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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo o planejamento, síntese e caracterização de redes 

metalorgânicas (MOFs) a partir de metais de transição, sendo eles Co2+, Cu2+, Cd2+ e 

Zn2+, para posterior avaliação do seu potencial de adsorção. Para tal fim, utilizou-se de 

ligantes orgânicos flexíveis, uma vez que são pouco explorados na literatura. A 

estratégia sintética adotada para a obtenção dos ligantes orgânicos deu-se mediante duas 

etapas. A primeira etapa foi realizada através de reações de substituição nucleofílica 

bimolecular (SN2), no substrato de partida, o 4-hidroxibenzoato de metila, variando-se o 

tipo de espaçador (alquílico e glicólico), com posterior obtenção de ésteres 

intermediários. A segunda etapa deu-se através de reações de hidrólise básica nos 

intermediários, para enfim se obter os diferentes ligantes ácidos desejados. Uma vez que 

se estabeleceu a síntese e caracterização destas substâncias, as mesmas foram 

submetidas a diferentes condições de síntese para tentativa de obtenção das MOFs. Dois 

tipos de síntese foram realizadas, sendo elas, a síntese por difusão lenta e a síntese 

solvotérmica, ambas através da automontagem das unidades estruturais pela 

coordenação com os metais. Durante o processo de síntese das MOFs por difusão lenta, 

foram-se alterados parâmetros como o tipo de sal metal, o tipo de solvente, a base para a 

desprotonação dos ligantes, a razão metal:ligante e também a adição de agentes 

auxiliares na desprotonação. Como resultados positivos não foram obtidos, optou-se por 

testar outro tipo de síntese, neste caso, a síntese solvotérmica que faz uso de altas 

temperaturas e rampas de aquecimento que ajudam no processo de nucleação dos 

cristais. Como também não foram obtidos os resultados desejados, outras metodologias 

de síntese estão em andamento. 

 

 

Palavras-chave: MOFs; Adsorção; Supramolecular; Síntese; Ligantes. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aims at the planning, synthesis and characterization of metal-organic 

networks (MOFs) from transition metals, being Co2+, Cu2+, Cd2+ and Zn2+, for further 

evaluation of their adsorption potential. For this purpose, it was used flexible organic 

ligands, since they are little explored in the literature. The synthetic strategy adopted to 

obtain the organic ligands was given in two steps. The first stage was carried out by 

means of bimolecular nucleophilic substitution reactions (SN2), in the starting substrate, 

the methyl 4-hydroxybenzoate, by varying the type of spacer (alkyl and glycolic), with 

subsequent obtaining intermediate esters. The second step was carried out by basic 

hydrolysis reactions in the intermediates, to finally obtain the different desired acid 

ligands. Once the synthesis and characterization of these substances were established, 

they were submitted to different synthesis conditions in order to obtain the MOFs. Two 

types of synthesis were carried out, being the synthesis by slow diffusion and the 

solvothermic synthesis, both through the self-assembly of the structural units by the 

coordination with the metals. During the process of synthesis of MOFs by slow 

diffusion, parameters such as the metal salt type, the type of solvent, the base for the 

deprotonation of the ligands, the metal:ligand ratio and also the addition of auxiliary 

agents in the deprotonation were changed. As positive results were not obtained, it was 

decided to test another type of synthesis, in this case, the solvothermic synthesis that 

makes use of high temperatures and heating ramps that help in the process of nucleation 

of the crystals. As the desired results were not obtained, other synthesis methodologies 

are in progress. 

 

 

Keywords: MOFs. Adsorption. Supramolecular; Synthesis; Ligands. 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

1.     INTRODUÇÃO 

 

A multifuncionalidade de materiais porosos se tornou um campo muito atrativo 

nos últimos cinquenta anos e tiveram um impacto direto em questões como a poluição 

ambiental, o armazenamento de gases combustíveis, a síntese de novas drogas quirais e 

nos processos industriais de grande escala.1 

As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados de estrutura aberta e são 

os principais exemplos desses materiais. Devido a suas características de sistemas com 

cavidades tridimensionais, regulares e uniformes, e pela grande abertura destas 

cavidades, as zeólitas permitem de forma relativamente fácil a troca de certos cátions 

entre soluções aquosas e sítios de trocas intercristalinos, tornando-as um referencial de 

material adsortivo.2  

Por muitas décadas, as zeólitas foram os principais representantes dos sólidos 

porosos inorgânicos, principalmente, devido ao seu desempenho em processos 

adsortivos e catalíticos. A partir dos anos 90 os sólidos porosos cristalinos formados por 

centros metálicos interligados por moléculas orgânicas têm se destacado bastante, em 

virtude da versatilidade química apresentada por seus compostos em comparação aos 

diversos outros materiais porosos.3 Atualmente, uma nova série de materiais pororos e 

cristalinos conhecidos como redes metalorgânicas (MOFs) chamaram a atenção da 

comunidade científica, principalmente, devido a possibilidade de se modular tanto a 

estrutura porosa quanto as propriedades eletrônicas do sítio ativo durante a sua síntese. 

Dessa forma, em termos de porosidade, as MOFs preenchem uma lacuna entre as 

zeólitas microporosas e silicatos mesoporosos, pois as dimensões dos poros das zeólitas 

e zeotipos, limitam as reações para moléculas com tamanho inferior a 1 nm e mesmo 

com a descoberta de zeólitas com poros maiores, na faixa dos mesoporos, algumas 

reações são limitadas nestes materiais pelo tamanho dos poros incompatíveis com 

moléculas como triglicerídeos e metaloporfirinas.4 

 

1.1. EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA POR GASES 

AUTOMOBILÍSTICOS 

O efeito estufa é um processo físico natural que tem milhões de anos e é 

extremamente importante para a existência de vida na no nosso planeta. Foi descoberto 

por Joseph Fourier em 1827, experimentalmente verificado por John Tyndall em 1861 e 

quantificado por Svante Arrhenius em 1896.5,6  
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O Sol alimenta o clima da Terra, irradiando energia em comprimentos de onda 

muito curtos, predominantemente na parte visível ou quase visível (por exemplo, 

ultravioleta) do espectro. Aproximadamente um terço da energia solar que atinge o topo 

da atmosfera da Terra é refletida diretamente de volta ao espaço. Os dois terços 

restantes são absorvidos pela superfície e, em menor escala, pela atmosfera. Para 

equilibrar a energia absorvida, a Terra deve, em média, irradiar a mesma quantidade de 

energia de volta para o espaço. Como a Terra é muito mais fria que o Sol, ela irradia em 

comprimentos de onda muito maiores, principalmente na parte infravermelha do 

espectro (Figura 1). Grande parte dessa radiação térmica emitida pela terra e pelo 

oceano é absorvida pela atmosfera, incluindo as nuvens, e é revertida para a Terra. Isso 

é chamado de efeito estufa. As paredes de vidro em uma estufa reduzem o fluxo de ar e 

aumentam a temperatura do ar no interior. Analogamente, mas através de um processo 

físico diferente, o efeito estufa da Terra aquece a superfície do planeta.7 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo sobre o efeito estufa.7 

 

Esse efeito é responsável pela temperatura média na superfície da Terra 

permanecer em torno de 14°C (57,2 ºF), ao invés de -19°C (-2,2 ºF), temperatura que 

predominaria se gases que absorvem na região do infravermelho não estivessem 

presentes na atmosfera.8,9  Ele é causado, principalmente, pela interação da energia do 

Sol com os gases do efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O), gases fluorados (CFCs) e vapor d’água presentes na atmosfera. É a 

capacidade desses gases de aprisionar calor que causa esse efeito.10 
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Nesse contexto, o dióxido de carbono é um dos principais gases responsáveis 

pelo efeito estufa contribuindo com 60% dos efeitos do aquecimento global.11 O 

aumento brusco da sua concentração na atmosfera é uma das maiores preocupações da 

nossa sociedade atualmente. Após três anos de estabilidade, essa concentração atingiu 

403 partes por milhão em 2016 e aumentou pelo menos 2% em relação ao ano anterior. 

Essas emissões são de origem antropogênica, que decorrem predominantemente da 

combustão de carvão, petróleo e gás natural (cerca de 80% das emissões de CO2 em 

todo o mundo)12, são projetadas para continuar a aumentar no futuro devido ao 

crescimento econômico e o desenvolvimento industrial.13  

Em relação aos veículos automotores, além da emissão de poluentes 

convencionais como NOx, CO e compostos orgânicos voláteis (COV’s), as emissões 

diretas de gases do efeito estufa incluem também, gases refrigerantes e CO2 adicional 

emitidos do sistema de ar condicionado devido a vazamentos, perdas durante a recarga, 

ou liberação quando do sucateamento ou acidente com o veículo.14  

De acordo com as projeções feitas pelo Intergovernamental Panel on Climate 

Change (IPCC), um grupo financiado pelo United Nations Environmental Plan, as 

alterações climáticas previstas para o século XXI e os posteriores não apresentam 

perspectivas animadoras. Eles estimam que se nenhuma medida adicional for tomada 

para reduzir as emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa, próximo ao ano 2035 

a temperatura média do ar, na atmosfera, será 1 ºC mais alta do que em 1990. Sendo 

que, no ano de 2100 ela aumentará mais de 2 ºC.15              

Acordos como o Protocolo de Quioto (1997) e o de Paris (2015), já foram 

firmados entre países para o controle de atividades que aumentam o aquecimento 

global, promovendo a redução da emissão de CO2 e outros gases causadores do efeito 

estufa.16,17 Além disso, vinte anos após a Rio 92 (Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), líderes e representantes de diversos países 

voltaram a se reunir entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro 

na chamada Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20). Um documento intitulado “O Futuro Que Queremos” foi redigido e a pobreza 

foi considerada o maior problema a ser combatido. O texto também fortalece o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e apoia o 

desenvolvimento sustentável internacional. Houve ainda o comprometimento dos países 

participantes em investir US$ 513 bilhões em economia verde, proteção ambiental, 

energia limpa, entre outros. Mesmo assim, a Rio+20 recebeu diversas críticas por 
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apresentar mais promessas do que atitudes dos países participantes.18 No mais, diversas 

iniciativas como o uso eficiente da energia e o desenvolvimento de tecnologias para 

captura e armazenamento de carbono estão sendo promovidas visando à diminuição dos 

impactos causados pelas atividades humanas. Dentre elas, a captura e armazenamento 

de carbono (Carbon and Capture Sequestration – CCS)19, a melhoria na eficiência da 

produção de energia e a redução no teor de carbono em combustíveis20, têm recebido 

muitos esforços da comunidade científica na área de pesquisa e desenvolvimento 

atualmente. Um exemplo disso pode ser considerado o CCS que é uma nova solução, 

capturando o CO2 exatamente onde está sendo gerado, de diversas fontes, normalmente 

fósseis, como usinas termoelétricas, refinarias, indústrias de ferro e aço, fábricas de 

cimento, indústria petroquímica e processadoras de petróleo e gás natural, principais 

emissoras mundiais de CO2.
21 Depois de capturado, o CO2 é separado de outros gases e 

enviado, através de linhas de tubulação (pipelines) ou outro tipo de transporte, ao local 

de armazenamento onde será armazenado longe da atmosfera, por um longo período de 

tempo.22 

 

