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RESUMO 

 

A remoção de água diretamente da umidade atmosférica com auxílio de materiais 

dessecantes é uma técnica que pode ser utilizada tanto como uma forma de geração de água 

quanto para o controle da umidade local. Um dos desafios atuais está no desenvolvimento de 

novos materiais adsorventes capazes de capturar e liberar moléculas de água com baixo custo 

energético e alta reversibilidade, buscando, assim, um melhor desempenho quando comparados 

aos adsorventes utilizados atualmente como a sílica gel e as zeólitas. Dessa forma, o objetivo 

desse trabalho é a síntese e a caracterização de um complexo de coordenação de Co(II), 

construído a partir de um ligante aminoácido ácido 2-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-il) acético e a 

avaliação de sua capacidade de capturar água reversivelmente. A difração de raios X de 

monocristal revelou que o complexo cristalizou em um sistema cristalino monoclínico P21/n. O 

plano equatorial é composto de duas moléculas do ligante coordenadas ao centro metálico de 

Co(II) e duas moléculas de água completando a esfera de coordenação octaédrica. Além disso, 

em sua unidade assimétrica há uma molécula de água não coordenada que contribui para a 

estabilização da estrutura cristalina. Para os estudos de adsorção, a amostra foi submetida a uma 

ativação por aquecimento, seguido de três diferentes testes de captura: umidade do ar, água no 

estado líquido e vapor d’água a 60 °C. Esses testes foram estudados através de análises 

termogravimétricas, indicando adsorção máxima de 18 %. Os resultados obtidos neste trabalho 

indicam que o complexo [Co(atac)2(H2O)2](H2O)2 apresenta potencial para atuar como 

reservatório de água, para geração de água ou como um agente desumidificador. 

 

Palavras-chave: Complexo de coordenação de Co(II), propriedades estruturais, captura de 

moléculas de água. 
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ABSTRACT 

 

Atmospheric water harvesting by a sorbent-assisted approach can be used both as a direct 

generation of safe and clean water and for the controlling local humidity. One of the challenges 

today is to develop new adsorbent materials that are able to capture and release water molecules 

with low energy consumption and high recyclability. Such materials could outperform traditional 

sorbents, such as silica gel and zeolites. With that in mind, the goal of this present work is the 

synthesis and characterization of a Co(II) coordination complex, using the amino acid ligand 2-

(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl) acetic acid as a building block and evaluate its reversible water 

adsorption capacity. The single crystal X-ray diffraction showed that the complex crystallizes in 

a monoclinic P21/n space group. The equatorial plane is formed by two molecules of the ligand 

coordinated to the metal center, the octahedral coordination sphere of the Co(II) is completed by 

two water molecules. In the asymmetric unit there is one water molecule that contributes to the 

stabilization of crystal packing. For the adsorption studies, the sample was subjected to 

activation by heating, followed by three different capture tests: air humidity, liquid water and 

water vapor at 60 °C. Capture tests were analyzed by thermogravimetric analysis, indicating an 

adsorption capacity of 18 %. The results obtained in this work indicate that the complex 

[Co(atac)2(H2O)2](H2O)2 acts as a potential candidate for water harvesting to produce clean water 

or dehumidification. 

 

Keywords: Co(II) coordination complex, structure properties, water capture. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Água 

 

A água é um recurso natural essencial para saúde humana e para um desenvolvimento 

sustentável (UNITED NATIONS, 2019). Em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconheceu o direito à água potável e saneamento como direitos humanos básicos, fundamentais 

para garantir uma vida saudável e dignidade a todos (ONU, 2010). Um estudo feito em 2016 

mostrou que 4,0 bilhões de pessoas, mais de 50 % da população mundial, enfrentam severa 

escassez de água por pelo menos um mês do ano. Dentre elas, cerca de meio bilhão sobrevivem 

em condições de grave escassez durante o ano inteiro (MEKONNEN; HOEKSTRA, 2016). 

Além disso, a demanda global de água vem aumentando tanto no setor industrial quanto 

no setor doméstico, por cerca de 1 % ao ano desde a década de 80. Isso ocorre devido a uma 

combinação que envolve o aumento populacional, o desenvolvimento socioeconômico e as 

mudanças relativas ao modo de consumo (UNESCO, 2019). Entretanto, Oelkers e colaboradores 

não atribuem essa escassez a uma falta desse recurso natural, e sim devido à desigual distribuição 

espacial e temporal dessa água disponível (OELKERS; HERING; ZHU, 2011). Ou seja, apesar 

de existir no planeta água disponível para suprir a necessidade da população mundial, ela não se 

encontra fisicamente acessível em todas as regiões.  

Embora melhoras no gerenciamento de água pudessem aliviar a escassez em algumas 

regiões, ainda seria necessário desenvolver métodos não convencionais suplementares para 

obtenção de água doce, principalmente em regiões com infraestrutura precária. Sendo mais 

eficiente estabelecer novas tecnologias com geração de água local ao invés de transportá-la até as 

regiões onde existe demanda (MILANI et al., 2014). Esses métodos incluem reuso de águas 

residuais, dessalinização, além do investimento em novas tecnologias para captura de água de 

forma rápida e eficiente (UNITED NATIONS, 2019). 

Apesar de a água salgada ser a fonte mais abundante de água disponível, para torná-la 

própria para o consumo é necessário um processo de tratamento bastante custoso. A 

dessalinização é uma tecnologia eficaz, porém demanda uma grande quantidade de energia, 

tornando o processo dispendioso. Além disso, um fator limitante dessa técnica é sua utilização 

apenas em regiões costeiras, necessitando de infraestrutura para transporte de grandes 
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quantidades de água para suprir regiões afastadas, o que aumentaria ainda mais o custo 

(ELIMELECH; PHILLIP, 2011; HEIHSEL et al., 2019). Uma tecnologia potencialmente capaz 

de ultrapassar esses problemas relacionados ao transporte é a captação de água diretamente da 

umidade atmosférica local (HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 2020). 

A captação de água da atmosfera torna-se interessante não apenas para a geração de água 

em regiões áridas, mas também para remoção do excesso de água em locais com alta umidade. A 

desumidificação é uma tecnologia importante no setor industrial, sendo parte essencial de 

processos que requerem umidade controlada (MILANI et al., 2014). A umidade interfere na 

fabricação de diversos produtos desde eletrônicos até na síntese de medicamentos na indústria 

farmacêutica (BYUN et al., 2019). Além disso, o controle de umidade auxilia na conservação de 

equipamentos industriais, evitando danos no maquinário causados por corrosão. 

Esse controle não se limita ao setor industrial, podemos observar esses processos no 

nosso dia a dia porque o controle da umidade está diretamente relacionado com a qualidade do 

ar. De acordo com determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 

umidade relativa ideal recomendada para ambientes internos encontra-se na faixa de 40 – 65 % 

durante o verão e de 35 a 65 % durante o inverno (ANVISA, 2003). Essa faixa é responsável por 

garantir bem-estar e conforto e também assegurar a saúde. Em hospitais, por exemplo, controlar 

os níveis de umidade contribui para minimizar o risco de infecções, visto que, umidade muito 

baixa ou muito elevada pode aumentar riscos de contaminação por bactérias e vírus (BYUN et 

al., 2019). Destaca-se ainda que o controle de umidade nas residências seja de grande 

importância, pois se evita a proliferação de fungos, bactérias e ácaros, impedindo a formação de 

mofos e o aparecimento de alergias. Portanto, o desenvolvimento de novas tecnologias de baixo 

custo capazes de armazenar água em regiões áridas ou remover excesso de umidade da atmosfera 

é altamente desejável.  

 

1.2.   Métodos de captura de água da atmosfera 

 

Na atmosfera terrestre existe cerca de 1021 L de água em qualquer época do ano 

(FATHIEH et al., 2018). Essa grande quantidade de água está na forma de vapor ou gotículas 

suspensas e pode ser extraída para sua utilização, amenizando, assim, a crise hídrica global 

(YAGHI; KALMUTZKI; DIERCKS, 2019). A geração de água pela atmosfera é considerada 
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uma fonte renovável, (MILANI et al., 2014) isso porque a umidade atmosférica se renova 

naturalmente pela evaporação dos oceanos e esse processo não gera efeitos colaterais ou algum 

subproduto prejudicial para o meio ambiente (BAGHERI, 2018). 

A extração de água da atmosfera pode ser feita por diferentes métodos: (i) coleta de 

neblina, (ii) resfriamento do ar até a temperatura de condensação da água e (iii) 

absorção/adsorção por material dessecante (BAGHERI, 2018; HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 

2020).  

1.2.1. Coleta de Neblina 

A coleta de neblina (i) ocorre através de redes de polipropileno. Nesse processo, quando o 

nevoeiro entra em contato com a rede, ocorre a condensação. A água no estado líquido escorre 

pela estrutura e é armazenada em recipientes. Na Figura 1 observamos dois exemplos dessa 

técnica. Na Figura 1(a) a rede é estendida em uma estrutura metálica retangular, o ar com alta 

umidade, ao atravessar a rede, deposita a água que escoa para os recipientes. Já na Figura 1(b) 

mostra uma estrutura complexa que é projetada para aspirar o ar e direcioná-lo, por convecção, 

para a rede de condensação. Entretanto, o processo (i) é limitado por condições metereológicas, 

dependendo diretamente da formação de neblinas, que requerem alta umidade relativa e ocorrem 

normalmente em regiões costeiras e montanhosas. (LEKOUCH et al., 2012; YAGHI; 

KALMUTZKI; DIERCKS, 2019) 

Figura 1: Esquemas representando a geração de água através da coleta de neblina. (a) Exemplo de uma 

rede de condensação. (b) Torre para captura de neblina. 

 

Fonte: Adaptado de (YAGHI; KALMUTZKI; DIERCKS, 2019) 

(a)                     (b)   
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1.2.2. Resfriamento até o ponto de condensação. 

  

A metodologia (ii) consiste em resfriar o ar até o ponto de condensação, isso geralmente é 

feito resfriando uma superfície que é exposta ao ar atmosférico. Ao diminuir a temperatura do ar, 

a solubilidade das moléculas de água também diminui, reduzindo assim a capacidade de 

armazenamento, chegando até um ponto de saturação. Caso a redução da temperatura ultrapasse 

o ponto de saturação, a quantidade de água em excesso é condensada, gerando água no estado 

líquido. 

