere aos Co1 e Co3 e o 

g2 aos Co2 e Co4 (figura 3.4). Esta mudança foi realizada com o objetivo de separar a 

componente de g paralela à direção de anisotropia da componente perpendicular. A 

modificação foi feita apenas no termo Zeeman, os outros termos não foram alterados. 

Com base nisto, o hamiltoniano foi reescrito da seguinte forma: 
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� =	 D��G�. G� Z	G2. GB�  D��G�. G2 Z	G�. GB	Z	G�. G2 Z	G�. GB�

Z 	.[G��� Z	G�4� Z	G2�� Z	GB4� \	

Z	KL[M����_/�� Z /2�` Z M�4�4]/�4 Z /24^ Z M�0�0_/�0 Z /20` Z

M����_/�� Z /B�` Z M�4�4]/�4 Z /B4^ZM�0�0_/�0 Z /B0`\  (4.2) 

Onde, M�� = M�4 = Mǁ. e M�4 = M�0 = M�� = M�0 = Mb. 

3.3 Resultados e discussões 

Nesta seção serão apresentados os resultados experimentais obtidos para cada 

composto e os ajustes realizados com os dois modelos descritos na seção anterior. As 

discussões serão baseadas, principalmente, nos parâmetros magnéticos (J1, J2, g e D) 

ajustados a partir das curvas de susceptibilidade molar vezes temperatura em função da 

temperatura (�c=d$ versus T). 

3.3.1 [Co4(OMe)4(TTA) 4(EtOH) 4] 

Para o composto 1, as medidas magnéticas foram feitas entre 2 K e 300 K e com 

campo magnético aplicado de 1000 Oe. A figura 3.5 mostra a dependência de �c=d$ 

com a temperatura. 

 

 
Figura 3.5: Dependência de efghi com a temperatura para o composto 1. 
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A temperatura ambiente, aproximadamente 300 K, o valor de �c=d$ (9,2 

cm³mol-1K) é consistente com quatro cobalto(II) não interagentes, cada um com S = 3/2 

[33]. �c=d$ aumenta gradualmente até 50 K e, abaixo desta temperatura, cresce 

significativamente, chegando a um máximo de aproximadamente 16 cm³mol-1K a T = 

7,6 K. Em seguida, �c=d$ diminui conforme a temperatura diminui. O forte aumento de 

�c=d$ abaixo de 50 K revela a predominância de interações ferromagnéticas entre os 

sítios de cobalto(II), evidenciada por uma temperatura positiva de Curie-Weiss (# =

9	k), determinada através de um ajuste linear feito para T > 50 K (figura 4.6). Por outro 

lado, o decréscimo de �c=d$ a baixas temperaturas (T<7 K) pode provir de interações 

antiferromagnéticas entre os cobalto(II) assim como da forte anisotropia 

magnetocristalina que estes íons apresentam, ou de interações intermoleculares. 

 

 
Figura 3.6: Ajuste de Curie-Weiss para o composto 1. 

 
As curvas de magnetização em função do campo magnético aplicado para o 

composto 1 foram medidas para varias temperaturas (figuras 3.7 e 3.8) 
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Figura 3.7: Curva da magnetização do composto 1 em função do campo magnético 
aplicado para T = 1.8 K. 

 

 

Figura 3.8: Curva da magnetização do composto 1 em função do campo magnético 
aplicado para T = 4, 5 e 6 K. 
 

Como pode ser observado, a curva de magnetização deste composto a T = 1.8 K 

apresenta histerese, com um campo coercivo da ordem de 100 Oe. Isto significa que o 

composto 1 pode apresentar comportamento característico de SMM. Acima de 4 K 

nenhuma histerese foi observada, indicando a existência de uma temperatura de 

bloqueio entre 1.8 K e 4 K. 
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O ajuste da curva de �c=d$ com os dois modelos descritos na seção anterior é 

mostrado na figura 3.9. A linha preta ao ajuste com o modelo g, e a linha vermelha 

corresponde ao ajuste feito com o modelo g1/g2. 