1.2. REDES METALORGÂNICAS (Metal Organic Frameworks) 

As redes metalorgânicas ou “Metal Organic Frameworks” (MOFs), pertencem 

a uma nova classe de polímeros de coordenação com desenvolvimento bem recente que 

alia três características: cristalinidade, alta porosidade e forte interação metal-ligante 

orgânico. São estruturas cristalinas bem definidas formadas através da coordenação de 

ligantes orgânicos e um íon metálico ou cluster metálico (Figura 2).23 

 

Figura 2: Célula cúbica primitiva da MOF-5 enfatizando as pontes de tereftalato entre clusters 

de óxido de zinco.23 
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Esta combinação única de propriedades torna as MOFs uma classe muito 

especial de materiais. Suas estruturas microporosas fornecem áreas de superfície 

aparente maiores que 5900 m2.g-1 e volumes de poros específicos de até 2 cm3.g-1,24 

juntamente com uma grande variedade de dimensões e topologias. Esses altos volumes 

de poros desencadearam um extenso interesse sobre sua aplicação para separação e 

armazenamento de gases25-27 e até mesmo como pré-concentradores de vapores 

explosivos e agentes nervosos.28,29 A presença de interações fortes metal-ligante pode 

conferir porosidade permanente ao material, ou seja, é possível remover completamente 

as moléculas de solvente (necessárias para liberar o espaço interno do material) sem 

colapso da estrutura.30  

1.2.1. NOMENCLATURA 

  Esses novos materiais que surgiram foram primeiramente denominados de 

Polímeros de Coordenação (CPs), mas essa nomenclatura leva em consideração apenas 

a coordenação entre um ligante orgânico e um íon metálico deixando de lado, 

principalmente, a estrutura final do material. Em virtude disso, a partir de 1990, os 

primeiros trabalhos de Yaghi31, Robson32, Moore33 e Zaworotko34, passaram a utilizar 

nomenclaturas descritivas para os materiais preparados em seus laboratórios consistindo 

na maioria casos de um acrônimo seguido por um número, que representa sua ordem 

cronológica de preparação. Esse acrônimo pode ser um indicativo de (i) os tipos de 

componente do material, como nas MOF-n35 (metal organic framework), COF-n36 

(covalent organic framework), RPF-n37 (rare-earth polimeric framework), ou MPF-n38 

(metal peptide framework); (ii) os tipos de estrutura, como em ZMOF-n39 (zeolite-like 

metal framework), ZIF-n40 (zeolitic imidazolate framework), ou mesoMOF-n41 

(mesopouros metal organic framework); e ainda, o laboratório em que o material foi 

preparado, como no exemplo da MIL-n20 (matériauxs de l’Institut Lavoisier), HKUST-

n42 (Hong-Kong University of Science and Technology), CPO-n43 (coordination 

polymer of Oslo) e ITQMOF-n44-46 (Instituto de Tecnología Química metal organic 

framework). 

Em agosto de 2009, para fins de normatização dos conceitos e da nomenclatura 

em torno dos polímeros de coordenação e das redes metalorgânicas, iniciou-se um 

projeto coordenado pela divisão de Química Inorgânica da IUPAC. O documento 

definitivo47 foi publicado em 2013 e as recomendações apontam para a adição da 

dimensionalidade da estrutura (1D, 2D ou 3D) para a nomenclatura “polímero de 
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coordenação”, sendo os compostos 2D e 3D melhor descritos pelo termo “rede de 

coordenação sólida”. Sendo assim, a nomenclatura “MOF”, passa a ser uma subclasse 

das redes de coordenação 2D e 3D, contudo, contendo poros intrínsecos em sua 

estrutura. A Figura 3 mostra um fluxograma hierárquico a respeito da nova 

sistematização das redes de coordenação. 

 

 

Figura 3: Fluxograma hierárquico dos conceitos envolvidos nas redes de coordenação sólidas.47  

1.2.2. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

A formação da estrutura cristalina das MOFs ocorre através da automontagem 

de suas unidades estruturais. Ao se adicionar a solução contendo o metal na solução 

contendo o ligante orgânico, ocorre um processo de auto-arranjo (self-assembly), com 

os metais ou clusters metálicos formando os “nós” e a molécula orgânica formando as 

“hastes” da estrutura.4  

As unidades secundárias de construção (secondary building units – SBUs)48 são 

conhecidas como algumas das possibilidades de geometria do centro metálico, ou seja, a 

forma como o metal está coordenado na estrutura. Segundo Eddaoudi et al.49, as SBUs 

são complexos moleculares e grupamentos nos quais os modos de coordenação do 

ligante e os ambientes de coordenação do metal podem ser utilizados para a 

transformação destes fragmentos em redes porosas estendidas usando ligantes 

politópicos.  

Em certos casos, a SBU (Figura 4) é composta apenas de um átomo de metal, 

em um bloco de construção molecular chamado MBB (single-metal-ion-based 
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molecular building block), onde pode ser obtido in situ a partir de íons metálicos 

heteroquelados com ligantes multifuncionais.50 Em outros, há formação de um 

grupamento de átomos metálicos chamados de clusters. Uma revisão com diversas 

SBUs é apresentada por Tranchemontagne et al.51 

 

Figura 4: Unidades secundárias de construção (SBUs) comumente observadas nas redes 

metalorgânicas. Código de cores: preto: carbono; vermelho: oxigênio;  azul: metal; amarelo: 

outros. (1) haste-roda (padle-wheel) binuclear; (2) ampulheta trinuclear; (3) prisma trinuclear; 

(4) cubóide tetranuclear; (5) octaedro tetranuclear.47 

Dentre os ligantes orgânicos utilizados para a síntese das MOFs destacam-se os 

ligantes multidentados (Figura 5) como as moléculas aromáticas policarboxiladas, 

bipiridinas e moléculas poliazoheterocíclicas (imidazol, triazol, tetrazol, pirimidina, 

pirazinas, etc). O uso desses tipos de ligantes promove a formação de uma estrutura 

rígida com ligações do tipo M-O-C, por exemplo, para carboxilatos.52 Dessa forma, é 

essencial saber a posição dos grupos de coordenação nas moléculas do ligante para que 

seja possível definir aonde o metal irá se coordenar e como a rede irá crescer, para a 

definição final da estrutura da MOF.53 
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Figura 5: Ligantes comumente utilizados na síntese das MOFs. 

 

Entre os íons metálicos mais lábeis para a coordenação com os ligantes 

orgânicos estão Cu2+, Zn2+, Co2+ e Ni2+, estes possuem grande destaque no campo de 

polímeros de coordenação devido a estabilidade que eles transferem as MOFs. Pela 

teoria de Pearson, ácidos duros têm maior afinidade por bases duras (baixa 

polarizabilidade) e ácidos moles, maior afinidade por bases moles (alta 

polarizabilidade). Os cátions divalentes citados, por se tratarem de cátions pequenos de 

carga intermediária, são considerados ácidos (aceptores de elétrons) moderados, nem 

tão moles, nem tão duros. Já o oxigênio no grupo carboxilato (sítio de coordenação dos 

ligantes utilizados nesse trabalho), se trata de uma base (doador de elétrons) dura, pois 

consiste em uma espécie pouco volumosa e muito eletronegativa, proporcionando pouca 

dispersão para a sua carga. Assim, visto que esses cátions são moderados, eles podem 

interagir tanto com bases moles quanto com bases duras tendo, portanto, mais afinidade 

com o carboxilato do que um ácido mole teria.54 

Os ânions também podem desempenhar papéis importantes na determinação da 

estrutura das MOFs. Além das diferenças no volume e na forma que devem ser 

acomodados na rede cristalina, as inúmeras possibilidades de coordenação do ânion e 

sua capacidade de atuar como ponte entre os centros metálicos são muito importantes 

para a síntese.55 

A variação no tamanho dos poros e sua funcionalização são características 

imprescindíveis desse tipo de material e estão intimamente relacionados com o tipo e 

tamanho de seus ligantes orgânicos. O efeito da mudança de ligante pode ser observado 

na Figura 6 onde estão representadas uma série de MOFs isoreticulares com base na 

estrutura mais simples encontrada na literatura, a MOF-5. Pode-se perceber que ambas 
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as estruturas apresentam a mesma topologia, ou seja, a mesma descrição estrutural, 

porém suas propriedades divergem em função do volume dos poros e/ou presença de 

grupos funcionais introduzidos nas estruturas dos ligantes. Vale destacar também que 

todas as estruturas apresentam o mesmo tipo de nó (clusters tetraédricos de zinco) e por 

conta disso a topologia não varia mesmo com a mudança no ligante orgânico. É possível 

assumir então que os nós definem a estrutura do material e que a mudança do metal 

pode e normalmente leva, a mudança de topologia.56 

 

Figura 6: Estruturas monocristalinas de IRMOFs-n.21 

1.2.3. SÍNTESE 

A síntese convencional das MOFs se baseia, então, na utilização de cátions 

metálicos e ligantes orgânicos com o intuito de formar esferas de coordenação que se 

repitam infinitamente (arranjo polimérico), podendo se estender em uma (1D), duas 

(2D) ou três (3D) dimensões. Nesse contexto, a síntese desses materiais é considerada 

como um “jogo de construção” (Figura 7), onde depende exclusivamente do arranjo 

entre os centros metálicos e os ligantes orgânicos. 
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Figura 7: Princípio de formação das estruturas poliméricas.49 

Outros parâmetros que desenvolvem um papel decisivo na síntese das MOFs 

são o pH (majoritariamente ácido), a concentração e a temperatura (<250 ºC). O método 

de síntese se baseia, geralmente, na mistura de duas soluções que contêm o metal e o 

ligante orgânico, seja em condições ambientes, hidro ou solvotérmicas e com, ou sem 

adição de moléculas auxiliares. A natureza do solvente ou a presença de cátions e outras 

moléculas adicionais na síntese de MOFs podem causar um grande efeito na estrutura 

cristalina do material obtido. Assim, uma dada combinação metal-ligante pode levar a 

um número de estruturas diferentes (polimorfismo), dependendo de alterações sutis nos 

parâmetros de síntese já mencionados.18  

Segundo Edaoudi et al.49, existem duas estratégias para a síntese de estruturas 

rígidas porosas: a expansão e a decoração. A expansão faz uso de ligantes longos como, 

por exemplo, 4,4’-bipiridina (Figura 5) sendo capazes de aumentar o espaço entre os 

vértices da rede para gerar espaços vazios proporcionais ao comprimento do ligante. 

Assim, uma ligação é substituída por uma sequência de ligações. Seu grande problema 

está na possibilidade de interpenetração ou catenação de rede (Figura 8), isto é, uma 

malha de rede se interpõe à outra, diminuindo os espaços vazios e, consequentemente, a 

porosidade.  
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Figura 8: Tipos de catenação em MOFs (a) redes interpenetradas; (b) redes entrelaçadas.57 

Já a decoração, envolve o uso de grupamentos metálicos (clusters) ao invés de 

átomos individuais nos vértices da rede. Desta forma, estes grupamentos rígidos, por 

exemplo, um cluster metal-carboxilato, ocupam o vértice de células unitárias e são 

conectados por estruturas estáveis de ligantes politópicos como, por exemplo, um anel 

benzênico do ligante 1,4-benzenodicarboxilato, formando assim uma rede rígida, aberta 

e sem a tendência de interpenetração.49 

Outras estratégias de síntese foram introduzidas por Burnett e Choe58 pelo 

processo de auto-montagem sequencial, no qual primeiro se sintetiza uma estrutura, que 

serve de modelo de partida para outras etapas do processo e também por Hoskins e 

Robson33 que introduziram o conceito de síntese de compostos polinucleares com a 

utilização de blocos de construção (building-block approach), além das SBUs já citadas 

anteriormente. 