Apesar de não depender de fatores climáticos e regionais, sua aplicabilidade é 

comprometida pela quantidade de energia consumida durante o processo (HANIKEL; PRÉVOT; 

YAGHI, 2020; KIM et al., 2017). A quantidade de energia necessária depende da umidade 

relativa dos locais, quanto maior a umidade, menor a quantidade de energia necessária. Em 

locais com umidade próxima a 10%, por exemplo, o ponto de condensação da água pode chegar 

a temperaturas abaixo de 0 ºC (KIM et al., 2018). 

Essa técnica é amplamente utilizada em desumidificadores elétricos encontrados no 

mercado. Nesses dispositivos um ventilador direciona a umidade do ambiente para seu interior. 

A umidade, então, entra em contato com uma superfície fria, essa diferença de temperatura 

provoca a condensação de moléculas de água. O ar seco é redirecionado para fora do 

equipamento, enquanto as gotículas de água formadas enchem um reservatório. Entretanto, esses 

aparelhos são limitados para ambientes menores para garantir eficiência (THERMOMATIC, 

2020). 

 

1.2.3. Utilização de Material Dessecante 

 

A terceira técnica busca diminuir o consumo de energia utilizando materiais dessecantes 

para auxiliar na captura de água. Esses materiais passam por ciclos de adsorção-dessorção. A 

primeira etapa a absorção ou adsorção de água ocorre até a saturação do composto. Em seguida, 

a liberação da molécula convidada é provocada pelo aquecimento ou mudança de pressão, o 

vapor de água obtido é então condensado gerando água no estado líquido pronta para o consumo. 

Idealmente, ao fim da liberação, o material inicial é regenerado e pode ser utilizado em um novo 
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ciclo. A energia necessária para realizar a dessorção depende na natureza do material e de sua 

interação com as moléculas de água e pode ser feita de forma artificial ou utilizando a energia 

solar.  

 

Figura 2: Representação de captura de água que realiza um ciclo por dia; (a) ilustrando a alteração de 

massa ao longo dos ciclos e (b) esquema do sistema de captura montado. 

 

Fonte: Adaptado de (HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 2020) 

 

 

Nesta última, apenas um ciclo ocorre por dia (Figura 2). A captura ocorre a noite, onde a 

umidade relativa do ar é maior, sendo o material exposto ao ar permitindo a adsorção/absorção 

até o ponto de saturação. Durante o dia, a exposição ao sol gera o calor necessário para liberação 

de água. O vapor liberado permanece concentrado no recipiente fechado e é facilmente 

condensado porque possui um alto ponto de condensação. Caso a temperatura ambiente seja 

menor do que o ponto de condensação, não será necessário empregar um sistema de resfriamento 

externo.  

 

(a)                     

 

 

 

 (b)   
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Figura 3: Representação de um sistema de captura de água realizando vários ciclos em um dia; (a) 

ilustrando a alteração de massa ao longo dos ciclos e (b) esquema do sistema de captura montado. 

 

Fonte: Adaptado de (HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 2020) 

 

Esse último método apresentado (Figura 2) está limitado a apenas um ciclo por dia. 

Aumentando o número de ciclos por dia aumenta significantemente a produtividade desses 

materiais (Figura 3). Para isto, é necessário inserir sistemas para substituir a utilização da energia 

solar. Primeiro um aquecimento para liberação da molécula convidada, seguido de um 

resfriamento responsável pela condensação da água. O aumento na produção de água deverá 

compensar o gasto de energia para tornar essa técnica viável, isso será ditado pelo material 

utilizado. 

Nas Figuras 2(a) e 3(a) são ilustradas as alterações que ocorrem na massa do material 

utilizado como dessecante ao longo dos ciclos de adsorção. Na Figura 2(a), de um ciclo por dia, 

observamos um ganho de massa no período da noite durante a adsorção, até atingir o ponto de 

saturação do material. Durante o dia, com o sol promovendo o aquecimento do material, a massa 

diminui devido à liberação das moléculas de água. Na Figura 3(a), a mesma alteração é 

observada, porém a duração dos ciclos é curta, dessa forma, vários ciclos são realizados. Além 

disso, vale notar que no período do dia o ganho de massa é menor em comparação com os 

(a)                     

 

 

 (b)   
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períodos da noite. Isso ocorre devido à diferença da umidade relativa do ar, que, de forma geral, 

é mais elevada durante a noite. 

 

1.3.  Materiais absorventes/ adsorventes comerciais 

 

Em geral, independentemente da aplicação desejada, quatro características principais são 

procuradas em um bom material para captura de água: (i) capacidade de capturar água em 

pequenas faixas de umidade relativa (pressão relativa), possibilitando que a dessorção ocorra 

facilmente com mudança mínima de temperatura (step uptake behavior), (ii) capacidade de 

armazenar altas quantidades de água, (iii) estabilidade frente à reversibilidade do processo de 

captura, permitindo a sua reutilização e (iv) baixa temperatura de regeneração (FURUKAWA et 

al., 2014; KIM et al., 2017).  

Sílica gel é um dos materiais mais estudados e utilizados atualmente para adsorção de 

água, apesar da sua baixa capacidade de armazenamento (HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 2020). 

Sua superfície formada por diversos grupos silanóis capazes de formar ligações de hidrogênio 

com a água resulta em uma adsorção hidrofílica (BURTCH; JASUJA; WALTON, 2014). 

Em geral, zeólitas são materiais porosos que conseguem capturar grandes quantidades de 

água em baixas pressões relativas. Possuem alta afinidade pela água, que resulta em uma forte 

interação dificultando assim o processo de dessorção. Portanto, a reciclabilidade do material 

torna-se energeticamente desfavorável, visto que a desidratação ocorre frequentemente em 

temperaturas acima de 200 ºC (BURTCH; JASUJA; WALTON, 2014; FURUKAWA et al., 

2014). 

 Outro material conhecido são os sais dessecantes. LiBr, KBr, CaCl2 e MgCl2 são 

compostos higroscópicos e facilmente absorvem água devido a sua alta afinidade. Logo, sua 

absorção ocorre em baixas umidades relativas. Entretanto, essa absorção é irreversível porque 

esses compostos são altamente solúveis em água e tendem a se desfazer ao solubilizar (BYUN et 

al., 2019; HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 2020). 
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1.4.  Estudo de novos materiais 

 

O desenvolvimento de novos materiais com melhor eficiência nos processos de captura e 

liberação resultaria em menores consumos energéticos e, consequentemente, menores custos 

(ZHANG et al., 2018). Nesse contexto, o estudo de compostos de coordenação para captura de 

água torna-se interessante. Esses compostos são formados por ligações entre o átomo central, 

usualmente um metal e os ligantes, que possuem grupos doadores de densidade eletrônica 

(CONNELLY et al., 2005). O arranjo cristalino final dos compostos de coordenação é ditado 

pela formação dessas ligações, gerando estruturas com diferentes extensões, desde unidades 

discretas (complexos) a redes de coordenação. 

Devido à grande variedade de metais que podem ser utilizados, com diferentes 

configurações eletrônicas, raios iônicos e número de oxidação, combinados com a infinidade de 

ligantes já existentes e que podem ser desenvolvidos, uma ampla gama de estruturas podem ser 

geradas (DEY et al., 2016). Essa habilidade de controlar a geometria de coordenação ao longo de 

vários metais e ligantes (O’NOLAN; KUMAR; ZAWOROTKO, 2017) permite que esses 

compostos possam ser utilizados para captura de diversas moléculas através da escolha racional 

dos blocos de construção, orgânicos e inorgânicos (MATOS et al., 2013).  

1.4.1. Redes Metalorgânicas (MOFs) 

 

 Por definição as MOFs (Metal-Organic Frameworks) são redes de coordenação que 

possuem poros potenciais em sua estrutura tridimensional (BATTEN et al., 2013). A formação 

desses poros depende dos diferentes blocos de construção utilizados na síntese e como estes se 

organizam no espaço através das ligações metal-ligante. Atualmente, esses materiais de alta área 

superficial específica são amplamente utilizados na captura de diversas moléculas, pois sua 

estrutura porosa pode ser utilizada para acomodar as moléculas convidadas. 

 Apesar de muitas MOFs serem instáveis na presença de água, existem diversas estruturas 

descritas na literatura que são estáveis em presença de umidade, devido às suas fortes ligações 

metal-ligante que impedem o colapso da estrutura (CANIVET et al., 2014). Dentre essas redes 

estáveis, destaca-se a MOF-303 pela sua elevada capacidade de armazenamento de água 

(FATHIEH et al., 2018; HANIKEL et al., 2019). Essa MOF, formada por centros metálicos de 

Al3+ interligados por ligantes 1H-pirazol-3,5-dicarboxilato, é capaz de realizar vários ciclos 
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diários de adsorção/dessorção de água, capturando cerca de 0,39 g de água por grama de material 

em uma umidade relativa de 20 %, tornando esse material apto para utilizações em regiões de 

baixa umidade. Apesar dessa propriedade de armazenamento diminuir ao longo dos ciclos 

realizados, sua capacidade de produção de água é satisfatória e demonstra que redes de 

coordenação são materiais promissores como dessecantes auxiliando a captura de água da 

atmosfera. 

 

1.4.2. Cristais Não Porosos Adaptáveis (NACs) 

 

  Além desses materiais com alta área superficial, existe uma nova classe chamada de 

cristais não porosos adaptáveis (NACs – Nonporous Adaptative Crystals) (JIE et al., 2018b). As 

NACs são materiais cristalinos não porosos, que em presença de moléculas convidadas sofrem 

transformações em suas estruturas cristalinas, tornando-se porosos, de modo a acomodar as 

moléculas convidadas em suas redes. A estabilização dessas moléculas na rede cristalina se dá 

por meio de interações intermoleculares entre a NAC e a molécula convidada (JIE et al., 2018b). 

Se a transformação estrutural que ocorre ao receber a molécula convidada for reversível, sem que 

se comprometa a rede cristalina, esses materiais também são classificados como SAMMs – 

Switching Adsorbent Molecular Materials (KAŁUŻA et al., 2020). Essa reversibilidade é 

essencial para permitir a reutilização desses compostos. 