 

 
Figura 3.9: Ajuste de efghi com os dois modelos de hamiltoniano para o composto 1. 

 

É possível observar que ambos os modelos ajustam a curva de �c=d$ de forma 

satisfatória. No entanto, o modelo g1/g2, consegue ajustar melhor o pico. Os parâmetros 

magnéticos que melhor se ajustaram aos dados experimentais com ambos os modelos 

são apresentados na tabela 2. Para esse composto só foi possível obter ajustes com D>0. 

Todas as tentativas de ajuste com D<0 não foram satisfatórias. Além disto, de modo a 

obter um ajuste satisfatório com o modelo g1/g2, a componente paralela de g foi fixada 

em 2.0. 

Visto que neste composto há interações do tipo p-p entre os anéis aromáticos dos 

clusters vizinhos [33], é possível que existam interações intermoleculares neste 

composto. Assim sendo, um campo molecular, m, foi levado em consideração para o 

ajuste dos dados de �c=d$. 
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  Modelo g Modelo g1/ g2 

composto 1 l + m 

M�4 = 1.7 

M0 = 2.7 
D = 109 cm-1 
J1 = -3 cm-1 
J2 = 8 cm-1 

Mǁ = 2.0 (fixo) 

Mb = 2.1 
D = 119 cm-1 
J1 = -12 cm-1 
J2 = 19 cm-1 

m = 0.2 
Tabela 2: Parâmetros magnéticos do composto 1 obtidos usando o modelo g e o modelo 
g1/g2. 
 

Os dois modelos preservam a natureza das interações, no entanto o modelo g1/g2 

aumenta o valor dos parâmetros magnéticos. 

Neste composto, há a presença de interações tanto ferromagnéticas (J2>0) 

quanto antiferromagnéticas (J1<0), sendo que a interação ferromagnética é observada 

entre os íons com ângulos de ligação Co-O-Co em torno de 95° e a interação 

antiferromagnética entre íons com ângulos de ligação Co-O-Co em torno de 99°. Tendo 

em vista as regras de Goodnough-Kanamori, descritas na seção 1.5.2, esses resultados 

deveriam resultar em interações ferromagnéticas, pois os ângulos são próximos de 90°. 

Entretanto, este mesmo resultado foi obtido em outro composto de tipo cubano 

contendo cobalto(II) da literatura, com J = -0,09 cm-1 entre íons com ângulos Co-O-Co 

em torno de 97°-99° [36]. 

A anisotropia magnetocristalina do cobalto(II), D, no composto 1, é 

relativamente alta, ultrapassando 100 cm-1. Para este composto em particular, o D é 

maior do que o obtido em compostos mononucleares de cobalto(II) já estudados na 

literatura [37], como mostra a tabela 3, onde A,...K, são compostos mononucleares de 

cobalto(II) com distorção comprimida, ou seja, com o mesmo tipo de distorção que os 

sítios de cobalto(II) no composto 1. É possível observar que o maior valor de D obtido 

para um desses compostos foi 103 cm-1. Estes altos valores de D estão associados à 

contribuição orbital que não foi considerada nos modelos apresentados. 
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Tabela 3: Parâmetros magnéticos de compostos mononucleares de cobalto(II) obtidos 
por meio de um modelo de hamiltoniano de spin análogo aos apresentados neste 
capítulo. Nestes compostos, gz=g||= 2.0 (fixo), e gx,y=g⊥ [37]. 
 