Baseado nessas estratégias, diferentes técnicas de síntese de MOFs foram 

descritas, tais como, síntese por difusão lenta, síntese solvo ou hidrotérmica, 

eletroquímica, mecanoquímica, sonoquímica e mais recentemente, as sínteses assistidas 

por micro-ondas. Nesses tipos de síntese o tempo de reação pode variar de alguns 

minutos, dias e até meses.21,49 

Para este trabalho foram utilizadas a síntese por difusão lenta e a síntese 

solvotérmica. A síntese por difusão lenta tem como princípio básico a dissolução do sal 

metálico e o ligante orgânico em um solvente apropriado. O sistema pode ser mantido 

aberto ou fechado, a temperatura ambiente ou próximas a 0 ºC. Esse método é simples e 

eficaz, porém tem como principal desvantagem o tempo de formação dos cristais (dias 

ou até meses). Já na síntese solvotérmica, a mistura reacional é colocada em um reator 

(geralmente de aço revestido com copo de Teflon), aquecido a temperaturas superiores 

ao ponto de ebulição do solvente (solvente orgânico ou água, ou mistura deles), gerando 
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um ambiente sob condição de pressão. Ela pode ser realizada com ou sem agitação, e 

com rampas variáveis de aquecimento ou arrefecimento, sendo assim, um método que 

permite a variação das condições reacionais tendo em vista o crescimento dos cristais.55 

As técnicas de caracterização de MOFs são as usuais e, sendo a estabilidade da 

MOF uma preocupação estas são muitas vezes, utilizadas tanto após a síntese, quanto 

após aquecimento e vácuo, para comprovar a manutenção de suas propriedades após a 

remoção de solventes. Para a comprovação de sua estabilidade térmica, a técnica 

indicada é a análise térmica gravimétrica (TGA). A técnica de espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho (IV) é empregada, para checar as absorções 

características do ligante e a técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(RMN) em estado sólido é utilizada para verificar a presença de grupos funcionais e o 

ambiente químico do centro metálico das MOFs. A cristalinidade da MOF deve ser 

analisada por difração de raios-X, tanto do pó quanto do monocristal, que também pode 

ser utilizada para verificar a pureza do composto sintetizado. Técnicas de microscopia, 

tais como a microscopia eletrônica de transmissão, também fornecem informações sobre 

a estrutura e cristalinidade. Por fim, a propriedade textural pode ser comprovada por 

técnicas de adsorção, sendo a adsorção de N2, tanto pelo método volumétrico quanto 

gravimétrico, a mais indicada.22 

 

1.2.4. APLICAÇÕES 

As MOFs apresentam aplicações em diversos campos, sendo a catálise e os 

processos de adsorção (carreadores de fármacos, separação, etc.) os de maior destaque. 

Além dessas, outras aplicações relatadas estão nas áreas de luminescência59,60, 

magnetismo61, condutividade elétrica62, sensores63 e filmes finos64,65. 

Neste contexto, por exemplo, o hidrogênio tem despertado grande interesse em 

pesquisas de armazenamento desse gás já que seu transporte é limitado e necessita de 

equipamentos grandes, pesados e que apresentam riscos de segurança elevados devido 

ao seu baixo ponto de ebulição e baixa densidade. Como a interação com esse gás 

acontece através do mecanismo de fisissorção, sendo reversível e com uma cinética 

rápida de adsorção/dessorção, novos materiais porosos como as MOFs, vêm sendo 

propostos desde então, sendo necessário que estes possuam poros bem pequenos para 

obstruir as moléculas de gás hidrogênio e não permitir que elas escapem.66  
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A MOF-177 (Figura 9), por exemplo, é um composto poroso de zinco que 

possui área específica de 4.500 m² g-1 e tem sido considerada um dos materiais mais 

eficientes para adsorção e armazenagem de hidrogênio.67 Porém, a quantidade de 

hidrogênio retido à temperatura ambiente ainda é pequena, motivo pelo qual algumas 

estratégias (funcionalização de ligantes, introdução de sítios metálicos abertos, etc) 

estão sendo utilizadas para aumentar a eficiência de armazenamento nessa condição.68 

 

Figura 9: Estrutura cristalina da MOF-177.67 

 

Já a MgMOF-74 (Figura 10) é um dos materiais de referência para essa 

aplicação, pois possui a maior capacidade de captura de CO2 já relatada (27,5% em 

peso) sob condições padrão (298 K e 1 bar).69 Sua estrutura se baseia na combinação de 

clusters Mg3[(O)3(CO2)3] e ligantes do tipo ácido 2,5-di-hidroxiterefálico resultando em 

um estrutura unidimensional no formato de canais hexagonais. Devido ao caráter mais 

eletronegativo, os oxigênios presentes no cluster deslocam a nuvem eletrônica para si, 

enquanto os íons Mg, com deficiência de densidade eletrônica, apresentam um caráter 

positivo (acidez de Lewis). Essa acidez dos íons Mg pode favorecer a coordenação entre 

a Mg-MOF-74 e assim, possíveis moléculas hospedeiras, como CO2. 

 

Figura 10: Estrutura cristalina de Mg-MOF-74.69 
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A emissão de 1 kg de CH4 equivale à emissão de 25 kg de CO2, tornando-o 

ainda mais poluente. Estudos recentes na área das MOFs visam utilizar o 

armazenamento deste gás para posterior conversão dele em CO2 através da queima, e 

assim utilizá-lo como aproveitamento da energia por um automóvel, por exemplo. Peng 

et. al70, destaca a síntese do material HKUST-1 para armazenamento de metano 

apresentando melhores desempenhos frente aos materiais convencionais, 

principalmente, pelo fato de poderem ser quimicamente modificados a fim de aumentar 

seu potencial de adsorção. Esse mesmo material foi testado em tanques de um carro 

protótipo (Caddy EcoFuel car) da Volkswagen, desenvolvido em parceria com a BASF 

e o grupo do professor Omar Yaghi. Esses tanques foram preenchidos com metano 

adsorvido na Basolite C300 (HKUST-1) e em 2007, um teste foi realizado com esse 

veículo, em uma viagem que saiu de Berlim em direção à Bangkok na Ásia, resultando 

em uma autonomia de 32000 Km.71 

Nesse contexto, a NGVAmerica (ou veículos de gás natural para a América) é 

uma organização nacional dedicada ao desenvolvimento de um mercado crescente, 

lucrativo e sustentável para veículos movidos a gás natural ou biometano. Estes 

afirmam que existem cerca de 142 mil NGVs nas estradas dos EUA hoje e mais de 15 

milhões de veículos em todo o mundo e que, embora o gás natural não tenha sido 

amplamente adotado nos EUA, a tecnologia das MOFs poderia mudar isso e realmente 

estimular o mercado.72 

O gás natural é menos caro e é produzido no mercado interno. No entanto, 

ocupa mais espaço do que a gasolina ou diesel e o armazenamento a bordo deste gás 

pode ser um desafio. Sendo assim, a MOF oferece uma opção de armazenamento mais 

eficiente, o que pode reduzir o espaço do tanque a bordo que precisa ser reabastecido 

com frequência.72 

A BASF é líder mundial em pesquisa das MOFs e sua produção em larga 

escala. Seus especialistas trabalham em estreita colaboração com outros homólogos de 

transporte para entender a tecnologia em aplicações do mundo real e trazê-lo para o 

mercado rapidamente. Na recente Expo Clean Transport Transportation de 2014, a Ford 

Motor Company e a BASF exibiram um caminhão com MOFs dentro dos tanques de 

combustível de GNV, indicando um grande potencial de aplicação industrial no século 

XXI.73 

De acordo com Li et al.56, a capacidade de adsorção depende, principalmente, 

da pressão de equilíbrio, temperatura, natureza do adsorbato e dos microporos do 



 

28 
 

adsorvente. Sendo assim, a flexibilidade da síntese das MOFs, tanto na estrutura porosa 

quanto química, tornam essas redes promissoras para esse tipo de aplicação. 

2. OJETIVOS 

Tendo em vista a notabilidade da aplicação das MOFs, sua acessibilidade e 

considerando a evolução recente e crescente desta nova classe na pesquisa e, em 

particular, quanto à adsorção de gases, este projeto pretende abordar a síntese e 

caracterização de redes metalorgânicas (MOFs), sintetizando redes cristalinas onde os 

ligantes escolhidos são flexíveis e de fácil obtenção. 

 A escolha dos ligantes se baseia na literatura74,75 que destaca, principalmente, 

ligantes multidentados carboxilatos que promovem uma maior expansão da estrutura. 

Propõe-se unir os possíveis ligantes da Figura 11 a metais como Cu2+, Zn2+, Co2+, Cd2+, 

visto que MOFs à base desses metais apresentam respostas positivas para esse tipo de 

aplicação. Uma vez sintetizados, estes serão avaliados quanto a sua aplicação como 

adsorventes de gases.  

 

Figura 11: Estrutura química dos ligantes em potencial. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Neste trabalho fez-se a utilização de ligantes flexíveis com cadeias alquílicas e 

glicólicas, uma vez que estes são pouco estudados na literatura comparado aos ligantes 

rígidos mostrados na Figura 5, por exemplo. Sendo assim, relatamos uma nova 

abordagem para a síntese de MOFs com base na introdução de flexibilidade na estrutura 

afim de se desenvolver materiais mais sensíveis e adaptáveis. Esta abordagem é baseada 

em uma série de estudos recentes onde essa flexibilidade por outros meios tem se 

mostrado eficaz em aplicações para armazenamento de gás.76 
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Lin et al.77, por exemplo, ressalta as vantagens da utilização desses tipos de 

ligantes e porque estão atraindo uma atenção inigualável na pesquisa e na síntese de 

redes metalorgânicas. Dentre essas vantagens se destacam a diversidade estrutural das 

redes devido aos seus modos de coordenação versáteis e suas conformações. Os ligantes 

flexíveis com múltiplos doadores têm sido amplamente utilizados para a construção de 

MOFs polinucleares e com centros quirais. As MOFs homoquirais, neste caso, podem 

ser utilizadas na separação de enantiômeros e catálise assimétrica que não é facilmente 

acessível com a utilização de ligantes rígidos. 

Stavitski et al.78 investigaram o desempenho da estrutura NH2-MIL-53 (Al) 

(Figura 12) na captura e separação de CO2 devido a sua flexibilidade. Estas 

propriedades se dão, principalmente, devido a uma interação delicada das forças de 

dispersão fracas controlando a flexibilidade da estrutura. Dessa forma, ela permite 

acomodar moléculas adsorvidas de um determinado tamanho, ao mesmo tempo que 

dificulta a adsorção de moléculas maiores (tipo de adaptação induzida no poro). 

 

Figura 12: Estrutura da NH2-MIL-53 (Al).73 

 

Já no trabalho de Li et al.79, eles estudaram a desafiadora separação de uma 

mistura com tamanho molecular similar “propino/propileno” em relação a uma MOF 

flexível. No que diz respeito às suas propriedades únicas, ao passo que o material pode 

funcionar na faixa de baixas pressões, bem como na faixa de altas pressões, este tipo de 

MOF poderia ser aplicada para separar diferentes tipos de misturas de tamanho 

molecular semelhantes. 