 Os NACs podem ser utilizados para o armazenamento de diferentes moléculas 

dependendo das interações que estas fazem com o material. Jie e colaboradores, por exemplo, 

verificaram que cristais de pilarareno foram seletivos para a separação do isômero para em uma 

mistura de xilenos (JIE et al., 2018a). Os pilararenos são macrociclos formados por 

hidroquinonas interligadas na posição para por pontes metilênicas, gerando uma cavidade rica 

em elétrons. Essa cavidade foi capaz de interagir preferencialmente com as moléculas do para-

xileno, possibilitando sua captura seletiva. Essa interação supramolecular entre o material e a 

molécula convidada foi responsável por desencadear a mudança estrutural, que resultou na 

adsorção (JIE et al., 2018a, 2018b). 
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1.4.3. Complexos de Werner 

 

Os complexos de Werner capazes de aprisionar moléculas no interior de sua estrutura 

cristalina, em cavidades, formando uma estrutura estável, também são classificados como 

SAMMs. Essa estrutura formada pelos dois componentes, hospedeiro e convidado, é denominada 

clatrato (NASHRE-UL-ISLAM et al., 2019). Nos clatratos não existem ligações químicas entre 

as moléculas do hospedeiro e do convidado. As interações intermoleculares entre a molécula 

convidada dentro da cavidade da molécula hospedeira são as responsáveis pela estabilização 

dessas estruturas (LIPKOWSKI; ATWOOD, 2018). 

  Para um complexo de inclusão ser classificado como clatrato de Werner a estrutura deve 

ser discreta (0D) e formada por um átomo metálico central coordenado a seis ligantes, sendo: 

quatro iguais no plano equatorial e outros dois no plano axial. Sua fórmula geral é MX2A4, onde 

M = metais de transição do 4º período; X = NCS-, NCO-, CN-, NO3
-, NO2

-, Cl-, Br-, I-; A = 

piridina substituída (BOURNE; CAIRA, 2014). A capacidade de adsorção pode ser seletiva a 

determinadas moléculas, de acordo com o tamanho dos poros na estrutura do hospedeiro. Isso 

possibilita a utilização dos complexos de Werner para separação de misturas de isômeros, por 

exemplo (LUSI; BARBOUR, 2013). 

Recentemente, o grupo do professor Zaworotko desenvolveu um novo complexo de Werner 

com comportamento de SAMM, pois sua estrutura inicial era não porosa e ao entrar em contato 

com a molécula convidada, orto-xileno, ocorreu uma mudança estrutural possibilitando a 

acomodação dessas moléculas (KAŁUŻA et al., 2020). Ao contrário dos outros exemplos até 

agora apresentados, esse composto é um complexo de coordenação, ou seja, não há uma rede 

estendida e sim unidades discretas 0D. Os ligantes que compõem essas unidades possuem uma 

liberdade conformacional e se realocam na estrutura para formar os poros que recebem a 

molécula convidada. Esse material apresentou uma alta afinidade para o isômero orto, gerando 

uma alta seletividade frente a uma mistura com os outros isômeros de posição. Sua máxima 

adsorção foi de 42 % em massa do complexo e apesar da estrutura ser estável a vários ciclos de 

adsorção/ dessorção, sua isoterma apresentou uma alta histerese na etapa de dessorção, além de 

sua adsorção só ocorrer em alta pressão parcial. 
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 Esse trabalho demonstra que não só materiais porosos formados por redes estendidas 

podem ser utilizados para a captura e armazenamento de moléculas. Além disso, a preferência do 

composto por uma molécula convidada específica depende tanto de suas estruturas/ geometrias 

quanto das interações químicas que estes vão estabelecer entre si. Estudar como essa interação 

ocorre irá possibilitar o desenvolvimento de novos materiais de forma racional, produzindo 

compostos específicos para determinadas moléculas convidadas.  

Na Tabela 1 são apresentados diferentes materiais descritos na literatura que foram 

estudados para captura de água. Foi destacada a capacidade máxima de armazenamento de 

moléculas de água que cada material apresenta, além de identificar em qual umidade relativa do 

ar ocorre a adsorção. 

 

Tabela 1: Exemplo de materiais utilizados para captura e armazenamento de água. 

Materiais 
Capacidade de 

captura de H2O 

Umidade 

Relativa 
Referência 

Zeótita 5A 

Ca6[(AlO2)12(SiO2)]1230 H2O 
0,25 gg-1 0 – 5 % (WANG; LEVAN, 2009) 

Zeólita13X 

Na86[(AlO2)86 (SiO2)106]H2O 
0,40 gg-1 0 – 2 % (FATHIEH et al., 2018) 

MOF-801 
[Zr6O4(OH)4(fumarato)6] 

~ 0,25 gg-1 10 – 20 % (KIM et al., 2018) 

UiO-66 

[Zr6O4(OH)4(BDC)6] 
0,35 gg-1 20 – 30 % 

(KALMUTZKI; 
DIERCKS; YAGHI, 

2018) 

MOF-303 
[Al(OH)(1H-pirazol-3,5-dicarboxilato)] 

0,39 gg-1 20 – 40 % (HANIKEL et al., 2019) 

33R 
[Co2(R-4-Cl-man)2(bpy)3](OTf) 

0,52 gg-1 50 – 60 % (ZHANG et al., 2018) 

3S 

[Co2(S-man)2(bpy)3](OTf)2 
~ 0,35 gg-1 60 – 80 %  (ZHANG et al., 2018) 

ZIF-90 

Zn(2-imidazol-carboxaldeído)2 
0,30 gg-1 30 – 40 % (ZHANG et al., 2013) 

ZIF-8 

Zn(2-metil-imidazol)2 
< 0,02 gg-1 90 – 100 % (ZHANG et al., 2013) 

Cr-soc-MOF-1 

[Cr3(3-O)(H2O)2(TCPT)1,5Cl]  
1,95 gg-1 60 – 80 % 

(TOWSIF ABTAB et al., 
2018) 

Complexo de Fe(III) 

[FeIII(-bpypz)4(-O)2 

(NO3)2(H2O)2](NO3)23MeOH 

0,14 gg-1 0 – 10 % (ISHIKAWA et al., 2012) 
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 Como evidenciado na Tabela 1, os diferentes compostos diferem tanto na capacidade 

máxima de armazenamento quanto na faixa de umidade na qual a captura é realizada. Em 

zeólitas, por exemplo, a adsorção ocorre em umidades relativas muito baixas devido à sua alta 

afinidade pelas moléculas de água. Por outro lado, nas MOFs 33R e Cr-soc-MOF-1 a adsorção 

só é observada em umidades acima de 50 %. A capacidade de captura depende da natureza do 

material e de sua estrutura, a ZIF-8 é extremamente hidrofóbica, com isso, apenas em umidades 

bem elevadas é possível observar uma mínima adsorção. 

A faixa de umidade onde ocorre a captura é responsável por determinar a aplicabilidade 

do material. Para geração de água em regiões áridas, é necessário que a captura ocorra em baixas 

umidades relativas. Em regiões tropicais de alta umidade, o controle responsável pela qualidade 

do ar deve ser feito empregando-se compostos que capturem o excesso de água da atmosfera em 

faixas de alta pressão/ umidade relativa. 

 Merece destaque a Cr-soc-MOF-1, que é a MOF relatada na literatura com maior 

capacidade de adsorção de água. Entretanto, sua isoterma apresenta uma alta histerese decorrente 

da condensação das moléculas de água no interior dos poros, o que resulta em um maior gasto 

energético na etapa de regeneração do material (HANIKEL; PRÉVOT; YAGHI, 2020; TOWSIF 

ABTAB et al., 2018) 

 Um levantamento bibliográfico realizado em julho de 2020 nas bases de dados SCOPUS 

e Web of Science, no período de 2015 até 2020, utilizando-se as palavras chave: water 

adsorption, water capture e water sorption é apresentado na Figura 4. O número de publicações 

encontrados na base Web of Science foi maior em relação à base de dados SCOPUS. Também é 

possível observar que o número de publicações com os termos water adsorption é 

significantemente maior em relação aos demais termos utilizados. Em geral, nota-se um aumento 

crescente nos estudos relacionados a esses assuntos ao longo dos anos sendo direcionados para 

desenvolvimento de novos materiais capazes de capturar moléculas de água. 
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Figura 4: Revisão bibliográfica em duas bases de dados utilizando os termos: water adsorption, water 

capture e water sorption. 

 

 O segundo gráfico (Figura 5) foi gerado acrescentando-se a palavra chave complexes para 

restringir o número de publicações obtido a partir do resultado de water capture. Observa-se que 

uma pequena parte das publicações, encontradas para captura de água, também está relacionada 

com complexos. 

Figura 5: Revisão bibliográfica em duas bases de dados utilizando os termos: water capture e water 

capture complexes. 

 



Trabalho de Conclusão de Curso – UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Dayenny Louise D’Amato Leite 

29 

 

Portanto, os materiais capazes de capturar água estão sendo amplamente estudados na 

literatura. Com isso, o desenvolvimento de novos materiais, tanto porosos como não porosos, 

com desempenho superior aos que são utilizados atualmente, torna-se bastante interessante. 

Ressalta-se que esses materiais podem ser aplicados com duas finalidades, uma para a geração de 

água em regiões áridas, e outra para o controle da umidade do ar em regiões tropicais com 

umidade elevada.  

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de um complexo metálico de 

Co(II) utilizando como bloco de construção um ligante aminoácido, o ácido 2-(5-amino-1H-

1,2,4-triazol-3-il) acético (Hatac). Obter monocristais do complexo de coordenação, determinar 

sua estrutura cristalina e investigar a sua capacidade de se ligar reversivelmente às moléculas de 

água, atuando assim como um potencial reservatório de água. 

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Materiais e Métodos 

Os seguintes reagentes foram utilizados sem tratamento prévio: bicarbonato de 

aminoguanidina (C2H8N4O3, Aldrich, 97 %), ácido malônico (C3H4O4, Aldrich, 99 %), hidróxido 

de potássio (KOH, Vetec, 85 %), ácido clorídrico (HCl, Vetec, 37 %), trietilamina (C6H15N, 

Sigma Aldrich, 99 %), acetato de cobalto II tetrahidratado (Co(CH3CO2)2∙4H2O, Vetec, 98 %). O 

solvente MeOH (CH3OH, Honeywell) foi utilizado sem tratamento prévio. 

 

3.2. Técnicas de Caracterização 

3.2.1. Técnicas de Caracterização do Ligante Aminoácido (Hatac) 

 A medida de espectroscopia na região do infravermelho foi realizada no espectrômetro 

IV Varian 660 FT-IR por refletância total atenuada (ATR) localizado no Laboratório 

Multiusuário de Espectroscopia da UFF (LAME – UFF). O espectro foi obtido na região de 4000 

a 400 cm-1 com resolução de 2 cm-1. As seguintes abreviações foram empregadas para classificar 

as bandas: f (fraco), m (médio), F (forte). 
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A medida de análise elementar do ligante foi realizada no analisador elementar Perkin 

Elmer CHN 2400 localizado na central analítica do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo.  

 Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) do ligante foram medidos à 

temperatura ambiente no aparelho Varian VNMRS (1H em 500 MHz e 13C em 125 MHz) 

Laboratório Multiusuário de RMN (LaReMN – UFF). O solvente deuterado utilizado para o 

preparo da amostra para análise foi DMSO-d6. Os deslocamentos químicos () estão expressos 

em parte por milhão (ppm). 

 

3.2.2. Difração de Raios X de Policristal e Monocristal 

 As medidas de difração de raios X dos policristais foram realizadas no difratômetro da 

Bruker D8 Advance a 298 K no intervalo 5 – 50, no passo de 0,2s-1, fonte de CoKα (λ = 

1,79026 Å) para determinação das purezas das fases. As medidas de difração de monocristal 

foram realizadas no difratômetro D8 Venture – Dual Source a 298 K, com uma fonte de MoKα 

(λ = 0,71073 Å). Ambos os equipamentos de difração se encontram no Laboratório Multiusuário 

de Difração de Raios X (LDRX-UFF) da Universidade Federal Fluminense.  

 

3.2.3. Análises Térmicas 

Os pontos de fusão foram determinados utilizando o aparelho Thermo Scientific 9100. 

 Para o estudo de estabilidade térmica do ligante e do composto de coordenação foram 

realizadas medidas de Análise Termogravimétrica (TGA) no analisador térmico Shimadzu TGA-

60 localizado no Instituto de Química da UFF no Laboratório Multiusuário de Caracterização de 

Materiais (LAMATE-UFF). As medidas foram realizadas na faixa de temperatura de 30 a 600 C 

em uma taxa de aquecimento de 5,0°Cmin-1, com uma taxa de fluxo de gás nitrogênio (N2) de 50 

mLmin-1 em cadinhos de alumínio. 

 

3.3. Síntese do ligante aminoácido Hatac 

A síntese do ligante aminoácido (Esquema 1) foi realizada em colaboração com o grupo 

do professor Sérgio Pinheiro (GQO-UFF) empregando-se um procedimento descrito na literatura 

(ABDEL-MEGEED et al., 2009; CHERNYSHEV; CHERNYSHEVA; TARANUSHICH, 2009). 
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O ácido malônico (5,2 g, 0,05 mol) foi adicionado a um balão de fundo redondo (100 

mL) de duas bocas contendo 30 mL de água destilada. O balão foi acoplado a um condensador 

de bolas e a mistura foi aquecida sob agitação a 60 – 70 °C para total solubilização do ácido 

malônico. Em seguida, adicionou-se em pequenas porções o bicarbonato de aminoguanidina (6,8 

g, 0,05 mol) e ao final, a reação permaneceu sob agitação e refluxo por 4 h. Após este período, a 

solução foi resfriada até a temperatura ambiente e KOH (10,4 g, 0,178 mol) foi adicionado em 

pequenas porções e, em seguida, a reação permaneceu sob refluxo e agitação por mais 2 h. A 

mistura reacional foi resfriada até a temperatura ambiente e acidificada com HCl concentrado até 

pH entre 3 e 4, onde observou-se a formação de um precipitado branco. O precipitado foi 

filtrado, recristalizado em água e o sólido branco formado foi pesado, obtendo-se um rendimento 

de 58,1 %. Caracterizações do ligante: P.F.: 190-192 °C. Análise Elementar (C4H6N4O2∙H2O) 

calculada: C, 30,00%; H, 5,04%; N, 34,99%; experimental: C, 29,90%; H, 5,07%; N, 34,80%. 

Espectro de infravermelho ATR-FTIR (Bandas principais, cm-1): 3284 (m), 3121 (m), 2583 (m), 

1691 (F), 1638 (f), 1591 (F), 1544 (F), 1424 (f), 1372 (F),1347 (F), 1267 (m), 1189 (m), 1025 

(F), 910 (F). RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6)  (ppm): 5,54 (s, 2H, NH2) e 3,38 (s, 2H, CH2). 

RMN de 13C (125 MHz, DMSO-d6) (ppm): 170,29, 159,12, 123,98 e 34,20.  

 

Esquema 1: Síntese do ligante aminoácido Hatac 

 

 

O monocristal do ligante aminoácido (Hatac) foi obtido utilizando a técnica de 

cristalização por evaporação lenta. Uma solução do ligante em MeOH:Et3N (1:1) foi preparada 

em um frasco de vidro e deixada à temperatura ambiente até a formação dos monocristais 

incolores. Sendo necessária a adição da base trietilamina para solubilização do ligante na 
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temperatura ambiente. Dessa forma, com o composto em solução, é possível cristalizá-lo através 

da técnica de evaporação lenta. 

 

3.4. Síntese do Complexo de Co(II) 

Uma solução de Co(CH3COO)2∙4H2O (0,0351 g, 0,14 mmol) em 5,0 mL de MeOH foi 

adicionada à uma solução do ligante Hatac (0,010 g, 0,062 mmol), em 20 mL de MeOH:H2O 

(1:1). A mistura foi transferida para um frasco de vidro de 30 mL que foi fechado e inserido na 

estufa de cristalização Memmert (IPP 400) onde foi aplicada a rampa representada na Figura 6. 

Após o resfriamento foram obtidos cristais em forma de blocos de coloração rosa. Os cristais 

foram coletados, removendo-se a solução mãe com uma pipeta Pasteur. P.F.: decompõe antes de 

fundir.  

 

Figura 6: Rampa de temperatura utilizada na síntese do complexo de Co(II). 

 

Os monocristais do complexo de cobalto (II) foram obtidos utilizando a rampa de 

aquecimento mostrada na Figura 6. A primeira parte da rampa utilizada constituiu de um 

aquecimento até 60 C, na taxa de 0,29 Cmin-1, em 2 h, essa temperatura foi mantida por 24 h. 

O resfriamento até a temperatura ambiente foi realizado lentamente, utilizando a taxa de 0,012 

Cmin-1 dentro de 48 h 

. 
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3.5. Estudo de Adsorção 

Para a realização dos testes de adsorção de água pelo complexo de Co(II) foi realizado 

um pré-tratamento no material, buscando remover moléculas de água que já se encontravam na 

estrutura cristalina deste complexo. A escolha da temperatura de desidratação foi realizada com 

base nos resultados da análise termogravimétrica do complexo. A amostra foi então submetida a 

um aquecimento no forno mufla (EDG 3000 3P-S) com uma taxa de 20 Cmin-1 até 155 C, 

permanecendo nessa temperatura por 30 min. Após o resfriamento, os estudos de adsorção de 

água pelo complexo de Co(II) foram realizados utilizando-se três metodologias propostas pelo 

nosso grupo de pesquisa: teste 01) saturando-se os cristais com umidade do ar; teste 02) 

encharcando-se os cristais em água no estado líquido e teste 03) saturando-se os cristais com 

vapor d’água. Os detalhes destes experimentos serão descritos a seguir. 

 

3.5.1. Teste 01: Umidade do ar 

Após o tratamento térmico, cerca de 5 mg de cristais do complexo foram deixados em um 

recipiente aberto em contato com o ar, a temperatura ambiente por diferentes períodos: 24 e    

336 h (2 semanas). 

 

3.5.2. Teste 02: H2O no estado líquido 

 Nesse teste, cerca de 5 mg do complexo desidratado foi separado em um frasco de vidro. 

Em seguida, foram adicionadas 2,0 mL de H2O à temperatura ambiente diretamente nos cristais. 

O sistema foi fechado e permaneceu isolado por 24 h e 1 semana (168 h).  

 

3.5.3. Teste 03: Vapor de H2O 

 Para esse teste, foi criado um sistema fechado. Um frasco de vidro aberto contendo os 

cristais do complexo previamente desidratados, a 155 °C, foi inserido em um recipiente com  2,0 

mL de H2O e fechado. O sistema foi transferido para o um forno mufla e mantido sob 

aquecimento a 60 C por 24 h. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.  Síntese do ligante aminoácido 

 

A síntese do ligante é realizada em duas etapas (Figura 7). Na primeira etapa, após uma 

reação ácido-base entre o bicarbonato de aminoguanidina e o ácido malônico, ocorre uma adição 

à carbonila. Isso se dá através de um ataque nucleofílico, onde o nitrogênio terminal do 

bicarbonato de aminoguanidina age como um nucleófilo. O intermediário alifático é gerado com 

a saída de duas moléculas de H2O e uma molécula de CO2.  

Figura 7: Representação da síntese do ligante Hatac em duas etapas. 

 

Na segunda etapa, a ciclização é realizada adicionando de KOH em excesso. Isso faz com 

que se eleve o pH do meio, tornando-o básico. O meio básico favorece um segundo ataque 

nucleofílico à carbonila. O ligante triazólico é então precipitado com a adição de ácido clorídrico 

concentrado, através da protonação do oxigênio do grupo carboxila. 

 

4.2.  Síntese do Complexo de Coordenação de Co(II) 

A síntese foi realizada utilizando a proporção metal:ligante de 2,25:1. Apesar do excesso 

de íons de Co(II) adicionados, a estrutura final do complexo apresentou duas moléculas do 

ligante coordenadas a um único centro metálico. Indicando que uma parte desses íons 

permaneceu em solução. 

A escolha dos solventes foi pensada considerando as diferentes solubilidades dos 

reagentes. A mistura H2O/MeOH foi escolhida porque solubilizou o ligante aminoácido na 

temperatura da síntese. Como ambos os solventes possuem pares de elétrons disponíveis havia a 

Hatac (58,1 %) 



Trabalho de Conclusão de Curso – UFF 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia 

Dayenny Louise D’Amato Leite 

35 

 

possibilidade de eles interagirem com os íons de Co(II), competindo com as moléculas do ligante 

na esfera de coordenação. Entretanto, não foram observadas moléculas de MeOH na esfera de 

coordenação, isso pode ser explicado devido a menor afinidade do MeOH com o centro metálico 

em comparação com as moléculas de H2O e do ligante (BANERJEE et al., 2011). 

A solução do ligante aminoácido foi preparada com uma mistura de MeOH:H2O. Com a 

adição do nitrato de cobalto(II) à essa mistura ocorre a formação do aqua-complexo, onde o íon 

metálico é solvatado por seis moléculas de água (Equação 1). Esse complexo formado é lábil e as 

moléculas de água são facilmente substituídas (MIESSLER; FISCHER; TARR, 2014, p. 446). 