Com relação aos valores das componentes de g em relação à direção de 

anisotropia para o composto 1, elas são diferentes em ambos os modelos, em particular, 

no modelo g1/g2, obtivemos Mǁ - Mb. Neste modelo, a componente de g paralela à 

direção de anisotropia, Mǁ, foi fixada igual a 2.0, tendo em vista que todos os compostos 

de cobalto(II) apresentados na tabela 3 foram ajustados a partir deste vínculo [37]. Além 

disso, estas componentes de g apresentadas na tabela 3 corroboram o que obtivemos 

para o composto 1, ou seja, Mǁ - Mb, sendo que, neste caso, a componente paralela de g 

é gz, e as componentes perpendiculares são gx e gy. 

Com o modelo g, não é possível aferir nada a respeito das componentes de g, 

visto que estas não estão separadas em uma parte paralela à direção de anisotropia e 

outra perpendicular. 

Portanto, para o composto 1, os parâmetros magnéticos obtidos por meio do 

modelo g1/g2 estão consistentes com os parâmetros de outros compostos de cobalto(II) 

estudados na literatura utilizando um modelo análogo a este. 
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3.3.2 [Co4(OMe)4(TTA) 4(MeOH)4]  

Para o composto 2 as medidas magnéticas foram feitas entre 2 K e 300 K e com 

campo magnético aplicado de 1000 Oe. A figura 3.10 mostra a dependência de �c=d$ 

com a temperatura. 

 

 
Figura 3.10: Dependência de efghi com a temperatura para o composto 2. 

 

 

A 300 K, temperatura ambiente, o valor de �c=d$ (12,9 cm³mol-1K) é consistente 

com quatro cobalto(II) não interagentes, cada um com S = 3/2 [33]. Além disso, este 

valor de �c=d$ é maior que no composto 1. Até 50 K, �c=d$ aumenta gradualmente e, 

abaixo desta temperatura, cresce suavemente chegando a um máximo de 

aproximadamente 15,8 cm³mol-1K a T = 9.5 K. Em seguida, �c=d$ diminui conforme a 

temperatura diminui. Ao contrário do composto 1, o comportamento de �c=d$ entre a 

subida e a descida do pico é mais suave. O aumento de �c=d$ abaixo de 50 K revela a 

predominância de interações ferromagnéticas entre os sítios de cobalto(II), evidenciada 

por uma temperatura positiva de Curie-Weiss (# = 10	k), determinada através de um 

ajuste linear feito para T > 50 K (figura 3.11). Por outro lado, o decréscimo de �c=d$ a 

baixas temperaturas (T<8 K) pode provir da forte anisotropia magnetocristalina que 

estes íons apresentam. 
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Figura 3.11: Ajuste de Curie-Weiss para o composto 2. 

 

A curva de magnetização em função do campo magnético aplicado para o 

composto 2 foi medida somente para T = 1.8 K. É possível observar que, ao contrario 

do composto 1, a magnetização deste composto não apresenta histerese a 1.8 K. Sendo 

assim, não podemos afirmar se este composto pode ou não apresentar comportamento 

de SMM. No entanto, ele apresenta uma magnetização maior do que a do composto 1 

para T = 1.8 K, todavia, o valor do campo magnético aplicado neste composto é muito 

maior (75000 Oe). 

 
Figura 3.12: Curva de magnetização do composto 2 em função do campo magnético 
aplicado para T = 1.8 K. 
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O ajuste da curva de �c=d$ e com os dois modelos descritos na seção anterior é 

mostrado nas figuras 3.13 para D>0 e 3.14 para D<0. A linha preta corresponde ao 

ajuste com o modelo g, e a linha vermelha ao ajuste feito com o modelo g1/g2. 

 

 
Figura 3.13: Ajuste de efghi para o composto 2 com os dois modelos de hamiltoniano 
para D>0. 
 

 

 
Figura 3.14: Ajuste de efghi para o composto 2 com os dois modelos de hamiltoniano 
para D<0. 
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Para o composto 2 ambos os modelos ajustam a curva de �c=d$ de forma 

satisfatória, tanto com D>0 quanto com D<0. Os parâmetros magnéticos que melhor se 

ajustaram aos dados experimentais são apresentados na tabela 4. 