Com base nisso, nota-se que ainda existe uma carência de estudos na síntese de 

MOFs com ligantes flexíveis, sendo este trabalho uma forma de preencher a lacuna em 

relação a esse assunto.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são expostos e discutidos os resultados obtidos durante a 

realização deste trabalho. Para cada classe de ligantes se discute o planejamento das 

estruturas desejadas, sua síntese e caracterização. Para a síntese das MOFs, apresenta-se 

os resultados atingidos e todas as possibilidades testadas para se chegar a sua estrutura. 

 

4.1. PLANEJAMENTO E SÍNTESE DOS LIGANTES 

 

A partir da definição estrutural dos compostos planejados se propôs sua 

retrossíntese, como pode ser visto no Esquema 1. Baseando-se na retrossíntese, 

observa-se (pelo caminho inverso) que a síntese dos ligantes H2-alquil01 e H2-alquil02 

mostra que a preparação dos mesmos envolve uma rota sintética relativamente simples, 

com somente duas etapas reacionais. Dessa forma, os produtos finais poderiam ser 

preparados a partir da reação de hidrólise básica do Bis-alquil01 e Bis-alquil02 com 

NaOH. O intermediário Bis-alquil01 e Bis-alquil02 pode ser obtido através da 

substituição nucleofílica bimolecular (SN2) com o espaçador 1,4-dibromobutano e 1,6-

dibromohexano. 

Esquema 1: Retrossíntese proposta para os ligantes com espaçadores alquílicos. 

 

De forma a estudar as forças intermoleculares capazes de estabilizar a estrutura 

cristalina dos compostos, optou-se também pela síntese de ligantes com espaçadores 

glicólicos. A partir da definição estrutural dos compostos planejados se propôs sua 

retrossíntese, como pode ser visto no Esquema 2. Baseando-se na retrossíntese, 

observa-se (pelo caminho inverso) que a síntese dos ligantes H2-glico01 e H2-glico02 

mostra que a preparação dos mesmos envolve uma rota sintética relativamente simples, 

com três etapas reacionais. Dessa forma, os produtos finais poderiam ser preparados a 

partir da reação de hidrólise do Bis-glico01 e Bis-glico02 e NaOH. O intermediário Bis-

glico01 e Bis-glico02 pode ser obtido através da substituição nucleofílica bimolecular 

(SN2) com o espaçador DTT e TTP. 
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Esquema 2: Retrossíntese proposta para os ligantes com espaçadores glicólicos. 

 

4.1.1. LIGANTES COM ESPAÇADORES ALQUÍLICOS (Classe 1) 

Efetivamente, os ligantes da classe (1), contendo espaçadores alquílicos, foram 

sintetizados baseados na literatura74.75, com rendimentos entre 70-90%, após purificação 

por recristalização em etanol. A rota sintética para a obtenção dos ésteres intermediários 

está representada no Esquema 3. Na primeira etapa reagiu-se o 4-hidroxibenzoato de 

metila (4Hdx) com o espaçador alquílico 1,4-dibromobutano (DBB) para a obtenção do 

éster 4,4'-(butano-1,4-diilbis(oxi)) dibenzoato de dimetila (Bis-alquil01), um sólido 

branco cristalino com 90% de rendimento. O mesmo procedimento foi utilizado para a 

obtenção do éster intermediário 4,4'- (hexano-1,6-diilbis(oxi)) dibenzoato de dimetila 

(Bis-alquil02), um sólido branco cristalino com 83% de rendimento, trocando-se o 

espaçador por 1,6-dibromohexano (DBX).  

 
Esquema 3: Obtenção dos ésteres intermediários Bis-alquil01 e Bis-alquil02. 

 

O mecanismo geral para a primeira etapa na obtenção dos ésteres 

intermediários com espaçadores alquílicos está representado no Esquema 4, através de 

uma substituição nucleofílica bimolecular (SN2). Inicialmente a hidroxila do 4-

hidroxibenzoato de metila (4Hdx) é desprotonada pela base, neste caso, carbonato de 

potássio (K2CO3) gerando um íon alcóxido. Esse íon, um nucleófilo, ataca o bromo 

pertencente ao espaçador 1,4-dibromobutano (DBB) que é um bom grupo de saída, para 

formar o éster 4,4'-(butano-1,4-diilbis(oxi)) dibenzoato de dimetila (Bis-alquil01). O 

mesmo mecanismo se repete para a síntese do éster 4,4'- (hexano-1,6-diilbis(oxi)) 



 

32 
 

dibenzoato de dimetila (Bis-alquil02) alterando-se apenas o espaçador, sendo para este 

composto, o 1,6-dibromohexano (DBX). 

Esquema 4: Mecanismo proposto para a formação dos ésteres intermediários com espaçador 

alquílico. 

 

Os intermediários foram caracterizados por espectroscopia de RMN 1H, IV e 

ponto de fusão. Na caracterização por Infravermelho (Figura 13) destacam-se as 

absorções em 2949 cm-1, correspondente as ligações (C-H) de aromáticos; 2882 cm-1, as 

ligações (C-H) de alcanos; 1718 cm-1, à ligação (C=O) de ésteres; 1605 cm-1, à ligação 

(C=C) de aromáticos e 1507 cm-1 as ligações (-CH2). 
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Figura 13: Espectro de IV do éster Bis-alquil01. 
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A Figura 14 apresenta o espectro de RMN 1H, obtido na frequência de 500 

MHz e utilizando CDCl3 como solvente. Em 7,97 ppm se observa um dupleto, com 

constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios 

aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 3, 6, 11 

e 14, mais próximos do oxigênio e então, mais desblindados. Em 6,89 ppm também se 

observa um dupleto com constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a 

quatro hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados 

aos carbonos 4,5,12 e 13. Os hidrogênios ligados aos carbonos 7 e 10 se encontram na 

região de 4,09 a 4,07 ppm na forma de um multipleto com integral relativa a quatro 

hidrogênios da ponte metilênica. Em 3,83 ppm, verifica-se um singleto com integral 

relativa a seis hidrogênios, correspondentes aos hidrogênios da metila do éster ligados 

aos carbonos 1 e 2. Por fim, na região de campo mais alto, entre 2,02 e 1,99 ppm se 

denota um multipleto com integração de quatro hidrogênios, que podem ser atribuídos 

aos hidrogênios ligados aos carbonos 8 e 9. 

 

Figura 14: Espectro de RMN 1H do éster com espaçador alquílico Bis-alquil01. 

 

Já para o intermediário Bis-alquil02, na caracterização por Infravermelho 

(Figura 15) destacam-se as absorções em 2943 cm-1, correspondente as ligações (C-H) 

de aromáticos; 2865 cm-1, as ligações (C-H) de alcanos; 1719 cm-1, à ligação (C=O) de 

ésteres; 1605 cm-1, à ligação (C=C) de aromáticos e 1508 cm-1 as ligações (-CH2). 
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Figura 15: Espectro de IV do éster com espaçador alquílico Bis-alquil02. 

 

A Figura 16 apresenta o espectro de RMN 1H, obtido na frequência de 500 

MHz e utilizando CDCl3 como solvente. Em 7,98 ppm se observa um dupleto, com 

constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios 

aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 3,4, 9 e 

10, mais próximos do oxigênio e então, mais desblindados. Em 6,91 ppm também se 

observa um dupleto com constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a 

quatro hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados 

aos carbonos 5-8. Os hidrogênios ligados aos carbonos 11 e 16 se encontram na região 

de 4,03 a 4,01 ppm na forma de um tripleto com constante de acoplamento de J = 6 Hz 

e integral relativa a quatro hidrogênios da ponte metilênica. Em 3,88 ppm, verifica-se 

um singleto com integral relativa a seis hidrogênios, correspondentes aos hidrogênios da 

metila do éster ligados aos carbonos 1 e 2. Por fim, na região de campo mais alto, temos 

dois multipletos, um na região de 1,84 a 1,81 ppm e outro de 1,55 a 1,52 ppm com 

integração de quatro hidrogênios cada, que podem ser atribuídos aos hidrogênios 

ligados aos carbonos 12 e 15, e 13 e 14, respectivamente. 
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Figura 16: Espectro de RMN 1H do éster com espaçador alquílico Bis-alquil02. 

 

A rota sintética para a segunda etapa da reação está representada no Esquema 

5. Nessa etapa o intermediário Bis-alquil01 foi reagido com hidróxido de sódio (NaOH) 

em uma reação de hidrólise básica para enfim formar o ligante ácido 4,4'-(butano-1,4-

diilbis(oxi)) dibenzóico (H2-alquil01). O mesmo procedimento se repete para a síntese 

do ligante ácido 4,4'-(hexano-1,6-diilbis (oxi)) dibenzóico (H2-alquil02), alterando-se 

apenas o produto inicial, neste caso o Bis-alquil02.  

 
Esquema 5: Obtenção dos ligantes ácidos H2-alquil01 e H2 -alquil02. 

 

O mecanismo geral para a segunda etapa na obtenção dos ligantes ácidos com 

espaçadores alquílicos está representado no Esquema 6, através de hidrólise básica. 

Inicialmente o íon hidróxido ataca o carbono da carbonila do éster quebrando a dupla 

ligação e formando um intermediário tetraédrico. O intermediário formado colapsa e a 

ligação C=O é novamente formada, resultando na liberação do íon alcóxido. Com a 
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adição do H2SO4 obtém-se então o ligante ácido desejado, garantindo assim a 

protonação do íon alcóxido do meio. 

 
Esquema 6: Mecanismo proposto para a formação dos ligantes ácidos com espaçador alquílico. 

 

O ligante ácido foi caracterizado por espectroscopia de RMN 1H, IV e ponto de 

fusão. Na caracterização por Infravermelho (Figura 17) observa-se um deslocamento 

nas bandas referentes as absorções na região de 2951 cm-1 a 2561 cm-1, evidenciando a 

hidrólise do ligante na segunda etapa, de éster para ácido carboxílico. Assim, destacam-

se as absorções em 2951 cm-1, correspondente as ligações (C-H) de aromáticos; 2826 

cm-1, as ligações (C-H) de alcanos; 2561 cm-1, à ligação (O-H) de ácidos carboxílicos; 

1679 cm-1, à ligação (C=O) de ácidos carboxílicos; 1606 cm-1, à ligação (C=C) de 

aromáticos e 1515 cm-1 as ligações (-CH2). 
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Figura 17: Espectro de IV do ligante ácido H2-alquil01. 
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A Figura 18 apresenta o espectro de RMN 1H, obtido na frequência de 500 

MHz e utilizando DMSO-d6 como solvente. Em 7,88 ppm se observa um dupleto, com 

constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios 

aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 1, 4, 5 e 

6, mais próximos do oxigênio e então, mais desblindados. Em 7,01 ppm também se 

observa um dupleto com constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a 

quatro hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados 

aos carbonos 2, 3, 7 e 8. Os hidrogênios ligados aos carbonos 9 e 12 se encontram na 

região de 4,13 a 4,11 ppm na forma de um multipleto com integral relativa a quatro 

hidrogênios da ponte metilênica. Por fim, na região de campo mais alto, entre 1,91 e 

1,89 ppm se denota um multipleto com integração de quatro hidrogênios, que podem ser 

atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 10 e 11. Pode-se notar que os 

hidrogênios metílicos não aparecem nesse espectro, indicando que houve substituição 

do –OCH3 por –OH. A ausência do desdobramento resultante do acoplamento ao 

hidrogênio da hidroxila80 se dá, normalmente, porque esse hidrogênio sofre rápida troca 

intermolecular com o deutério do solvente, por exemplo, com H2O e até entre eles 

mesmos. O desdobramento em 3,23 ppm indica a presença de H2O no solvente 

deuterado. 

