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Por séculos, acreditou-se que o magnetismo só se 

manifestava em metais, como aqueles contendo 

ferro; hoje, a imagem mais comum de um ímã talvez 

seja a daquelas plaquinhas flexíveis coladas à 

geladeira com propagandas dos mais diversos tipos. 

O leitor conseguiria imaginar um material 

puramente orgânico – daqueles que formam os seres 

vivos – como magnético? 

E ímãs do tamanho de moléculas?

É fato: ambos existem.

Esses novos materiais, conhecidos como magnetos 

moleculares, descobertos e desenvolvidos em vários 

laboratórios do mundo, já reúnem longa lista de 

aplicações, do tratamento do câncer a refrigeradores 

ecológicos, passando pela transmissão  

de eletricidade sem perda de calor e a fabricação  

de computadores extremamente velozes.
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António Moreira dos Santos
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ÍMÃS MOLECULARES
Rumo aos limites da miniaturização 4

A 
história do magnetismo molecular, mesmo em sua 
definição mais abrangente, é extremamente recente, 
sobretudo quando comparada com a história milenar 
da observação na natureza de fenômenos magnéti-
cos. Devido a limitações das técnicas experimentais, 
até a década de 1950, a quase totalidade dos mate-
riais magnéticos estudados era de compostos inor-

gânicos, incluindo aí metais, como o ferro.
Podemos considerar que o advento do magnetismo molecular ocor-

reu em 1952. Naquele ano, se deu a observação da interação magné-
tica entre apenas dois íons de cobre em um material. Desde então, 
enorme desenvolvimento tem ocorrido nessa área, que se desenvol-
ve na interseção entre o magnetismo, a química e a mecânica quân-
tica (teoria que trata dos fenômenos físicos na escala dos nanômetros, 
ou seja, dos bilionésimos de metro). 

Figura 1. A pintura ‘A grande onda  
de Kanagawa’, criada entre 1829  

e 1832 pelo artista japonês  
Katsushika Hokusai (1760-1849),  

usa tinta contendo azuis da prússia, 
compostos que são ímãs 

moleculares a baixíssimas 
temperaturas
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A primeira teoria
Podemos dividir os ímãs (ou magnetos) moleculares 
em três grandes grupos: compostos orgânicos, meta-
lorgânicos e inorgânicos.

Vejamos algo sobre o primeiro deles. Os compos-
tos orgânicos contêm necessariamente uma ligação 
carbono-hidrogênio em sua estrutura. A título de 
curiosidade: nem todos os compostos de carbono são 
orgânicos. Exemplos: o dióxido de carbono (CO2), a 
grafite e o diamante (estes dois últimos, carbono puro, 
porém em diferentes estruturas cristalinas).

Desde a década de 1920, acreditava-se que o mag-
netismo só poderia existir em compostos que conti-
vessem em sua estrutura certas famílias de elemen-
tos químicos denominadas, pelos físicos e químicos, 
metais de transição (ferro, cobalto, níquel etc.) e ter-
ras raras (praseodímio, samário, neodímio etc.). As-
sim, por muito tempo, pensou-se ser impossível a 
presença do magnetismo em compostos puramente 
orgânicos, como aqueles que formam os seres vivos.

Mas, em 1963, surgiu a primeira teoria que defen-
dia que isso seria possível. A proposta alimentou a 
esperança dos pesquisadores de achar ou criar mate-
riais em que esse fenômeno se manifestasse.

Baixas temperaturas
Um dos principais impulsos para o magnetismo em 
materiais orgânicos veio por meio de avanços nas téc-
nicas de preparação de materiais. Mas ainda perma-
neciam problemas de ordem prática: moléculas orgâ-
nicas magnéticas são quimicamente reativas e, curio-
samente, perdem o magnetismo se reagirem com ou-
tra molécula. 

O problema foi contornado de modo engenhoso: 
com a adição de moléculas eletricamente neutras e 
de volume elevado. Essas duas características (neu-
tralidade e tamanho) isolavam a molécula orgânica 
magnética, impedindo que ela reagisse com suas vi-
zinhas. Assim, em 1969, foi descoberto o galvinoxil, 
material puramente orgânico e magnético, porém ape-
nas a baixas temperaturas (centenas de graus celsius 
negativos). 

Quando falamos em um material magnético, não 
estamos falando, necessariamente, que ele apresente 
esse fenômeno à temperatura ambiente. Nessa faixa, 
ele pode não ser magnético, mas essa propriedade 
pode surgir apenas a baixíssimas temperaturas (cer-
ca de 270 graus Celsius negativos). Esse é o caso dos 
materiais puramente orgânicos.