 
  Modelo g Modelo g1/ g2 

composto 2 l > 0 

Mpq = 2.6 

M0 = 2.1 

D = 67 cm-1 

J1 = 25 cm-1 

J2 = 2 cm-1 

Mǁ = 3.4 

Mb = 2.0 

D = 50 cm-1 

J1 = 25 cm-1 

J2 = 2 cm-1 

 l < 0 

Mpq = 1.9 

M0 = 2.8 

D = -67 cm-1 

J1 = 47 cm-1 

J2 = 4 cm-1 

Mǁ = 1.6 

Mb = 2.7 

D = -70 cm-1 

J1 = 46 cm-1 

J2 = 4 cm-1 

Tabela 4: Parâmetros magnéticos do composto 2 obtidos usando o modelo g e o modelo 
g1/g2. 
 

O fato de ter-se conseguido ajustar os dados de �c=d$ para o composto 2 

considerando D positivo e negativo gera uma ambiguidade, visto que os cobalto(II) 

presentes no composto possuem D tipicamente positivo, conforme descrito na seção 1.6. 

De modo a confirmar este resultado, a curva de magnetização (figura 3.12), foi simulada 

a partir dos parâmetros magnéticos apresentados na tabela 4 (D>0 e D<0). Visto que os 

ajustes utilizando os dois modelos (g e g1/g2) reproduziram o mesmo comportamento 

nas curvas de �c=d$ (figuras 3.13 e 3.14), foi colocado apenas o ajuste realizado com o 

modelo g1/g2, como mostra a figura 3.15. É possível observar que a simulação com D>0 

reproduz melhor os dados experimentais da curva de magnetização. Com base nisto, foi 

desconsiderado o ajuste com D<0, bem como os parâmetros magnéticos provenientes 

deste ajuste. 
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Figura 3.15: Simulação da magnetização do composto 2 com o modelo g1/g2 para D>0 
e D<0. 
 

Portanto, considerando apenas os ajustes com D>0, os resultados (tabela 4) 

mostram que o modelo g e o modelo g1/g2, assim como no composto 1, reproduzem 

parâmetros magnéticos similares, sendo que, para este composto, a concordância nos 

valores de cada parâmetro nos dois modelos é muito maior. 

As interações de troca entre os sítios de cobalto(II) no composto 2 são 

puramente ferromagnéticas (J1 e J2 > 0), ao contrario do composto 1. Estas interações 

são ferromagnéticas entre íons com ângulos de ligação Co-O-Co em torno de 95° e 97°, 

respectivamente. Interações puramente ferromagnéticas (J1 = 20 cm-1 e J2 = 7 cm-1) 

também foram encontradas em um composto de cobalto(II) de tipo cubano, só que com 

ângulos Co-O-Co, em média, de 98° [38]. 

A anisotropia magnetocristalina do cobalto(II), D, neste composto está entre 50-

70 cm-1, tendo a mesma ordem de grandeza que o obtido em [38] (D = 41 cm-1). 

Conforme foi descrito na seção 1.6, os valores de D observados até agora para 

compostos de cobalto(II) são sempre positivos. 

A relação entre a componente de g paralela e perpendicular à direção de 

anisotropia no modelo g1/g2 é invertida em relação ao composto 1, ou seja, no composto 

2, obtivemos Mǁ + Mb. Portanto, este resultado pode estar associado às diferentes 

distorções nos sítios de cobalto(II) de cada composto (seção 3.1). 
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3.3.3 Discussões 

Foi visto na seção 3.1 que os sítios de cobalto(II) no composto 1 estão 

comprimidos e no composto 2 alongados. Devido a estas distorções estruturais, as 

componentes anisotrópicas de g são diferentes (tabelas 3 e 4). Um cálculo realizado em 

uma aproximação de spin efetivo 1/2 [24], mostra, de fato, que Mǁ 	u 	Mb. Além disso, a 

relação entre essas componentes depende do tipo de distorção (compressão ou 

alongamento): 

 

Mǁ = M� Z
�B∆vw�x���

y�xz
   (3.3) 

Mb = M�  
��∆vw�x���

y�xz
   (3.4) 

Onde:  

{ é o parâmetro de redução orbital, variando entre 0.75 e 1.5.  