 

Figura 18: Espectro de RMN 1H do ligante ácido H2-alquil01. 
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Para o ligante H2-alquil02, na caracterização por Infravermelho (Figura 19) 

observa-se um deslocamento nas bandas referentes as absorções na região de 2932 cm-1 

a 2559 cm-1, evidenciando a hidrólise do ligante na segunda etapa, de éster para ácido 

carboxílico. Assim, destacam-se as absorções em 2932 cm-1, correspondente as ligações 

(C-H) de aromáticos; 2861 cm-1, as ligações (C-H) de alcanos; 2559 cm-1, à ligação (O-

H) de ácidos carboxílicos; 1679 cm-1, à ligação (C=O) de ácidos carboxílicos; 1606 cm-

1, à ligação (C=C) de aromáticos e 1514 cm-1 as ligações (-CH2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 20 apresenta o espectro de RMN 1H, obtido na frequência de 500 

MHz e utilizando DMSO-d6 como solvente. Em 7,87 ppm se observa um dupleto, com 

constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios 

aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 1,2, 7 e 

9, mais próximos do oxigênio e então, mais desblindados. Em 7,00 ppm também se 

observa um dupleto com constante de acoplamento de J = 9 Hz e integral relativa a 

quatro hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados 

aos carbonos 3, 4, 5 e 8. Os hidrogênios ligados aos carbonos 10 e 15 se encontram na 

região de 4,13 a 4,11 ppm na forma de um multipleto com constante de acoplamento de 

J = 6 Hz com integral relativa a quatro hidrogênios da ponte metilênica. Por fim, na 

região de campo mais alto, temos dois multipletos um na região de 1,77 a 1,75 ppm e 

outro de 1,50 a 1,48 ppm, respectivamente, com integração de quatro hidrogênios cada 

um e que podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos de 11-14. Pode-se 

notar que os hidrogênios metílicos não aparecem nesse espectro, indicando que houve 

substituição do –OCH3 por –OH. A ausência do desdobramento resultante do 
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Figura 19: Espectro de IV do ligante ácido H2-alquil02. 
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acoplamento ao hidrogênio da hidroxila80 se dá, normalmente, porque esse hidrogênio 

sofre rápida troca intermolecular com o deutério do solvente, por exemplo, com H2O e 

até entre eles mesmos. O desdobramento em 3,36 ppm indica a presença de H2O no 

solvente deuterado. 

 

 

A síntese da classe desses ligantes se apresentou de forma simples e favorável 

para a obtenção dos produtos finais, além de apresentarem altos rendimentos para a 

etapa posterior de síntese das MOFs. As caracterizações dos compostos por RMN 13C e 

espectrometria de massas (E.M.) estão em andamento e por isso não foram anexadas ao 

trabalho. 

4.1.2. LIGANTES COM ESPAÇADORES GLICÓLICOS (Classe 2) 

Para a síntese do ligante glicólico proposto para este trabalho, primeiramente 

realizou-se a obtenção do espaçador DPT a partir de metodologia encontrada na 

literatura81 com rendimentos de 80% e formação de um sólido branco cristalino. A rota 

sintética para a obtenção do espaçador está representada no Esquema 7. Neste caso, o 

dietilenoglicol (DTG) é convertido em di-tosilato pela reação do cloreto de tosila na 

presença de uma base (KOH), através de substituição nucleofílica bimolecular (SN2), 

tornando-se o grupo tosilato um melhor grupo de saída que o álcool. Isso fez-se 

necessário porque na etapa posterior pretende-se realizar a reação de substituição 

Figura 20: Espectro de RMN 1H do ligante ácido H2-alquil02. 
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nucleofílica bimolecular (SN2) entre o reagente 4Hdx e o espaçador DPT para a 

obtenção do éster intermediário Bis-glico01.  

 

Esquema 7: Obtenção do espaçador DPT. 

 

O espaçador glicólico DPT foi caracterizado por RMN 1H. A Figura 21 

apresenta o espectro de RMN 1H do espaçador DPT, obtido na frequência de 500 MHz e 

utilizando CDCl3 como solvente. Em 7,77 ppm se observa um dupleto, com constante 

de acoplamento de J = 8 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios aromáticos, os quais 

podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 3, 6, 7 e 8, mais próximos do 

oxigênio e então, mais desblindados. Em 7,35 ppm também se observa um dupleto com 

constante de acoplamento de J = 8 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios 

aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 4, 5, 9 e 

10. Os hidrogênios ligados aos carbonos 11 e 14 se encontram na região de 4,09 a 4,06 

ppm na forma de um multipleto com integral relativa a quatro hidrogênios referentes 

aos carbonos metilênicos. Os hidrogênios ligados aos carbonos 12 e 13 se encontram na 

região de 3,62 a 3,60 ppm na forma de um multipleto com integral relativa a quatro 

hidrogênios também referentes a carbonos metilênicos. Em 2,45 ppm, verifica-se um 

singleto com integral relativa a seis hidrogênios, correspondentes aos hidrogênios da 

metila do éster ligados aos carbonos 1 e 2.  
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De posse do espaçador, deu-se continuidade a síntese do éster intermediário 

Bis-glico01. Efetivamente, a síntese dos ligantes da classe (2) com espaçadores 

glicólicos foi realizada baseando-se em trabalhos descritos na literatura74,75 com 

rendimento entre 65-70% após purificação por recristalização em acetato de etila 

(AcOEt). A rota sintética para a obtenção dos ésteres intermediários está representada 

no Esquema 8. Na primeira etapa reagiu-se o 4-hidroxibenzoato de metila (4Hdx) com 

o espaçador glicólico, espaçador di(p-toluenossulfonato) de dietilenoglicol (DPT) para a 

obtenção do éster 4,4'-((oxibis(etano-2,1-diil))bis(oxi)) dibenzoato de dimetila (Bis-

glico1), um sólido branco com 65% de rendimento. O mecanismo geral para a primeira 

etapa é baseado naquele descrito no Esquema 4 (p. 32), com alteração apenas no 

espaçador e grupo de saída, neste caso um tosilato.  

 
Esquema 8: Obtenção do éster intermediário Bis-glico01. 

  

Figura 21: Espectro de RMN 1H do espaçador glicólico DPT. 
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O intermediário Bis-glico01 foi caracterizado pelo espectro de RMN 1H 

apresentado na Figura 22, obtido na frequência de 500 MHz e utilizando CDCl3 como 

solvente. Em 7,97 ppm se observa um dupleto, com constante de acoplamento de J = 8 

Hz e integral relativa a quatro hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos 

aos hidrogênios ligados aos carbonos 3, 6, 7 e 8, mais próximos do oxigênio e então, 

mais desblindados. Em 6,95 ppm também se observa um dupleto com constante de 

acoplamento de J = 8 Hz e integral relativa a quatro hidrogênios aromáticos, os quais 

podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos carbonos 4, 6, 9 e 10. Os hidrogênios 

ligados aos carbonos 11 e 14 se encontram na região de 4,23 a 4,20 ppm na forma de 

um tripleto com constante de acoplamento de J = 5 Hz com integral relativa a quatro 

hidrogênios da ponte metilênica. Os hidrogênios ligados aos carbonos 12 e 13 se 

encontram na região de 3,97 a 3,95 ppm na forma de um tripleto com constante de 

acoplamento de J = 5 Hz com integral relativa a quatro hidrogênios da ponte metilênica. 

Em 3,89 ppm, verifica-se um singleto com integral relativa a seis hidrogênios, 

correspondentes aos hidrogênios da metila do éster ligados aos carbonos 1 e 2. 

Figura 22: Espectro de RMN 1H do intermediário Bis-glico01. 

 

A rota sintética para a segunda etapa da reação está representada no Esquema 

9. Nessa etapa o intermediário Bis-glico01 foi reagido com hidróxido de sódio (NaOH) 
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em uma reação de hidrólise básica para enfim formar o ligante ácido 4,4'-((oxibis(etano-

2,1-diil))bis(oxi)) dibenzóico (H2-glico01). O mecanismo geral para a segunda etapa é 

baseado naquele descrito no Esquema 6 (p. 34), com alteração apenas no éster 

intermediário, neste caso o Bis-glico01. O ponto de fusão medido para o composto foi 

de 125 ºC e está de acordo com a literatura, sendo este na faixa de 123-125 ºC. 

 

Esquema 9: Obtenção do ligante ácido H2-glico01. 

 

A Figura 23 apresenta o espectro de RMN 1H do ligante H2-glico01, obtido na 

frequência de 500 MHz e utilizando DMSO-d6 como solvente. Em 7,86 ppm se observa 

um dupleto, com constante de acoplamento de J = 8 Hz e integral relativa a quatro 

hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios ligados aos 

carbonos 1-4, mais próximos do oxigênio e então, mais desblindados. Em 7,01 ppm 

também se observa um dupleto com constante de acoplamento de J = 8 Hz e integral 

relativa a quatro hidrogênios aromáticos, os quais podem ser atribuídos aos hidrogênios 

ligados aos carbonos 5-8. Os hidrogênios ligados aos carbonos 9 e 12 se encontram na 

região de 4,21 a 4,19 ppm na forma de um tripleto com constante de acoplamento de J = 

5 Hz com integral relativa a quatro hidrogênios da ponte metilênica. Os hidrogênios 

ligados aos carbonos 12 e 13 se encontram na região de 3,86 a 3,84 ppm na forma de 

um tripleto com constante de acoplamento de J = 5 Hz com integral relativa a quatro 

hidrogênios da ponte metilênica. Pode-se notar que os hidrogênios metílicos não 

aparecem nesse espectro, indicando que houve substituição do –OCH3 por –OH. A 

ausência do desdobramento resultante do acoplamento ao hidrogênio da hidroxila75 se 

dá, normalmente, porque esse hidrogênio sofre rápida troca intermolecular com o 

deutério do solvente, por exemplo, com H2O e até entre eles mesmos. O desdobramento 

em 3,23 ppm indica a presença de H2O no solvente deuterado. 
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Infelizmente, a síntese desses ligantes não foi reprodutível sendo alcançada 

apenas uma vez apesar de várias outras tentativas. Optou-se então, pela busca de novas 

metodologias, já descritas na literatura, porém apenas duas referências foram 

encontradas. Charton et al.82, faz uso de espaçadores tosilados, mas utilizam 4-

hidroximetil fenol como matéria prima ao invés do 4Hdx, ainda assim com condições 

muito parecidas com a referência base (Esquema 10)75.  

Esquema 10: Rota sintética de obtenção do ligante 154b. 

 

Hajibeygi et al.83 faz uso de espaçadores halogenados, neste caso o 1-cloro-2- 

(2-cloroetoxi) etano (EtCl) e utiliza o ácido 4-hidroxibenzóico (4Hda) ao invés do 4Hdx 

(Esquema 11). 

Figura 23: Espectro de RMN 1H do ligante H2-glico01. 
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Esquema 11: Rota sintética de obtenção do ligante H2-glico01. 