Azuis da prússia
O termo que designa o segundo grupo, metalorgâni-
cos, diz muito sobre a constituição desses materiais: 
são compostos com elementos metálicos (de transição 
ou terras raras) inseridos entre as moléculas orgâ nicas. 
Nesses sistemas moleculares, o componente or gânico 
pode contribuir para o magnetismo de forma passiva 
ou ativa, enquanto o metal é (quase) sempre magnético.

Nos passivos, a molécula orgânica (não magnéti-
ca) serve apenas de ponte para ligar os metais. Tal-
vez, o exemplo mais interessante desse grupo sejam 
os azuis da prússia, compostos com ferro utilizados 
inicialmente como pigmentos para pintura a óleo por 
sua coloração chamativa (figura 1). 

A família desses pigmentos azuis ilustra bem uma 
das vantagens mais importantes dos magnetos mole-

culares: a possibilidade de suas propriedades serem 
aperfeiçoadas e otimizadas para determinada apli-
cação. Exemplo: enquanto o azul da prússia com 
ferro é magnético só abaixo de 268 graus celsius 
negativos, o azul da prússia com vanádio e cromo 
(outros dois metais de transição) permanece mag-
nético até 40 graus celsius positivos.

No segundo grupo dos metalorgânicos, a molé-
cula orgânica, além de ser ponte entre os metais, 
também contribui ativamente para o magnetismo. 
Esses materiais exibem, graças à sua parte orgâni-
ca, condução elétrica, podendo, portanto, dar ori-
gem a várias aplicações. Neles, pode ocorrer a  
coexistência de propriedades mutuamente exclu-
dentes, como o magnetismo e a supercondutivida-
de (condução de eletricidade sem perda de energia 
por calor), o que aumenta o potencial de emprego 
deles em diversos dispositivos eletrônicos.

Ímã de geladeira
Os compostos inorgânicos são aqueles que não 
apresentam ligação entre os átomos de carbono e 
hidrogênio. Podemos dividir os magnetos mole-
culares inorgânicos também em dois grandes gru-
pos. Basicamente, no primeiro deles, encontramos 
os materiais nos quais os metais – no caso, os res-
ponsáveis pelo magnetismo – estão dispostos em 
agregados com poucos íons (de dois a 10), dispos-
tos em linhas ou em planos. A figura 2 exemplifi-
ca como a parte magnética da molécula é desem-
penhada por íons de cobre (no caso, organizados 
em linha).

Os magnetos do segundo grupo são certamente 
bem conhecidos dos leitores: aí estão os populares 
ímãs de geladeira, formados por materiais magné-
ticos convencionais (comumente contendo ferro), 
formando estruturas tridimensionais.

Uma molécula
Caso notável são os magnetos unimoleculares. Es-
sas moléculas podem ser compostos tanto pura-
mente inorgânicos quanto metalorgânicos (como 
vimos, moléculas orgânicas contendo átomos de 
metais em sua estrutura). 

A principal característica dos magnetos unimo-
leculares é formar agregados – por vezes, de estru-
tura complexa – que se mantêm isolados uns dos 
outros por íons não magnéticos que agem, por - 
tanto, como ‘barreiras de isolamento’. Assim, cada 
agregado isolado se comporta como um ímã con-
vencional, porém em escala molecular. Temos, en-
tão, um ímã molecular! Exemplo dessa estrutura 
está na figura 3.

Figura 2. Estrutura cristalina em 
três dimensões de um magneto 
molecular inorgânico. A região 
magneticamente ativa é aquela 
representada pelas cadeias dos 
íons de cobre (azul). Estas últimas 
estão isoladas magneticamente 
pelos íons de germânio (verde). 
Os átomos de oxigênio estão em 
amarelo

Do câncer a geladeiras
A pesquisa em magnetismo molecular ainda é jo-
vem. Mas os materiais descobertos e estudados até 
agora já apontam para uma lista respeitável de po-
tenciais aplicações tecnológicas, muitas delas ba-
seadas nas propriedades intrínsecas desses com-
postos: baixa densidade; baixa toxicidade; condu-
ção elétrica; flexibilidade mecânica; processamen-
to a baixa temperatura; compatibilidade com plás-
ticos e sistemas biológicos; possibilidade de ajuste 
das propriedades físico-químicas; alta solubilidade; 
transparência óptica etc.