Co(CH3COO)2∙4H2O(s) + 2 H2O(l)→ [Co(H2O)6]
2+

(aq) + 2 CH3COO-
(aq)

 (1) 

O ligante possui grupos doadores de elétrons mais básicos do que o oxigênio da molécula 

de água, possibilitando a substituição. Um nitrogênio do anel triazólico possui um par de elétrons 

disponíveis, pois não participam da ressonância. Além disso, também existe um fenômeno de 

ressonância no grupo carboxila quando o ligante se encontra desprotonado. O oxigênio desse 

grupo também é mais básico que o oxigênio da água devido à carga presente. Logo, tanto o 

nitrogênio do anel quanto o oxigênio do grupo carboxila atuam como nucleófilos, substituindo as 

moléculas de água na esfera de coordenação do centro metálico. 

O mecanismo de substituição comumente observado em complexos octaédricos é o 

dissociativo (MIESSLER; FISCHER; TARR, 2014, p. 449). Onde a reação começa pela quebra 

da ligação metal-ligante e o centro metálico perde um ligante, formando um estado de transição 

com cinco átomos em sua esfera de coordenação. Em seguida, o ligante mais nucleofílico 

preenche a vacância, gerando um novo complexo com geometria octaédrica (MIESSLER; 

FISCHER; TARR, 2014, p. 445). 

 Após o tratamento térmico empregado para a cristalização (Figura 6) foi observada a 

formação de cristais de Co(II) rosa na forma de blocos. Nesse método, o processo de nucleação e 

crescimento dos cristais é controlado através da temperatura (Esquema 2). Num primeiro estágio 

é feito um aquecimento, necessário para promover a solubilidade dos reagentes, neste caso, o 

aquecimento é responsável por aumentar a solubilidade do ligante. A temperatura elevada é 

mantida por um determinado período para favorecer a interação metal-ligante. O resfriamento até 

a temperatura ambiente é realizado lentamente, com uma taxa de aproximadamente 0,7 Ch-1. O 
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resfriamento do meio reacional diminui a solubilidade dos compostos, favorecendo a nucleação 

para a formação dos monocristais.  

Esquema 2: Esquema geral da síntese do complexo. 

 

Os cristais de Co(II) foram separados da solução mãe, com auxílio de uma pipeta Pasteur e a 

solução foi descartada enquanto os cristais permaneceram decantados no fundo do frasco. Os 

cristais foram caracterizados, buscando estudar sua estrutura cristalina e suas propriedades 

adsorventes para então, estabelecer uma relação entre a capacidade de captura de moléculas de 

água e a rede cristalina do composto. 

 

4.3. Caracterizações do ligante 

O ligante utilizado nesse trabalho foi previamente sintetizado e caracterizado em 

colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. Sérgio Pinheiro (GQO-UFF). Além disso, foi 

utilizado em nosso grupo em trabalhos anteriores para a síntese de outros compostos de 

coordenação, como por exemplo, um complexo heptanuclear de Cu(II). Neste complexo, o 

ligante contribuiu para a formação de uma estrutura rara contendo duas subunidades trinucleares 

de Cu(II) interligadas através do grupo carboxilato em modo de cordenação anti-anti. Devido à 

formação dessa estrutura heptanuclear, o complexo apresentou um forte comportamento 

antiferromagnético (MATOS et al., 2020). 

A seguir serão apresentadas algumas análises importantes que foram realizadas para a 

caracterização do ligante aminoácido empregado neste trabalho.  
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4.3.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho 

No espectro de infravermelho do ligante (Figura 8) é possível observar uma banda larga 

em 3284 cm-1 referente ao estiramento da ligação O-H. Essa banda encontra-se na mesma região 

das duas bandas características do estiramento das ligações N-H de aminas primárias. Essa 

sobreposição resulta no aparecimento de apenas uma banda em 3121 cm-1. A banda característica 

de estiramento da ligação C=O da carboxila é observada em 1691 cm-1.  

 

Figura 8: Espectro de Infravermelho do ligante aminoácido. 

 

 

Em 1638 cm-1 há uma banda fraca de deformação angular da ligação N-H da amina 

primária. Também vale destacar as bandas em 1591 e 1544 cm-1 referentes aos estiramentos das 

ligações C=N e C-N, respectivamente, do anel triazólico. Outras bandas observadas estão 

dispostas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Assinalamento das principais bandas observadas no espectro de IV do ligante aminoácido. 

Principais Bandas (cm-1) Atribuição 

3284 (m) (O-H) 

3121 (m) (N-H) 

1691 (F) (C=O) 

1638 (f) (NH2) 

1591(F) (C=N) 

1544 (F) (C-N) 

1267 (m) (O-H) 

 

  

4.3.2. Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C do ligante 

 

O espectro de RMN de 1H do ligante aminoácido Hatac apresentou dois sinais referentes aos 

seus quatro hidrogênios (Figura 9). O singleto em 3,38 ppm referente aos dois hidrogênios 

metilênicos e o outro singleto largo em 5,53 ppm, atribuídos aos hidrogênios do grupo amino 

NH2. Esses últimos hidrogênios apresentaram um maior deslocamento químico devido à 

proximidade ao átomo de nitrogênio. O átomo eletronegativo retira a densidade eletrônica dos 

átomos de hidrogênio, deixando-os mais desblindados. Além desses sinais, observa-se o sinal em 

2,50 ppm do solvente deuterado DMSO-d6 utilizado na análise.  
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Figura 9: Espectro de ressonância magnética nuclear de 1H (298 K, 500 MHz e DMSO-d6) 

 

    

 A molécula do ligante possui outros átomos de hidrogênio que não são observados no 

espectro, o do grupo COOH e N-H do anel triazólico. A ausência desses sinais pode ser 

explicada devido a estes hidrogênios serem lábeis. Com isso, na presença de átomos de deutério, 

presentes no solvente DMSO-d6 ocorre uma troca dos átomos de hidrogênio com os de deutério. 

A utilização de outros solventes deuterados menos higroscópicos possibilitaria a aparição desses 

sinais, contudo, DMSO-d6 foi o solvente deuterado escolhido, pois o ligante Hatac apresentou 

boa solubilidade nele (CAMBRIDGE ISOTOPE LABORATORIES, 2009).  

 Por outro lado, o espectro de RMN de 13C não apresenta esse problema e todos os 

carbonos da molécula são observados. Na Figura 10, o espectro de RMN de 13C apresentou um 

sinal na região de maior deslocamento químico, 170,29 ppm, referente ao carbono (4) do grupo 

ácido carboxílico. A alta eletronegatividade dois oxigênios remove a densidade eletrônica, 

desblindando o átomo de carbono.  
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Figura 10: Espectro de ressonância magnética nuclear de 13C (298 K, 125 MHz e DMSO-d6) 

 

 Da mesma forma, a presença de átomos eletronegativos explica a ordem obtida dos 

sinais. Os sinais 3 e 2, respectivamente, 159,12 e 123,98 ppm, referentes aos carbonos do anel 

triazólico, sendo o sinal 3 do carbono mais próximo ao grupo amina. E por fim, o átomo de 

carbono mais blindado (1), apresentou o menor descolamento químico, em 34,20 ppm, devido a 

sua distância dos átomos de nitrogênio e oxigênio presentes. Ambos os espectros, combinados 

com o espectro de IV comprovam a síntese da molécula esperada, o ligante aminoácido Hatac. 

 

4.3.3. Difração de Raios X de monocristal do ligante 

 

 Com o monocristal do ligante foi possível realizar a difração de raios X (DRX) de 

monocristal, revelando sua estrutura cristalina. O ligante Hatac cristaliza com uma molécula de 

água na sua estrutura e na forma de um zwitteríon (Figura 11), ou seja, há uma separação de 

cargas em sua estrutura, porém a carga total do composto é nula (eletricamente neutro). Nesse 

caso, o ligante apresenta um oxigênio do grupo ácido carboxílico desprotonado e um nitrogênio 

N4 protonado. Apesar da técnica de DRX não identificar a presença dos átomos de hidrogênio 

devido a sua baixa densidade eletrônica, é possível localizá-los quimicamente, analisando fatores 
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como a carga total do composto e o comprimento de ligação. No grupo carboxilato, por exemplo, 

a ausência do hidrogênio gera o efeito de ressonância, fortalecendo a ligação e diminuindo seu 

comprimento. 

Figura 11: (a) Representação da unidade assimétrica do ligante aminoácido. (b) Empacotamento 

cristalino exibindo as moléculas geradas pelas operações de simetria. 

  

O ligante aminoácido cristalizou em um sistema cristalino tetragonal no grupo de espaço 

P43. Um sistema caracterizado como tetragonal possui três eixos (a, b e c) perpendiculares entre 

si (α = β =  = 90), dentre os eixos, dois possuem o mesmo comprimento e diferem do terceiro 

(eixo c). Neste caso, os eixos a e b possuem comprimento igual a 5,034 Å e o eixo c é maior, 

com 27,01 Å. A simetria do ligante é descrita pelo seu grupo de espaço P43, ou seja, o composto 

é primitivo (P) e possui um eixo parafuso (43), as operações de simetria estão dispostas na Figura 

11(b). 

 

4.4. Caracterizações do Complexo de Co(II) 

4.4.1. Difração de Raios X de monocristal do Complexo de Co(II) e Análise Estrutural 

 

O monocristal do complexo de Co(II) obtido na síntese foi caracterizado pela técnica de 

difração de raios X de monocristal. Os dados foram tratados utilizando o programa WinGX e 

resolvidos através do método direto. O refinamento da estrutura foi realizado com o software 

SHELXL (SHELDRICK, 2008). 