M� = 	 ����x
2

, até 1ª ordem no acoplamento spin-órbita, variando entre 3.8 

e 4.3. 

∆|� é o desdobramento de distorção tetragonal (figura 3.16). 

} é o parâmetro de spin-orbita (} =  177 cm-1 para o cobalto(II)). 

 

 
Figura 3.16: Níveis de energia para um íon d7 nas simetrias octaédrica e tetragonal 
[37]. 
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Assim sendo, a partir destes cálculos é possível verificar que, em uma 

compressão (∆~8+ m), �ǁ é menor do que �b. Por outro lado, em um alongamento 

(∆~8- m), �ǁ é maior do que �b. Este resultado é valido para todos os cobalto(II) em 

simetria octaédrica com distorção tetragonal. Portanto, o modelo g1/g2, embora 

qualitativo já que nenhuma contribuição orbital foi considerada, reproduz corretamente 

os parâmetros magnéticos dos dois compostos, especialmente no que se refere às 

componentes locais de g e, além disso, está de acordo com os resultados teóricos 

apresentados acima [23,24]. Assim sendo, este modelo poderá ser utilizado para estudar 

as propriedades magnéticas de outros compostos moleculares contendo cobalto(II). 

Com relação aos diferentes sinais de D obtidos para o composto 2 (D>0 e D<0), 

vale lembrar que as medidas de susceptibilidade magnética não são sensíveis ao sinal de 

D. Além disso, visto que os compostos contendo cobalto(II) da literatura que 

apresentam distorção alongada eram estudados a partir de outro modelo, o modelo de 

Griffiths-Figgis [26,37,39], não foi possível fazer uma melhor comparação dos 

parâmetros magnéticos do composto 2 com estes compostos de cobalto(II). 
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Capítulo 5 

Conclusões 

Neste trabalho estudamos e comparamos as propriedades magnéticas de dois 

compostos moleculares contendo cobalto(II). Verificou-se que, apesar dos compostos 

apresentarem estruturas cristalinas similares, suas propriedades magnéticas são distintas. 

O composto 2 não apresenta histerese a T = 1.8 K, ao contrario do composto 1. As 

interações magnéticas no composto 2 são puramente ferromagnéticas, ao passo que, no 

composto 1, há interações antiferromagnéticas e ferromagnéticas. No entanto, em 

ambos os compostos, as interações ferromagnéticas são predominantes visto que os 

ângulos Co-O-Co são próximos de 90°.  

Constatamos que o modelo g1/g2, que é um aperfeiçoamento do modelo g, 

consegue reproduzir corretamente os parâmetros magnéticos dos dois compostos e, no 

caso do composto 1, está consistente com os parâmetros magnéticos de outros 

compostos contendo cobalto(II) estudados na literatura à luz do mesmo modelo, e nos 

quais os sítios de cobalto(II) apresentam simetria octaédrica com distorção comprimida. 

Portanto, este modelo poderá ser utilizado para estudar outros compostos moleculares 

contendo cobalto(II) e, com isso, poder estabelecer uma correlação magnetoestrutural. 

Por fim, uma proposta com o intuito de entender melhor o comportamento 

magnético destes compostos seria a realização de medidas de EPR e espalhamento 

inelástico de nêutrons. Aliado a estas técnicas experimentais, a implementação de 

modelos mais sofisticados, como o modelo de Griffiths-Figgis, ajudaria também na 

investigação mais minuciosa das propriedades magnéticas destes compostos e de outros 

compostos moleculares contendo cobalto(II). 
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