 

Como não tínhamos ambos os reagentes necessários no laboratório, optou-se 

por mudar algumas condições da primeira metodologia como o tipo de solvente, o 

tempo de reação e estequiometria dos reagentes. Apesar das alterações, os ligantes em 

questão não foram obtidos novamente, sendo assim, realizados poucos testes para a 

etapa seguinte de síntese das MOFs. A caracterização por RMN 13C e E.M. dos 

compostos sintetizados se encontra em andamento e por isso não foram anexadas ao 

trabalho. 

 

4.2. SÍNTESE DAS MOFs 

 

Os ligantes H2-glico01, H2-alquil01 e H2-alquil02 foram utilizados na 

tentativa de síntese das redes metalorgânicas com os íons metálicos Cu2+, Zn2+, Co2+ e 

Cd2+. Foram testados os métodos convencionais de difusão de vapor e difusão líquido-

líquido84, além disso outro método utilizado foi o de síntese solvotérmica. Geralmente, 

para a primeira metodologia, as redes de coordenação são sintetizadas em temperatura 

ambiente misturando-se os materiais de partida com uma pequena quantidade de base 

para desprotonar o ligante orgânico.85 Já para a segunda, as reações químicas se 

processam em ambiente fechado a uma dada temperatura, tipicamente superior ao ponto 

de ebulição do solvente utilizado.86 

Os métodos hidro(solvo)térmicos se dão em temperaturas entre 120 °C e 260 

ºC. Nesses processos, as propriedades do solvente (em especial a viscosidade) são 

modificadas de modo a facilitar a solubilização dos precursores, favorecendo as etapas 

de crescimento do cristal. Uma vez que a reação se passa fora do equilíbrio, fases 

cinéticas metaestáveis são favorecidas em relação aos produtos termodinâmicos, 

induzindo à formação de estruturas que não poderiam ser cristalizadas na temperatura 

ambiente.86 

Neste trabalho, primeiramente, preparou-se um sistema constituído por duas 

soluções com densidades diferentes: uma contendo DMF e ligantes (H2-glico01, H2-

alquil01 e H2-alquil02) e outra, MeOH e o sal do metal. Em seguida, esse sistema foi 
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inserido em um frasco maior contendo uma base, a qual se difundiu lentamente na 

solução para desprotonar (Ligdsp) o ligante utilizado (Figura 24). Dessa forma, após 

alguns dias era de se esperar a obtenção de cristais adequados para as medidas de 

difração de raios X de monocristal. 

 
Figura 24: Representação adaptada da metodologia empregada para a síntese das 

MOFs por difusão lenta.87 

 

As primeiras tentativas de síntese das MOFs foram feitas com o ligante H2-

alquil01 através de síntese por difusão lenta com íons Co2+ e Cu2+ de acordo com as 

condições indicadas na página seguinte pela Tabela 1. A escolha desses cátions é 

justificada por conta do seu tamanho pequeno e por serem considerados ácidos 

(aceptores de elétrons) moderados, estando sujeitos a interação com bases duras 

(doadores de elétrons) como os carboxilatos. Disto vem a escolha do ligante ácido H2-

alquil01 que ao ser desprotonado no meio, gera dicarboxilatos flexíveis para sofrer 

interação com os metais.54  

De início, se propôs a variação dos sais de metal, para observar a influência do 

contra íon na formação dos cristais. Neste caso de acordo com a literatura88, espera-se 

que o contra íon acetato apresente rendimentos maiores em relação aos outros contra 

íons. Isso pode ser explicado, devido ao fato deste íon ser proveniente de um ácido fraco 

(CH3COOH), sendo, por consequência uma base conjugada de Bronsted mais forte que 

o íon nitrato, por exemplo, que é proveniente de um ácido forte (HNO3). Sendo uma 

base mais forte, o íon acetato tem maior tendência a abstrair o hidrogênio do grupo 

carboxílico do ligante H2-alquil01, favorecendo assim sua coordenação ao metal. 

Em relação a variação da base4 entre trietilamina (Et3N) e piridina, espera-se 

poder comparar os efeitos das basicidades referentes a cada uma, na desprotonação dos 
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ligantes nesse tipo de síntese, já que nem sempre o solvente utilizado é capaz de 

promover essa desprotonação. 

 

 
 

SAL DE METAL 
RAZÃO 

MOLAR (M:L) 

SOLVENTE 

(L:M) 
BASE OUTROS 

1 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N - 

2 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N 
100 μL de ácido 

acético 

3 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N 
150 μL de ácido 

acético 

4 [Cu(NO3)2].3H2O 4:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

5 [Cu(NO3)2].3H2O 3:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

6 [Cu(NO3)2].3H2O 2:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

7 [Cu(NO3)2].3H2O 4:1 DMF:MeOH Et3N - 

8 [Cu(NO3)2].3H2O 4:1 DMF:MeOH Piridina - 

9 [Cu(NO3)2].3H2O 4:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Piridina - 

10 [Cu(NO3)2].3H2O 1:4 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

11 [Cu(NO3)2].3H2O 1:4 DMF/EtOH/H2O:MeOH Piridina - 

12 [Cu(NO3)2].3H2O 1:4 DMF:MeOH Et3N - 

13 [Cu(NO3)2].3H2O 1:4 DMF:MeOH Piridina - 

14 [Cu(OAc)2].H2O 4:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

15 [Cu(OAc)2].H2O 4:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N 100 μL de ácido 

acético 

16 CuSO4 4:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

17 CuSO4 4:1 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N 
100 μL de ácido 

acético 

18 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N - 

19 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N 
100 μL de ácido 

acético 

20 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N 
150 μL de ácido 

acético 

21 [Cu(OAc)2].H2O 1:4 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

22 [Cu(OAc)2].H2O 1:4 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N 100 μL de ácido 

acético 

23 CuSO4 1:4 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N - 

24 CuSO4 1:4 DMF/EtOH/H2O:MeOH Et3N 
100 μL de ácido 

acético 

Tabela 1: Sínteses realizadas utilizando o ligante H2-alquil01. 
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Inicialmente, utilizou-se N,N-Dimetilformamida (DMF) como solvente, pois o 

mesmo se degrada à temperatura ambiente formando monóxido de carbono e dimetil 

amônio. Essa degradação é importante durante a síntese, pois a espécie básica de 

amônio, gerado na degradação do DMF, auxilia na desprotonação dos ligantes 

orgânicos, fazendo com que a reação de formação da MOF ocorra com mais facilidade. 

Em temperaturas mais altas, essa degradação aumenta favorecendo ainda mais a geração 

de íons amônio, podendo ser utilizado também em sínteses solvotérmicas, por 

exemplo.89 

A variação na mudança desse solvente se dá através de estudos mais recentes 

que mostram que diferentes misturas são capazes de gerar variados modos de 

coordenação dos ligantes.89 Cheng et al.90, por exemplo, sintetizaram dois polímeros de 

coordenação baseados em sais de nitrato de zinco, em duas misturas de solventes 

diferentes, sendo elas metanol/DMF e etanol/DMF. Eles observaram que o complexo 

formado no meio de etanol levou a uma estrutura 3D, enquanto que o complexo 

formado no meio de metanol apresentou estrutura 1D. Ou seja, a diferença na 

polaridade dos solventes desempenha um papel importante na alteração das 

dimensionalidades das estruturas, afetando os modos de coordenação do ligante com o 

metal. 

A mistura DMF/EtOH/H2O escolhida é justificada também em trabalhos 

recentes89 onde foi comprovado que a água presente em um sistema misto de solventes 

pode influenciar no processo de solvatação e regular a formação de diferentes ambientes 

para o processo de automontagem das estruturas. Além disso, Banerjee et al.91 

descobriram que a dimensionalidade de algumas redes sintetizadas nessa mesma mistura 

de solvente, indicaram que a água possui alta afinidade por centros metálicos. Sendo 

assim, uma outra alternativa a utilização de apenas DMF como solvente. 

Um outro parâmetro a ser discutido é a variação na razão estequiométrica entre 

o ligante e o metal, sendo este de extrema importância para a topologia de formação das 

MOFs. Luan et al.92, por exemplo, sintetizaram três polímeros de coordenação 

utilizando sais de cobre e variando-se a proporção ligante-metal de 2:1, 1,5:1 e 1:1. Na 

primeira proporção cadeias simples de coordenação foram obtidas, enquanto que para a 

segunda, estruturas 3D foram observadas. Na proporção equimolar, cadeias 1D foram 

obtidas, confirmando o efeito da razão estequiométrica na formação da MOFs. Na 

situação contrária, com excesso de metal, Carlucci et al.93 reagiram nitrato de manganês 

com ligantes flexíveis, alterando-se a proporção ligante-metal de 1:3 e 1:1,5. Para a 
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primeira proporção observou-se a formação de estruturas 3D, enquanto que na segunda, 

foram obtidas estruturas 1D. Ou seja, tanto o excesso de metal, quanto o de ligante 

interferem diretamente na dimensionalidade das MOFs, por conta disso as razões foram 

alteradas de forma a se observar como o ligante e o metal se comportariam em ambos os 

meios. 

Na utilização do sal acetato de cobalto (II), nas tentativas de 1-3 e 18-20, 

alterando-se a proporção metal-ligante observou-se que para tentativa 1, ao verter a 

solução contendo o metal na solução contendo o ligante, houve precipitação imediata de 

sólidos na solução. Isso aconteceu possivelmente devido a nucleação muito rápida entre 

o ligante e o metal, indicando a necessidade da adição de um agente que possa competir 

diretamente com o ligante ácido.94 Sendo assim, optou-se pelo ácido acético e após sua 

adição a solução do ligante, observou-se que ao verter a solução contendo o metal na 

mesma, não houve precipitação. Dessa forma, o sistema 2 foi deixado, como 

exemplificado na Figura 24, em repouso por uma semana para a possível obtenção de 

monocristais puros. Apesar da adição do ácido, não houve formação de monocristal. 

Desta forma, optou-se por aumentar a quantidade de ácido acético em 150 μL para 

observar se haveria ou não modificação na solução. Apesar de não haver precipitação 

imediata, não se observou a formação de monocristais. 

 Na utilização do sal nitrato de cobre (II), com modificação no solvente de 

solubilização do ligante para DMF/EtOH/H2O (3:1:2), tentativa 4, deixando-se o 

sistema em repouso por nove dias, houve a formação de pequenos policristais azuis 

observados via microscopia óptica. Neste caso, não houve precipitação ao verter as 

soluções umas nas outras, portanto não foi preciso adicionar um agente para competir 

com o ligante na nucleação. A formação de policristais mostrou uma melhora na síntese 

já que nas tentativas anteriores foram obtidos apenas materiais em forma de pó, assim 

optou-se por variar mais parâmetros em relação a esse ligante e sal de metal. Ambas as 

tentativas 5-13 estão destacadas na Tabela 2, mas nenhuma delas alcançou o grau de 

cristalização adequado, havendo necessidade de se optar por outro método de síntese. 

Na utilização do sal acetato de cobre (II) tentativas 14-15 e 21-22, fez-se a 

necessidade da utilização de um agente como o ácido acético para auxiliar na nucleação, 

já que assim que as soluções foram vertidas umas nas outras, houve precipitação 

imediata. Apesar da adição de ácido e de se deixar o sistema em repouso por alguns 

dias, não houve formação de monocristais, apenas pó. 
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Na utilização do sal sulfato de cobre (II) tentativas 16-17 e 23-24, também se 

fez a utilização de ácido acético, já que assim que as soluções foram vertidas umas nas 

outras, houve formação de um colóide branco de imediato. Apesar da adição de ácido e 

de se deixar o sistema em repouso por alguns dias, não houve formação de 

monocristais, apenas pó. 