Listamos aqui cinco possíveis aplicações dos 
magnetos moleculares:

i) devido ao tamanho reduzido, magnetos uni-
moleculares são bons candidatos ao aumento da 
capacidade de armazenamento de dados em peque-
nas superfícies; também podem vir a ser uma das 
tecnologias empregadas em outro avanço igualmen-
te recente da física: a informação quântica, de onde 
podem nascer computadores extremamente velo-
zes (ver ‘Informação e computação quântica’);

ii) magnetos moleculares híbridos (tendo em sua 
estrutura moléculas orgânicas e inorgânicas) abrem 
a possibilidade de, por exemplo, se tornarem ma-

Figura 3.  
Estrutura do magneto 
unimolecular 
conhecido como Fe8, 
agregado de átomos 
que se comporta 
como um ímã 
convencional, porém 
em escala molecular. 
A estrutura tem 
átomos de ferro 
(vermelho), oxigênio 
(amarelo), carbono 
(azul-claro)  
e nitrogênio 
(azul-escuro)
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lares como contraste em exames de diagnóstico por 
imagem, bem como no tratamento do câncer – nes-
te último caso, um medicamento contendo ímãs 
moleculares, depois de ser absorvido pelo tumor, 
teria sua temperatura aumentada por um campo 
magnético oscilante, levando assim as células  
doentes à morte;

v) magnetos moleculares com elevada magneti-
zação são propostos para ser usados como material 
refrigerante a baixas temperaturas (ver ‘O frio do 
futuro – o efeito magnetocalórico e a refrigeração 
magnética’, em CH 271).

Caminho longo e instigante
Apesar do extenso potencial de aplicações dos mag-
netos moleculares, ainda é necessário avançar tan-
to na pesquisa acadêmica quanto na aplicada. E o 
caminho é longo, mas certamente instigante. 

Na parte acadêmica, a compreensão dos fenô-
menos envolvidos e o controle das propriedades 
sempre poderão ser melhorados, para lidar com a 
grande – e indesejável – sensibilidade desses siste-
mas às variações de temperatura ou ao contato com 
o ambiente. Além disso, serão bem-vindas desco-
bertas na área da química que permitam resolver 
uma questão crucial: a pouca quantidade desses 
materiais produzida pelas técnicas atuais.

Na área aplicada, há também muito trabalho pela 
frente, principalmente no que diz respeito a mani-
pular uma única molécula. Será preciso otimizar a 
capacidade de ler a informação guardada em cada 
magneto molecular para que a gravação magnética 
se dê de modo preciso – o que seria impulso impor-
tante rumo à miniaturização de componentes ele-
trônicos e computadores.

Por fim, vale mencionar que é sempre funda-
mental ter boas estratégias de transferência das tec-
nologias geradas nas bancadas dos laboratórios de 
pesquisa para a indústria. n
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ExpERimEnto E tEoRiA
Os autores deste artigo desenvolvem pesquisas, tanto experi-
mentais quanto teóricas, na área de magnetismo e materiais mag-
néticos, com ênfase em magnetos moleculares e suas aplicações, 
bem como em efeito magnetocalórico e em difração de raios X e 
de nêutrons, para desvendar as relações entre a estrutura e as 
propriedades magnéticas dos materiais.

infoRmAção  
E CompUtAção qUântiCA
A recente área de informação e computação quântica tem se mos-
trado inovadora. Alguns de seus objetivos: i) conhecer em que 
medida os efeitos quânticos podem sobreviver a altas tempera-
turas em sistemas macroscópicos (no caso, os magnetos mole-
culares); ii) entender os processos mais relevantes para o pro-
cessamento e a transmissão da chamada informação quântica  
(a informação contida nos sistemas quânticos, como moléculas, 
átomos e partículas subatômicas).

Com conhecimento suficiente da estrutura e das propriedades 
dos magnetos moleculares, será possível desenhar novos mate-
riais que tenham as propriedades quânticas desejadas, incluin-
do aquelas que permitem o ganho exponencial de velocidade na 
execução de tarefas nos chamados computadores quânticos.  
Estes seriam capazes, por exemplo, de fatorar um número muito 
grande (com milhares de dígitos) em poucas horas: esse mesmo 
processamento, se realizado no mais veloz dos computadores 
atuais, poderia levar um tempo bem maior do que a própria ida-
de do universo (1014 horas).

Mais detalhes sobre computadores quânticos em ‘Computa-
ção quântica: manipulando a informação oculta do mundo quân-
tico’, em CH 193, e ‘Emaranhamento: um recurso computacional 
que desafia os físicos’, em CH 249.

teriais com propriedades como as de um ímã co-
mum, porém apresentando o fenômeno da super-
condutividade;

iii) em certos magnetos moleculares, conheci-
dos como biestáveis, é possível, por meio de estí-
mulo exterior, obter mudança de um estado mag-
nético para outro, como se a molécula – ou conjun-
to delas – se comportasse como uma chave liga-des-
liga; outra possível aplicação dessa biestabilidade 
seria guardar informação no material magnético e 
acessá-la por meio de incidência de luz;

iv) por causa da compatibilidade com sistemas 
biológicos, já se pensa em usar magnetos molecu-


