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Introdução 

Magnetos de uma cadeia (SCMs – Single-Chain 
Magnets) são compostos que apresentam relaxação 
lenta da magnetização e apresentam ciclos de 
histerese a qual origem se deve as interações 
magnéticas na cadeia e também a uma fonte de 
anisotropia magnética, como íons Co(II), Tb(III) e 
Dy(III). SCMs são diferentes de magnetos clássicos 
onde a histerese é devido a uma ordem magnética 
de longo alcance. Existe um grande interesse em 
SCMs devido a sua potencial aplicação como 
dispositivos de armazenamento de alta densidade1. 
Tendo por objetivo a obtenção de um complexo com 
propriedades de SCM sintetizou-se o [M(hfac)2(m-
N3PhNN)]n, onde M=Co(II) ou Mn(II) e m-N3PhNN é 
2-(3-azidofenil)-4,4,5,5-tetrametil-4,5-diidroxi-1H-
imidazol-1-óxido-3-oxil.  A estrutura do complexo 
[Co(hfac)2(m-N3PhNN)] foi determinada utilizando 
difração de raios X de monocristal a 150 K, 
utilizando uma fonte de radiação de molibdênio, 
enquanto a estrutura do complexo [Mn(hfac)2(m-
N3PhNN)]n foi determinada utilizando radiação 
sincrotron, 0,82654 Å, a 100 K. As medidas 
magnéticas de ambos compostos foram realizadas 
e a comparação dos dados magnéticos são 
apresentadas. 

Resultados e Discussão 

Os dois complexos são isoestruturais onde o centro 

metálico se encontra hexacoordenado pelos átomos 

de oxigênio de duas moléculas de hfac bidentadas e 

duas moléculas do radical m-N3PhNN coordenadas 

em ponte entre os centros metálicos. As estruturas 

são descritas como cadeias que se propagam ao 

longo do eixo cristalográfico c. 

 
Figura 1. Estrutura do complexo [Co(hfac)2(m-
N3PhNN)]n. 
 

 

 
Figura 2. Medida magnética da magnetização em 
função do campo a 2,0K para as duas cadeias. 
 

A análise das medidas magnéticas demonstraram 

para os dois complexos uma interação 

antiferromagnética entre os centros metálicos e o 

radical, no entanto, apenas o complexo 

[Co(hfac)2(m-N3PhNN)]n apresenta ciclo de 

histerese devido a anisotropia do íon cobalto(II) e 

comportamento de SCM. O complexo [Co(hfac)2(m-

N3PhNN)]n apresentou relaxação lenta da 

magnetização com dois máximos nas curvas de ‘ e 

de ’’ em função da temperatura e da frequência, 

referente a dois processos de relaxação distintos. 

Esses processos são atribuídos a duas cadeias 

magnéticas distintas. As barreiras de energia 

calculadas para os dois processos de relaxação 

foram 240 K e 156 K. 

Conclusões 

A estrutura dos complexos [Mn(hfac)2(m-N3PhNN)]n 

e [Co(hfac)2(m-N3PhNN)]n foram determinadas e o 

complexo com Co(II) apresentou comportamento de 

SCM. 
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