O ligante H2-alquil02 foi empregado na tentativa de síntese por difusão lenta 

das MOFs com íons Co2+  de acordo com as condições indicadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Sínteses realizadas utilizando o ligante H2-alquil02. 

 

 

 

 

SAL DE METAL 

RAZÃO 

MOLAR 

(M:L) 

SOLVENTE 

(L:M) 
BASE OUTROS 

1 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N - 

2 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N 
100 μL de 

ácido 

acético 

3 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N 

50 μL de 

ácido 

acético 

4 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N - 

5 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH 
Et3N 100 μL de 

ácido 

acético 

6 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N 
50 μL de 

ácido 

acético 

7 [Co(OAc)2].4H2O 4:1 DMF:MeOH Et3N  - 

8 [Co(OAc)2].4H2O 4:1 DMF:MeOH 
Et3N 100 μL de 

ácido 

acético 

9 [Co(OAc)2].4H2O 4:1 DMF:MeOH Et3N 

50 μL de 

ácido 

acético 
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Nessas sínteses foram variados a razão metal-ligante e a adição de um agente 

para auxiliar na nucleação. Para a tentativa 3 com adição de 50 μL de ácido acético, 

obteve-se a formação de policristais violetas observados através de microscopia óptica. 

A diminuição da quantidade de ácido acético possivelmente tornou o ligante mais 

disponível para a coordenação sem haver precipitação imediata, sendo assim houve 

melhora no controle da nucleação e pôde-se promover modificações no sistema em cima 

desses resultados.  

A coordenação do metal com o ligante é comprovada através do espectro de IV 

em comparação com o espectro do ligante H2-alquil02 (Figura 20). No espectro da 

rede policristalina obtida (Figura 25) não é possível observar a banda larga na região de 

2932 a 2559 cm-1 atribuída à ligação (O-H) do ácido carboxílico. No entanto, o 

aparecimento da banda larga entre 3309 e 2934 cm-1 indica a presença de água 

adsorvida e água de cristalização na estrutura.95 A banda de (C=O) localizada em 1679 

cm-1 no espectro do H2-alquil02 foi deslocada para menores números de onda e 

diminuiu de intensidade no complexo, indicando a desprotonação dos grupos ácidos. 

 

Figura 25: Espectro de IV da rede policristalina formada entre H2-glico02 e 

[Co(OAc)2].4H2O. 
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Apesar das novas modificações propostas (tentativas 4-9), não houve formação 

de cristais, sendo necessário a utilização de outro método de síntese. 

O ligante H2-glico01 foi empregado na tentativa de síntese por difusão lenta 

das MOFs com íons Co2+ de acordo com as condições indicadas na Tabela 3:  

 

Tabela 3: Sínteses realizadas utilizando o ligante H2-glico01. 

 

Para esse ligante variou-se a razão molar metal-ligante e a adição ou não do 

agente auxiliar na etapa de nucleação dos cristais. O mesmo problema de precipitação 

imediata foi observado nas tentativas 1 e 3, independente da proporção metal-ligante 

usada. Dessa forma, os sistemas 2 e 4 foram deixados em repouso por uma semana para 

a possível obtenção de monocristais puros. Apesar das modificações realizadas, 

observou-se apenas a formação de pó e, portanto, não houve formação de monocristais 

para medidas por difração de raios-X. Como esse ligante foi obtido apenas uma vez, 

novas modificações nas condições não puderam ser testadas. 

Apesar das inúmeras tentativas e alterações nas condições do meio reacional, 

não foram obtidos cristais adequados para posteriores medições e, portanto, não houve 

formação das MOFs. Assim, fez-se necessário a utilização de outro método de síntese, 

neste caso a síntese solvotérmica, já que a difusão lenta não apresentou resultados 

satisfatórios. 

O primeiro método solvotérmico empregou o aquecimento da solução seguido 

de resfriamento lento (Figura 26). Neste método, o aumento da temperatura faz com 

que a solubilidade dos blocos de construção aumente, além disso, fornece energia para a 

 

 

 

SAL DE METAL 

RAZÃO 

MOLAR 

(M:L) 

SOLVENTE 

(L:M) 
BASE OUTROS 

1 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N - 

2 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH Et3N 
100 μL de 

ácido 

acético 

3 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N - 

4 [Co(OAc)2].4H2O 1:2 DMF:MeOH Et3N 

100 μL de 

ácido 

acético 
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desprotonação do ligante. Com o resfriamento, a solubilidade dos materiais de partida 

diminui, a nucleação ocorre e os cristais são formados.89 Inicialmente, manteve-se a 

temperatura inicial em 25 ºC (2 horas), depois aqueceu-se até 70°C (24h) em um 

sistema de duas fases, uma contendo o solvente e o ligante e a outra, MeOH e o sal do 

metal, posteriormente deixou-se resfriar até 25 ºC (48h). 

 
Figura 26: Metodologia empregada para síntese solvotérmica das MOFs.87 

 

Os ligantes H2-alquil01 e H2-alquil02 foram empregados na tentativa de 

síntese solvotérmica das MOFs com íons Co2+ e Zn2+ de acordo com as condições 

indicadas na Tabela 4: 

 

Tabela 4: Sínteses realizadas por método solvotérmico até 70 ºC. 

 

Dessa vez testou-se um novo cátion divalente, neste caso o Zn2+ de forma a 

observar o comportamento do ligante H2-alquil02 em relação a este metal, visto que 

esse ligante apresentou melhores resultados frente aos demais. De maneira a testar mais 

de um ligante, optou-se por utilizar também o H2-alquil01 em condições já 

experimentadas pela síntese por difusão lenta. Assim, poderia se observar se haveria 

melhora ou não no novo método utilizado. 

 

LIGANTE SAL DE METAL 

RAZÃO 

MOLAR 

(M:L) 

SOLVENTE 

(L:M) 
BASE OUTROS 

1 H2-alquil01 [Co(OAc)2].4H2O 2:1 DMF:MeOH 
- 50 μL de 

ácido 

acético 

2 H2-alquil01 [Co(OAc)2].4H2O 1:4 DMF:MeOH - 
50 μL de 

ácido 

acético 

3 H2-alquil02 [Zn(NO3)2].6H2O 2:1 DMF:MeOH - - 

4 H2-alquil02 [Zn(NO3)2].6H2O 1:4 DMF:MeOH - - 
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Passados os quatro dias necessários à rampa de aquecimento, retirou-se os 

frascos do forno e observou-se que não houve formação de monocristais. Possivelmente 

a desprotonação do ligante é lenta e 70 ºC não foram suficientes para proporcioná-la, 

por conta disso houve a precipitação do mesmo.96 Dessa forma, optou-se por aumentar 

essa temperatura de maneira a observar as possíveis modificações no sistema. Para isso, 

ao invés de frascos ou béchers, utilizou-se de reatores feitos de teflon (Figura 27) 

capazes de aguentar altas temperaturas.  

 

 

Figura 27: Instrumentação da síntese solvotermal. (a) Reator de teflon e capa 

metálica e (b) Forno programável. 

 

Para esse método inicialmente, manteve-se a temperatura inicial em 25 ºC (2 

horas), depois aqueceu-se até 120°C (48h) em um sistema de duas fases e 

posteriormente deixou-se resfriar até 25 ºC (72h). 

Os ligante H2-alquil01 foi empregado em uma nova tentativa de síntese 

solvotérmica das MOFs com íons Cd2+ e Cu2+ e alteração do solvente de solubilização 

do metal, optando-se por butanol (ButOH), de acordo com as condições indicadas na 

Tabela 5: 
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Tabela 5: Sínteses realizadas por método solvotérmico até 120 ºC. 

 

O ligante H2-alquil01 foi utilizado neste caso, principalmente, devido a sua 

maior disponibilidade ao passo de que mais ligantes H2-alquil02 estavam sendo 

sintetizados. Dessa vez mais um cátion divalente foi testado, neste caso o Cd2+ em 

função da sua similaridade com os metais de transição do grupo 2, possuindo a 

tendência em formar compostos estáveis com ligantes carboxilatos.97 Nas duas outras 

tentativas também se variou o contra íon ligado ao cobre de forma a se observar s 

principais modificações no sistema. 

Passados os cinco dias necessários à rampa de aquecimento, retirou-se os 

frascos do forno e observou-se que não houve formação de monocristais. A solução no 

reator contendo o ligante e o sal de nitrato de cobre (II) ficou límpida e está sendo 

deixada em estufa por alguns dias. Espera-se que a solução mantida em uma 

temperatura maior do que a ambiente seja capaz de auxiliar na cristalização do material. 

Já as soluções contendo o ligante com os sais de acetato de cobre (II) e acetato de 

cádmio (II) apresentaram precipitados brancos em seu meio, indicando possivelmente 

que o ligante ácido não reagiu com os metais. Isso pode ser explicado devido a 

quantidade de ácido acético adicionada para auxiliar na nucleação, assim novos testes 

estão sendo realizados com quantidades menores de ácido e também de volumes de 

solvente. 

Dessa forma, apesar das inúmeras tentativas não foi possível obter a formação 

de monocristais e por conta disso, não se pôde testar a aplicação proposta para este 

trabalho. 

 

 

 

 

LIGANTE SAL DE METAL 

RAZÃO 

MOLAR 

(M:L) 

SOLVENTE 

(L:M) 
BASE OUTROS 

1 H2-alquil01 [Cd(OAc)2].2H2O 1:4 DMF:ButOH - 
50 μL de 

ácido 

acético 

2 H2-alquil01 [Cu(NO3)2].3H2O 1:4 DMF:ButOH - - 

3 H2-alquil01 [Cu(OAc)2].H2O 1:4 DMF:ButOH - 

50 μL de 

ácido 

acético 
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  5. CONCLUSÃO 

   

  A obtenção dos ligantes com espaçadores alquílicos foi muito satisfatória, com 

altos rendimentos e suficiente para os testes de síntese das MOFs, ao contrário dos 

ligantes com espaçadores glicólicos que exigem novas modificações em seus 

procedimentos experimentais. Ambos os ligantes são de grande interesse como blocos 

de construção moleculares em engenharia de cristais, principalmente no caso das MOFs, 

sendo uma alternativa aos ligantes convencionalmente usados, visto que as propriedades 

inerentes às redes com estes são pouco estudadas na literatura. Além disso, devido à sua 

liberdade conformacional, os ligantes escolhidos podem levar a uma grande variedade 

de estruturas e propriedades. No entanto, uma de suas desvantagens é a dificuldade em 

tentar prever suas estruturas, sendo assim um desafio a ser alcançado. 

Durante o tempo deste trabalho não se obteve redes cristalinas apesar das várias 

tentativas de síntese propostas. Isso deve-se, principalmente, a questão dos ligantes já 

discutida no parágrafo anterior e as inúmeras possibilidades existentes a serem testadas. 

Dessa forma, como perspectivas para o trabalho, se encontram já em teste novas rotas 

sintéticas, algumas já citadas durante o texto, e outras que estão sendo programadas para 

que assim se obtenha as redes cristalinas desejadas e se consiga aplicar a adsorção de 

gases, que é o principal intuito deste trabalho. 