Os dados da medida e do refinamento estão organizados na Tabela 3. 

x, y, z 

 

 

-x, -y, ½ + z 

 
-y, x, ¾ + z e y, -x, ¼ + z 

 

(a)        (b)    
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Tabela 3: Dados cristalográficos e do refinamento do complexo de Co(II) 

Fórmula empírica C8H18CoN8O8 

Massa molecular 413,23 

Temperatura (K) 293(2) 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial  P21/n 

a (Å) 7,6485(5) 

b (Å) 7,3365(5) 

c (Å) 13,6140(7) 

α (°) 90 

β (°) 91,637(2) 

γ (°) 90 

Volume (Å3) 763,61(8) 

Z 2 

ρcalc(gcm-3) 1,797 

μ (mm-1) 1,186 

F(000) 426,0 

Tamanho do cristal (mm) 0,248 × 0,181 × 0,120 

Radiação MoKα (λ = 0,71073 Å) 

Intervalo 2θ para coleta de dados (°) 5,988 a 52,862 

Índices limites -9 ≤ h ≤ 9, -9 ≤ k ≤ 9, -17 ≤ l ≤ 16 

Reflexões coletadas 10256 

Reflexões independentes 1567 [Rint = 0,0358, Rsigma = 0,0213] 

Dados/restrição/parâmetros 1567/0/120 

Qualidade do ajuste do F2 1,028 

Índices finais R [I≥2σ (I)] R1 = 0,0272, wR2 = 0,0619 

Índices finais R (todos os dados) R1 = 0,0340, wR2 = 0,0650 

 

Na Tabela 3 são apresentadas informações importantes sobre a estrutura cristalina do 

complexo e também sobre o refinamento realizado. O refinamento é um processo que busca 

ajustar a posição dos átomos criando, através de parâmetros, um modelo que descreve os dados 

obtidos experimentalmente. O fator R, também chamado de fator de confiabilidade, indica a 

qualidade do refinamento. Quanto menor o valor de R, mais próximo o modelo calculado pelo 

refinamento se encaixa nos dados experimentais (GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010; TILLEY, 

2006). No refinamento realizado com o complexo de Co(II), o valor do fator de confiabilidade 

(R) foi de 2,72 %. Esse valor relativamente baixo indica que a estrutura proposta no refinamento 

se assemelha aos dados experimentais satisfatoriamente, ou seja, descreve a estrutura real do 

composto. Além do valor de R, outros valores são observados para identificar a qualidade do 
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refinamento, são eles: a qualidade do ajuste do F2 (S), que deve ser próximo a 1 e wR2 ≤ 0,15. No 

caso desse refinamento, os valores também foram satisfatórios S = 1,028 e wR2 = 0,0619. 

O complexo adota geometria octaédrica formada pelo centro de Co(II) coordenado à duas 

moléculas do ligante no plano equatorial. A coordenação é feita por dois modos de ligação, 

através do nitrogênio N4 presente no anel triazólico e por um dos oxigênios O1 do grupo 

carboxilato desprotonado em modo monodentado. A esfera de coordenação octaédrica do centro 

metálico de Co(II) é completada por duas moléculas de água na posição axial (Figura 12(a)).  

A unidade assimétrica (Figura 12(b)) apresenta uma molécula do ligante e de água 

coordenadas, além de uma molécula de água não coordenada, que, por meio de ligações de 

hidrogênio intermoleculares contribui para a estabilização da rede cristalina do composto.  

 

Figura 12: (a) Representação do complexo de Co(II);(b) unidade assimétrica. 

 

Nas Tabelas 4 e 5 estão dispostos os valores das distâncias e dos ângulos das ligações 

presentes na estrutura cristalina do complexo de Co(II). É importante notar que, como esperado, 

os valores das distâncias entre o centro metálico de Co(II) e os átomos na esfera de coordenação 

são maiores do que as ligações covalentes entre os átomos do ligante (menores que 2 Å). 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 4: Distâncias das ligações (Å) para o complexo de Co(II). 

Co1 – N4i 2,0878(15) N3 – N2 1,389 (2) 

Co1 – N4 2,0878(15) O2 – C4 1,242(2) 

Co1 – O3i 2,1029(14) C2 – N4 1,367(2) 

Co1– O3 2,1029 (14) C2 – C3 1,490(3) 

Co1 – O1i 2,1117(13) N2 – C1 1,331(3) 

Co1 – O1 2,1118(13) N1 – C1 1,337(3) 

O1 – C4 1,267(2) C4 – C3 1,521(3) 

N3 – C2 1,306(2) N4 – C1 1,340(2) 

Operação de simetria usada para gerar os átomos equivalentes: i = 1 -x, -y,1 -z. 

Tabela 5: Ângulo das ligações () para o complexo de Co(II). 

N4 Co1 N4i 180,0  C2 N3 N2 102,71(15) 

N4i Co1 O3i 86,98(6)  N3 C2 N4 114,38(17) 

N4 Co1 O3i 93,02(6)  N3 C2 C3 122,21(17) 

N4i Co1 O3 93,03(6)  N4 C2 C3 123,35(16) 

N4 Co1 O3 86,97(6)  C1 N2 N3 109,90(15) 

O3i Co1 O3 180,0  O2 C4 O1 123,10(17) 

N4i Co1 O1i 85,91(6)  O2 C4 C3 117,77(16) 

N4 Co1 O1i 94,08(6)  O1 C4 C3 119,06(16) 

O3i Co1 O1i 89,00(6)  C1 N4 C2 103,75(15) 

O3 Co1 O1i 91,00(6)  C1 N4 Co1 129,90(13) 

N4i Co1 O1 94,08(6)  C2 N4 Co1 123,61(13) 

N4 Co1 O1 85,92(6)  C2 C3 C4 116,58(15) 

O3i Co1 O1 91,00(6)  N2 C1 N1 125,68(18) 

O3 Co1 O1 89,00(6)  N2 C1 N4 109,26(17) 

O1i Co1 O1 180,0  N1 C1 N4 124,98(17) 

C4 O1 Co1 130,87(12)      

Operação de simetria usada para gerar os átomos equivalentes: i = 1 -x, -y,1 -z. 
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O empacotamento cristalino do cristal é estabilizado através de interações 

intermoleculares entre as moléculas do complexo e moléculas de H2O não coordenadas e 

também pelas interações que ocorrem entre as unidades vizinhas do complexo de Co(II). As 

principais interações intermoleculares observadas na rede cristalina do complexo são as ligações 

de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo especial de força intermolecular entre dipolos 

permanentes. É classificada como ligação de hidrogênio clássica quando: o dipolo positivo é 

formado por um átomo de hidrogênio ligado a um átomo com alta eletronegatividade (átomo 

doador), normalmente F, O e N. Esses átomos conseguem deslocar a nuvem eletrônica, 

polarizando a ligação, deixando o átomo de H com alta carga parcial positiva. Esse dipolo 

positivo interage com um átomo eletronegativo, que será o dipolo negativo. Esse átomo também 

é denominado aceptor de ligação de hidrogênio. 

Essas interações são observadas por toda a rede cristalina do complexo devido à presença 

de átomos de N e O na estrutura. Na Tabela 6 e na Figura 13 estão destacadas as principais 

interações intermoleculares presentes na rede cristalina do complexo de Co(II). 

 

Tabela 6: Principais interações intermoleculares presentes no cristal de Co(II) (distâncias são dadas em Å 

e os ângulos em ). 

Tipo de 

Interação 
D–H∙∙∙A d (D–H)a d (H∙∙∙A)b d (D∙∙∙A)c 

Ângulo 

(D–H∙∙∙A) 

I O3–H6∙∙∙O2 0,847 1,906 2,753(2) 179,2 

II N1–H1∙∙∙O1 0,860 2,230 2,986(2) 146,6 

III N2–H3∙∙∙O2 0,860 2,086 2,874(2) 152,1 

IV O4–H8∙∙∙N3 0,853 2,072 2,909(2) 166,6 

V O3–H7∙∙∙O4 0,858 1,885 2,741(2) 175,5 

VI N1–H2∙∙∙O4 0,860 2,091 2,890(2) 154,3 

VII O4–H9∙∙∙O1 0,840 1,975 2,813(2) 174,4 

a Distância entre o átomo doador e o átomo de hidrogênio 
b Distância entre o átomo aceptor e o átomo de hidrogênio 
c Distância entre o átomo doador e o átomo aceptor 
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Figura 13: Principais interações intermoleculares (a) I - IV (b) V-VII 

 

As interações I e III, destacadas na Figura 13(a), são interações entre as diferentes 

unidades discretas do complexo, essas interações são essenciais para a estrutura cristalina total. 

Por outro lado, a ligação de hidrogênio II auxilia na formação do complexo de Co(II), ocorrendo 

entre os dois ligantes aminoácidos coordenados ao centro metálico. Esta interação é formada 

pelo hidrogênio do grupo amino e o oxigênio do grupo carboxilato: N1–H1∙∙∙O1. 

As interações de IV a VII (Figura 13) são entre os complexos e as moléculas de água não 

coordenadas presentes na estrutura cristalina. Essas interações são responsáveis pela propriedade 

adsorvente do material cristalino, através delas que o material é capaz de interagir com as 

moléculas de água. Uma única molécula de água interage com quatro unidades discretas do 

complexo (Figura 14).  

(a) 
(b) 
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Figura 14: Molécula de água não coordenada e suas interações com os complexos de Co(II). 

 

De acordo com Steed e colaboradores (STEED; TURNER; WALLACE, 2007, p. 21), 

quando as distâncias entre o átomo doador e aceptor encontram-se na faixa de 2,5–3,2 Å e o 

ângulo da ligação está entre 130–180°, estas interações de força moderada apresentam caráter 

predominantemente eletrostático. Essa classificação sugere que as energias da ligação 

encontram-se por volta de 16–60 kJmol-1, portanto, mais fraca do que as ligações com caráter 

covalente. Os valores observados na Tabela 6 para as distâncias entre os átomos doadores e 

aceptores bem como seus ângulos de ligação sugerem que a força das ligações de hidrogênio no 

complexo de Co(II) podem ser classificadas como moderadas. Como esperado, ao comparar a 

distância da ligação Co1 – O3 (2,1029 Å) e Co1 – O1 (2,1118 Å) com as distâncias entre os 

átomos doadores e aceptores, nota-se claramente que as moléculas de água coordenadas estão 

ligadas mais fortemente do aquelas que formam ligações de hidrogênio com força moderada.  

 

O complexo cristalizou em um sistema monoclínico, um grupo de espaço P21/n e com Z, 

número de moléculas presentes na célula unitária, igual a 2. Sistemas monoclínicos são 

caracterizados por possuírem os parâmetros da célula unitária a, b e c diferentes e os ângulos 

entre os eixos  =  = 90 ≠  No caso do complexo metálico estudado, o valor dos parâmetros 

estão dispostos na Tabela 3. O grupo de espaço fornece informações sobre a simetria do 

composto, que é primitivo (P), possui um eixo parafuso (21) e um plano de deslizamento (n) 

perpendicular ao eixo parafuso.  
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Figura 15: (a) Representação do complexo destacando a operação de simetria de inversão. (b) 

Empacotamento cristalino exibindo os fragmentos gerados por todas as operações de simetria. 

 

Na Figura 15 as diferentes cores significam as diferentes operações de simetria existentes 

aplicadas na unidade assimétrica (cinza claro). Em amarelo mostra a presença de um centro de 

simetria (Figura 15(b)) localizado no centro de Co(II). Em verde a parte gerada pelo eixo 

parafuso 21 e o plano de deslizamento gera o fragmento em rosa. Na legenda estão destacadas as 

operações de simetria responsáveis por gerar cada fragmento. 

 

4.4.2. Difração de Raios X de Policristais (DRX) do Complexo de Co(II) 

  

 As medidas de difração de raios X de policristais (DRX) são normalmente utilizadas para 

caracterização estrutural de pós cristalinos. Esse tipo de caracterização pode ser empregado para 

identificação de fases cristalinas e para a análise qualitativa e quantitativa de misturas. Os 

policristais são agregados de cristais microscópicos orientados aleatoriamente em diversas 

direções, por isso, o padrão de difração obtido é diferente dos obtidos por monocristais. A 

técnica fornece informações sobre o espaçamento entre os planos cristalinos do composto, 

permitindo a identificação de fases cristalinas (LADD; PALMER, 2013; TILLEY, 2006). 

  

(a) (b) 

x, y, z 

-x, -y, -z 

 
½-x, ½+y, ½-z 

 ½+x, ½-y, ½+z 
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Figura 16: DRX do complexo de Co(II) na forma de pó e calculado a partir dos dados de difração do 

monocristal. 

 

 

Na Figura 16 é mostrado, em vermelho (a), o difratograma de raios X do complexo de 

Co(II) na forma de pó obtido experimentalmente. Em preto (b) é mostrado o difratograma padrão 

teórico simulado, gerado pelo programa Mercury, a partir do arquivo CIF obtido no refinamento 

estrutural do monocristal. Cada pico observado em 2 é referente a um plano cristalino presente 

na estrutura cristalina do complexo. O padrão de difração observado para o complexo de Co(II) 

na forma de pó está de acordo com o calculado, indicando que a amostra na forma de pó está 

pura. Entretanto, é possível observar diferenças nas intensidades dos picos que podem ser 

atribuídas a uma orientação preferencial decorrente do preparo da amostra. 

 

 

4.4.3. Análise Termogravimétrica (TGA) do Complexo de Co(II) 

A curva de análise termogravimétrica do complexo de Co(II) (Figura 17, curva em preto) 

mostra três processos de perda de massa. A primeira perda de massa entre 95 a 140 °C, de 17,8 

% é atribuída à perda de moléculas de H2O presentes no empacotamento cristalino. Como 
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observado na Figura 12 existem duas moléculas de H2O coordenadas diretamente ao centro 

metálico na posição axial e outras duas moléculas não coordenadas presentes na estrutura 

cristalina. Se for considerada a saída apenas das duas moléculas de água não coordenadas, pois 

como discutido anteriormente, elas estão ligadas mais fracamente do que as moléculas 

coordenadas, a perda de massa deveria ser de 8,7 % (Tabela 7). Contudo, a perda de massa 

observada no TGA foi maior, aproximadamente o dobro, indicando que nesta faixa de 

temperatura, ocorre a saída das moléculas de água coordenadas e não coordenadas. 

 
Tabela 7: Possíveis compostos formados e suas massas molares.  

Moléculas 

Retiradas 

Fórmula do 

Composto 

Massa 

Molar 

(gmol
-1

) 

Massa 

Relativa 

(%) 

Perda 

de 

Massa 

Teórica 

(%) 

Perda de 

Massa 

Observada 

no TGA 

(%) 

Faixa de 

Temperatura 

(ºC) 

- [Co(atac)2(H2O)2](H2O)2 413,06 100 - - - 

- 2 H2O [Co(atac)2(H2O)2] 377,18 91,3 8,7 - - 

- 4 H2O [Co(atac)2] 341,02 82,6 17,4 17,8 95 – 140  

- 1 atac [Co(atac)] 199,93 48,4 51,6 - - 

- 2 atac CoO 74,93 18,1 81,9 85,7 220 – 485 

 

 Em seguida, observam-se duas perdas de massa subsequentes de 21,9 e 46,0 %, 

responsáveis pela degradação dos grupos nitrogenados e da cadeia carbônica, restando a 485 ºC 

um produto final com 14,3 % de massa. Esse produto formado possivelmente é CoO, o óxido de 

cobalto(II), que possui uma massa molar de 74,93 gmol-1, o que corresponderia a 18,1 % da 

massa do composto inicial caso essa conversão fosse completa. 
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Figura 17: Análises termogravimétricas do complexo de Co(II)  antes (preto) e após (vermelho) o 

processo de desidratação a 155 °C/ 30 min para remoção da água. 

 

    

O complexo de Co(II) foi aquecido a 155 C por 30 min na mufla para remoção das 

moléculas de água e, em seguida, um novo TGA foi obtido nas mesmas condições (curva 

vermelha, Figura 17). A ausência da primeira perda de massa em relação ao complexo hidratado 

(curva preta) na faixa 95-140 °C indica que o aquecimento removeu completamente todas as 

moléculas de água. Destaca-se ainda, que após o aquecimento houve uma mudança na coloração 

dos cristais do complexo de Co(II) que inicialmente era rosa claro e se tornou roxo. 

 Os resultados de TGA e a análise estrutural do complexo de Co(II) sugerem a presença 

de uma quantidade significativa de moléculas de H2O em sua estrutura, cerca de 18 %. A 

possibilidade de remoção dessas moléculas de água de forma fácil, ou seja, com baixo gasto 

energético, indica que esse material pode se comportar como SAMM (Switching Adsorbent 

Molecular Material). 
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4.5. Estudo de Adsorção 

 

4.5.1. Remoção de H2O 

O aquecimento a 155 C realizado por 30 min para a desidratação do complexo de Co(II) 

promoveu a mudança na coloração dos cristais de rosa claro para o roxo (Figura 18), como 

mencionado anteriormente. Uma possível explicação para essa mudança de coloração é a 

alteração na esfera de coordenação do centro metálico de Co(II). Como visto anteriormente, o 

resultado da análise termogravimétrica sugere que o aquecimento remove não só as moléculas de 

água de cristalização, que interagem com as unidades do complexo, mas também aquelas 

coordenadas no centro metálico. 

 

Figura 18: Mudança de coloração observada nos cristais. 

 

 

A mudança de coloração nesse processo favorece sua utilização como candidato a sensor 

ou agente desumidificador, pois facilmente é identificada a existência/ ausência de moléculas de 

água na estrutura do material.  

A seguir serão apresentados os resultados referentes aos três testes realizados para avaliar 

a capacidade de captura de água pelo material sob diferentes condições: teste 01) expondo os 

cristais apenas à umidade do ar na temperatura ambiente; teste 02) encharcando os cristais para 

promover o contato direto com a água no estado líquido e teste 03) saturando os cristais com 

vapor d’água a 60 C, a mesma temperatura utilizada para formação do complexo. 

 

Ativação 

155 C 

30 min 
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4.5.2. Teste 01: Umidade do ar 

Esse teste buscou estudar as propriedades adsorventes do composto apenas em contato 

com o ar. Os cristais desidratados (155 C/ 30 min, coloração roxa) foram deixados em um 

recipiente aberto e após 24 h foi possível observar a mudança de coloração dos cristais (Figura 

19), que retornou para a cor original (rosa) com a readsorção da água presente no ar. 

 

Figura 19: Variação na coloração dos cristais do complexo de Co(II) desidratados após 24h expostos à 

umidade do ar. 

 

Os cristais também permaneceram em contato com a umidade do ar por 2 semanas. Na 

Figura 20 são mostradas as curvas de TGA dos cristais após os dois períodos de tempo 

investigados.   

Figura 20: Análise termogravimétrica do complexo (preto), em vermelho, o complexo desidratado e em 

azul e verde o teste em adsorção da umidade do ar. 

 

 

24h 
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 O padrão de perda de massa nos dois períodos foi semelhante, porém em duas semanas 

(curva azul) o complexo adsorveu 10,8 % em massa, aproximadamente 1 % a mais do que o teste 

após 24 h, destacado em verde. Este valor indica que houve a captura de 2,5 moléculas de água. 

Ambos os valores são abaixo da capacidade total esperada para esse complexo (4 moléculas). É 

possível observar ainda que essas moléculas de água foram liberadas em temperaturas bem 

menores (35 C) em relação à temperatura observada para o complexo inicial (curva preta). A 

diminuição na temperatura de saída das moléculas indica que elas estão ligadas mais fracamente. 

Provavelmente as interações intermoleculares da água com o complexo não foram totalmente 

reestabelecidas ou a água está somente adsorvida na superfície do material.  

Por outro lado, a alteração de cor dos cristais de roxo para rosa, indica que houve 

mudança no ambiente de coordenação. Pelos cálculos houve a captura de 2,5 moléculas de água, 

sendo que a estrutura inicial do complexo apresenta 2 moléculas de água que interagem por 

ligações de hidrogênio e duas coordenadas. Portanto, esse resultado sugere que o material ainda é 

capaz de capturar moléculas de água até chegar ao seu ponto de saturação. A baixa umidade 

relativa do ar no local em que foi realizado o experimento pode ser um fator que influenciou o 

resultado da análise. Além disso, aumentando o tempo de exposição do material também poderia 

aumentar a quantidade de água capturada, visto que houve uma modificação, mesmo que 

pequena, observada entre a medida feita em 24 h (10,1 %, verde) e a de duas semanas (10,8 %, 

azul). 

 

4.5.3. Teste 02: H2O no estado líquido 

 Nesse teste, ao adicionar água diretamente a 5,0 mg do complexo desidratado foi 

observada uma mudança de cor nos cristais imediata do roxo para rosa. Os cristais foram 

deixados em contato com a água por 24 h (curva laranja) e 1 semana (curva azul) e o TGA foi 

realizado. As curvas apresentadas na Figura 21 mostram que nos dois períodos de tempo em que 

as amostras estiveram em contato com a água houve uma readsorção de água pelo complexo de 

Co(II). 
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Figura 21: Análise termogravimétrica do complexo (preto), em vermelho, o complexo desidratado e em 

azul e laranja o teste em adsorção de água no estado líquido. 