 

6. EXPERIMENTAL 

 

6.1. REAGENTES E SOLVENTES 

 

Os seguintes reagentes e solventes foram utilizados sem purificação prévia: 

1,4-dibromobutano (C4H8Br2 99% Sigma Aldrich), 1,6-dibromohexano (C6H12Br2, 

99%, Sigma Aldrich), carbonato de potássio (K2CO3, 99,5%, Vetec), sulfato de 

magnésio (MgSO4, Vetec), iodeto de potássio (KI, Synth), hidróxido de sódio (NaOH,  

Sigma Aldrich), metanol (CH3OH, 99,8%, Vetec), acetato de etila (CH3COOC2H5, 

99,5%, Vetec), etanol (CH3CH2OH, 99,8%, Vetec), diclorometano (CH2Cl2, 99,5%, 

Vetec), dimetilsulfóxido (DMSO, (CH3)2SO, 99,9%, Vetec), N,N-dimetilformamida 

(DMF, HCON(CH3)2, 99,8%, Vetec), piridina (C5H5N, 99%, Vetec), trietilamina (Et3N, 

99%, Vetec), hidróxido de potássio (KOH, 85%, Vetec), ácido clorídrico (HCl, 35 – 

37%, Vetec), acetato de cobalto (II) tetrahidratado (Co(CH3COO)2·4H2O, 98%, 
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Aldrich), acetato de cádmio (II) dihidratado (Cd(CH3COO)2·2H2O, 98%, Aldrich), 

acetato de cobre (II) monohidratado (Cu(CH3COO)2.H2O, 99%, Aldrich), nitrato de 

cobre (II) trihidratado (Cu(NO3)2.3H2O, 98%, Aldrich), nitrato de zinco (II) 

hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O, 98%, Aldrich), sulfato de cobre (CuSO4, Aldrich), 

acetonitrila (CH3CN, Aldrich).  

 

6.2. MÉTODOS  

 

6.2.1 ESPECTROSCOPIA DE RMN 1H  

 

Os espectros de RMN foram obtidos no Laboratório Multiusuário de RMN da 

UFF (LaReMN) em um espectrômetro Varian VNMR (1H em 500 MHz) e as amostras 

foram preparadas utilizando CDCl3 e DMSO-d6 adquiridos pela Cambridge Isotope 

Laboratories sem tratamento prévio. Os deslocamentos químicos são expressos em 

valores de δ e as constantes de acoplamento (J), em Hertz. As seguintes abreviações 

foram utilizadas para as multiplicidades dos sinais: s (singleto), d (dupleto), t (tripleto) e 

m (multipleto). 

 

6.2.2. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO IV  

 

Os espectros de infravermelho foram obtidos no Laboratório Multiusuário de 

Espectroscopia (LAME) da UFF no espectrômetro Varian 660-FT-IR, na faixa de 4000 

a 600 cm-1 no modo de refletância total atenuada ATR-FTIR.  

 

6.3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

6.3.1. Síntese do 4,4'-(butano-1,4-diilbis(oxi)) dibenzoato de dimetila (Bis-

alquil01)74,75 

Adicionou-se em um balão bitubulado 4-hidroximetilbenzoato (12,90g; 84 

mmol), 1,4-dibromobutano (8,64g; 40 mmol), K2CO3 (11,70g; 84 mmol), KI (0,32g; 2 

mmol) e 300 mL de CH3CN seco. A mistura foi deixada em refluxo por 24 horas sob 

atmosfera de N2. Após completar o tempo de reação, evaporou-se o balão com obtenção 

de um sólido amarelado. O sólido foi extraído com clorofórmio e água destilada, e a 
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fase orgânica evaporada obtendo-se um sólido branco. Por fim, o sólido foi 

recristalizado com etanol obtendo-se um sólido branco cristalino. 

 

 

Sólido branco cristalino. Rendimento: 90%. Fórmula empírica: C20H22O6. P.M.: 

358,39 g/mol. Ponto de fusão: 149 ºC. RMN 1H (500,00 MHz – CDCl3): δ 7,97 (d, J = 

9 Hz, 4H), 6,89 (d, J = 9 Hz, 4H), 4,09 - 4,07 (m, 4H), 3.83 (s, 6H), 2,02 - 1,99 (m, 4H). 

 

6.3.2. Síntese do ácido 4,4'-(butano-1,4-diilbis(oxi)) dibenzóico (H2-

alquil01)74,75 

Adicionou-se 0,15 g de Bis-alquil01 a um balão bitubulado com 20 mL de 

etanol e 2,7 mL de uma solução aquosa de NaOH 6,0 M e deixou-se sob refluxo durante 

10 minutos. Após coleta da solução, esta foi acidificada com HCl 1,0 M até pH=1,0. O 

precipitado foi filtrado, lavado com água destilada e depois de seco, recristalizado com 

etanol. 

 

Sólido branco. Rendimento: 89%. Fórmula empírica: C18H18O6. P.M.: 330,33 

g/mol. Ponto de fusão: 305 ºC. RMN 1H (500,00 MHz – DMSO-d6): δ 7.88 (d, J = 9 

Hz, 4H), 7,01 (d, J = 9 Hz, 4H), 4,13 – 4,11 (m, 4H), 1,91 – 1,89 (m, 4H). 

 

6.3.3. Síntese do 4,4'- (hexano-1,6-diilbis(oxi)) dibenzoato de dimetila (Bis-

alquil02)74,75 

Adicionou-se em um balão bitubulado, uma solução de 1,6-dibromobutano 

(0,321g; 1,32 mmol; 1,0 eq.), 4-metilhidroxibenzoato (0,50g; 3,29 mmol; 2,5 eq.), 

K2CO3 (0,455 g; 3,29 mmol; 2,5 eq.) e KI (0,438 g; 2,64 mmol; 2,0 eq.) em 50 mL de 
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CH3CN seco. A mistura foi deixada em refluxo por 48 horas sob atmosfera de N2. Após 

completar o tempo de reação, evaporou-se o balão e o sólido foi extraído com 

clorofórmio e NaOH 0,5 M. Por fim, o sólido foi recristalizado com etanol obtendo-se 

um sólido branco cristalino. 

 

Sólido branco cristalino. Rendimento: 83%. Fórmula empírica: C22H26O6. 

P.M.: 386,44 g/mol. Ponto de fusão: 136 ºC. RMN 1H (500,00 MHz – CDCl3): δ 7,98 

(d, J = 9 Hz, 4H), 6,91 (d, J = 9 Hz, 4H), 4,03 – 4,01 (t, J = 6 Hz, 4H), 3.88 (s, 6H), 

1,84 – 1,81 (m, 4H), 1,55 – 1,52 (m, 4H). 

 

6.3.4. Síntese do ácido 4,4'-(hexano-1,6-diilbis (oxi)) dibenzóico (H2-

alquil02)74,75 

Adicionou-se 0,15 g de Bis-alquil02 a um balão bitubulado com 20 mL de 

etanol e 2,7 mL de uma solução aquosa de NaOH 6,0 M e deixou-se sob refluxo durante 

10 minutos. Após coleta da solução, esta foi acidificada com HCl 1,0 M até pH=1,0. O 

precipitado foi filtrado, lavado com água destilada e depois de seco, recristalizado com 

etanol. 

 

 

Sólido branco. Rendimento: 80%. Fórmula empírica: C20H22O6. P.M.: 358,39 

g/mol. Ponto de fusão: 310 ºC. RMN 1H (500,00 MHz – DMSO-d6): δ 7,87 (d, J = 9 

Hz, 4H), 7,00 (d, J = 9 Hz, 4H), 4,13 – 4,11 (t, J = 6 Hz, 4H), 1,77 – 1,75 (m, 4H), 1,50 

– 1,48 (m, 4H). 
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6.3.5. Síntese do espaçador di(p-toluenossulfonato) de detilenoglicol 

(DPT)81 

Dissolveu-se dietilenoglicol (150 mmol) em diclorometano (150 mL) e 

posteriormente se adicionou cloreto de p-toluenossulfonila (57,2 g; 300 mmol; 2 eq.). A 

mistura foi arrefecida a 0 ºC em banho de gelo e KOH (67,2 g; 1,2 mmol; 8 eq.) foi 

cuidadosamente adicionado em pequenas porções de modo que se manteve a mistura 

abaixo de 5 ºC. Após agitação durante 3 horas a 0 °C água gelada (300 mL) foi 

adicionada e a camada orgânica foi extraída e seca em MgSO4 para posterior 

evaporação do solvente e obtenção de sólido branco cristalino.  

 

Sólido branco cristalino. Rendimento: 80%. Fórmula empírica: C18H22O7S2. 

P.M.: 414,49 g/mol. 1H-RMN (500,00 MHz – CDCl3): δ 7,77 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.35 (d, 

J = 8 Hz, 4H), 4,09 – 4,06 (m, 4H), 3,62 – 3,60 (m, 4H), 2.45 (s, 6H). 

 

6.3.6. Síntese do 4,4'-((oxibis(etano-2,1-diil))bis(oxi)) dibenzoato de 

dimetila (Bis-glico01)74,75 

Uma solução de di(p-toluenossulfonato) de dietilenoglicol (1,20 g; 2,89 mmol; 

1,0 eq.) em 10 mL de acetonitrila (CH3CN) seco foi adicionado lentamente a um balão 

bitubulado contendo 4-hidroxibenzoato de metila (1,10 g; 7,23 mmol; 2,5 eq.), K2CO3 

(0,998 g; 7,23 mmol; 2,5 eq.) e 50 mL de CH3CN seco. A reação foi deixada em refluxo 

por 24h, em atmosfera de N2. Posteriormente ao término da reação, evaporou-se o 

solvente em rotaevaporador. O sólido obtido foi recristalizado com AcOEt. 

 

 

Sólido branco. Rendimento: 65%. Fórmula empírica: C20H22O7. P.M.: 374,38 

g/mol. Ponto de fusão: 125 ºC. RMN 1H (500,00 MHz – CDCl3): δ 7,97 (d, J = 8 Hz, 
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4H), 6,95 (d, J = 8 Hz, 4H), 4,23 – 4,20 (t, J = 5 Hz, 4H), 3.97 – 3.95 (t, J = 5 Hz, 4H), 

3.89 (s, 6H). 

 

6.3.7. Síntese do ácido 4,4'-((oxibis(etano-2,1-diil))bis(oxi)) dibenzóico (H2-

glico01)74,75 

Adicionou-se 0,15 g de Bis-glico01 a um balão bitubulado com 20 mL de 

etanol e 2,7 mL de uma solução aquosa de NaOH 6,0 M e deixou-se sob refluxo durante 

10 minutos. Após coleta da solução, esta foi acidificada com HCl 1,0 M até pH=1,0. O 

precipitado foi filtrado, lavado com água destilada e depois de seco, recristalizado com 

etanol. 

 

Sólido branco. Rendimento: 85%. Fórmula empírica: C18H18O7. P.M.: 346,33 

g/mol. Ponto de fusão: 308 ºC. RMN 1H (500,00 MHz – DMSO-d6): δ 7,86 (d, J = 8 

Hz, 4H), 7,01 (d, J = 8 Hz, 4H), 4,21 – 4,19 (t, J  = 5 Hz, 4H), 3,86 – 3,84 (t, J  = 5 Hz, 

4H). 

 

6.3.8. Procedimento geral para síntese das MOFs87 

 

Uma solução (1,0 mL) do metal (M) em metanol foi adicionada lentamente em 

um frasco contendo ligante (10 mg) em DMF (2,0 mL). Em seguida, o frasco foi 

inserido em recipiente contendo 5,0 mL de uma base (B), o qual foi fechado e deixado 

isolado até a formação de cristais.  
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