 

 

Nas duas medidas as quantidades de água capturada nos diferentes tempos de imersão são 

próximas, 21,0 % (24 h) e 18,5 % (1 semana). Esta porcentagem de massa está um pouco acima 

da porcentagem de perda do complexo de Co(II) recém sintetizado (17,4 %, curva preta). Este 

excesso de água é devido a água adsorvida somente na superfície dos cristais. Nota-se também 

que em ambos (24 h e 1 semana) a temperatura para remoção da água foi menor em relação ao 

material recém sintetizado, deslocando da faixa inicial de 95 - 140 C no cristal inicial para 78 – 

119 ºC após o contato com água líquida. Contudo, esta faixa está bem acima da faixa de perda de 

massa para o material que permaneceu em contato com a umidade do ar (35 - 127 C, Figura 20), 

indicando que provavelmente a maior parte das moléculas de água presentes no material após o 

contato com a umidade do ar (vapor de água) são moléculas fisissorvidas. Já para o material que 

permaneceu em contato com água líquida, aparentemente as interações da água com o complexo 

tanto por ligações de hidrogênio como ligações coordenadas foram reestabelecidas, porém mais 

fracamente. Este resultado é interessante, pois mostra que o sistema pode capturar e liberar 

moléculas de água reversivelmente em temperaturas relativamente baixas. 
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4.5.4. Teste 03: Vapor de H2O 

O sistema criado para esse teste era formado de um frasco de vidro vial, que continha 

cerca de 5 mg de cristais desidratados inseridos em um recipiente fechado com água. Evitando 

assim o contato direto entre os cristais e a água (Esquema 3). Aquecendo o sistema até 60 C 

parte das moléculas de água evapora e migra para o frasco que continha os cristais possibilitando 

a adsorção. 

 

Esquema 3: Esquema do teste 3 

 

 

O resultado desse teste foi parecido com o realizado à temperatura ambiente adicionando 

diretamente água (Figura 21). Nesse caso (Figura 22), em apenas 24 h, a adsorção foi de 17,3 %, 

bem similar a capacidade total do complexo metálico (17,4 %). Porém, as moléculas foram 

liberadas em uma faixa de temperatura menor com relação ao material inicial, de 80 – 120 C, 

indicando que as forças das ligações não são iguais às que existiam no material inicial. 
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Figura 22: Análise termogravimétrica do complexo (preto), em vermelho, o complexo desidratado e em 

verde o teste em adsorção de água a 60 C. 

 

 

É possível notar uma diferença na decomposição. Na amostra submetida ao teste há 

diferentes patamares de perda de massa, indicando que a temperatura afetou a estrutura cristalina 

do complexo. Apesar de não afetar a adsorção de água, pois antes da decomposição o patamar de 

perda de moléculas de água é bastante semelhante. 

 

Analisando os resultados obtidos nesse trabalho, os três diferentes testes realizados 

sugerem que a capacidade total de adsorção de água pelo complexo de Co(II) é em torno de 18 % 

de sua massa, ou seja, 0,18 gg-1. Isso significa que a cada 1 g de complexo de Co(II), 0,18 g de 

H2O são capturadas. Podemos assim comprar esse armazenamento com alguns materiais 

encontrados na literatura (Tabela 1). Os materiais porosos como as MOFs e zeólitas, em geral, 

apresentaram um valor de adsorção acima do complexo, o que é esperado devido à alta área 

superficial desses materiais, porém a zeólita 5A e a MOF-801 apresentam um capacidade 

semelhante a do complexo. O mesmo é observado quando comparamos com o complexo de 

Fe(III), que apresentou uma capacidade de 0,14 gg-1. Entretanto, não foi possível determinar a 

faixa de umidade relativa onde ocorre a adsorção do complexo de Co(II), visto que para este 

trabalho os testes de adsorção foram acompanhados pelo TGA.  
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5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

Nesse trabalho um composto aminoácido Hatac foi sintetizado utilizando uma rota 

sintética em duas etapas, caracterizado por espectroscopia na região do IV, RMN de 1H e 13C e 

DRX de monocristal e utilizado como ligante para formação de um complexo de coordenação. 

A síntese do complexo de Co(II) foi realizada empregando uma rampa de temperatura e 

os monocristais obtidos tiveram sua estrutura cristalina estudada por DRX. A análise estrutural 

revelou um complexo formado por um centro metálico de Co(II) de geometria octaédrica, 

contendo, na esfera de coordenação, duas moléculas do ligante no plano equatorial e duas 

moléculas de água nas posições axiais. Além disso, foram observadas duas moléculas de água de 

cristalização na segunda esfera de coordenação. 

A presença dessas moléculas de água na estrutura cristalina, combinados com os 

resultados da análise termogravimétrica indicou a possibilidade desse material ser empregado 

para captura de moléculas de água. Além disso, o processo de aquecimento resultou em uma 

modificação na coloração do material, tornando o complexo um candidato a sensor. 

Três testes foram utilizados para investigar a propriedade adsortiva do material. No teste 

01 os cristais foram expostos a umidade do ar, capturando cerca de 2,5 moléculas de H2O, 

indicando que o material ainda não havia saturado. No teste 02, os cristais que entraram em 

contato diretamente com água no estado líquido atingiram o ponto de saturação após 24 h, 

liberando as moléculas capturadas na faixa 78 – 119 °C. E por fim, no teste 03 os cristais foram 

saturados de vapor d’água a 60 °C em 24 h, capturando 17,3 % em massa de moléculas de água. 

Nesse caso, as moléculas capturadas também foram liberadas em uma menor faixa de 

temperatura 80 – 120 C. Os testes indicaram que o complexo pode capturar e liberar moléculas 

de água reversivelmente e em temperaturas relativamente baixas, o tornando um candidato para 

geração de água ou um agente desumidificador se comportando como um SAMM. 

  Como perspectiva desse trabalho pretende-se continuar os estudos de adsorção de água 

diretamente da umidade do ar. Além disso, analisar as modificações estruturais resultantes do 

processo de adsorção/dessorção de água através da técnica de DRX de pó, comparando o 

difratograma do material desidratado e após os testes de hidratação. 
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ANEXO I – Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

 As técnicas de espectroscopia estudam as interações que ocorrem entre a energia 

eletromagnética e a matéria. O espectro eletromagnético é dividido em regiões diferenciadas pelo 

comprimento de onda, frequência e energia de cada radiação. A região do infravermelho (IV) 

utilizada amplamente na técnica de espectroscopia compreende a faixa entre 4000 a 400 cm-1. A 

energia dessa radiação, quando incididas em uma amostra, pode ser absorvida. Fornecendo 

assim, energia suficiente para amplificar as transições entre níveis vibracionais específicos das 

ligações químicas (COATES, 2006).  

Os níveis vibracionais são quantizados e característicos de cada molécula, variando de 

acordo com os átomos e suas ligações, então, apenas comprimentos de onda específicos são 

capazes de gerar transições. No entanto, o aspecto de banda característico desse espectro aparece 

porque essas transições vibracionais (Figura 23) são acompanhadas por um número de mudanças 

de níveis rotacionais com energias bem próximas (NAKAMOTO, 2009a, p. 3; SILVERSTEIN; 

WEBSTER; KIEMLE, 2005, p. 72) 

 

Figura 23: Representação da transição entre níveis vibracionais e rotacionais. 

 

 

Além disso, para que essas vibrações sejam observadas no espectro de IV é necessário 

que ocorra uma mudança no momento dipolar da molécula. A transferência de energia só ocorre 

quando essa mudança de dipolo entra em ressonância com a frequência incidida (PAVIA et al., 
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2010, p. 17). Essa especificidade torna a técnica favorável para utilização na identificação 

estrutural de compostos. O aparecimento de banda em números de onda específicos no espectro 

identifica facilmente cada tipo de ligação características de grupos funcionais. O conjunto de 

bandas gera espectros únicos para cada molécula, como se fosse sua impressão digital. 

As vibrações dos átomos de uma molécula geram pequenas deformações na geometria de 

um composto. Essas deformações podem ser de duas formas: (i) axiais, onde ocorre movimento 

na direção do eixo da ligação, alterando seu comprimento, tanto de forma simétrica quanto 

assimétrica; e (ii) angulares, onde o movimento provoca variações dos ângulos das ligações, 

neste caso as deformações simétricas e assimétricas podem ocorrer no plano da ligação ou fora 

dele (SHRIVER et al., 2003, p. 158). 

Fatores como massa relativa, força da ligação e geometria influenciam a frequência da 

radiação absorvida, portanto, modificam a posição das bandas no espectro. Isso pode ser 

facilmente visto em complexos de ácidos carboxílicos, por exemplo, quando um metal coordena 

de forma monodentada a um dos oxigênios, gera o enfraquecimento da ligação C-O, diminuindo 

a simetria do grupo COO. Com isso, a frequência da banda de estiramento assimétrico aumenta, 

enquanto a simétrica diminui (NAKAMOTO, 2009b, p. 64). 
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ANEXO II – Ressonância Magnética Nuclear 

 

 Outra técnica espectroscópica amplamente utilizada é a Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN). Esse método de caracterização fornece diversas informações a respeito da quantidade de 

núcleos atômicos e do ambiente químico em que estes estão inseridos. Sendo o espectro obtido 

na medida capaz de auxiliar na elucidação estrutural de determinada amostra. A parte do 

espectro eletromagnético empregada encontra-se na faixa das radiofrequências e a interação é 

feita entre essa radiação de baixa energia e os núcleos dos átomos (BRUICE, 2016, p. 620; 

PAVIA et al., 2010, p. 101). 

Entretanto, apenas os núcleos que apresentam propriedades magnéticas conseguem ser 

estudados por RMN. Núcleos com número de massa e/ ou número atômico ímpares possuem um 

momento angular de spin e momento magnético. Dentre eles o 1H e 13C são os mais estudados e 

ambos apresentam número de spin I = ½ e dois estados de spin permitidos +½ () e -½ (). 

Quando um campo magnético externo (Bo) é aplicado, ocorre a perda de degenerescência da 

energia dos estados de spin. Os momentos magnéticos nucleares, que antes giravam sem 

orientação preferencial, aleatoriamente, tendem a se alinhar em favor do campo ou contra ele 

(Figura 24) (BRUICE, 2016, p. 620; PAVIA et al., 2010, p. 102). 

 

Figura 24: Exemplificação da quebra de degenerescência dos estados de spin e a orientação dos 

momentos de spin ao aplicar um campo magnético externo. 

 

Fonte: Adaptado de (BRUICE, 2016) 
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 Os núcleos, sob influencia de um campo magnético externo, encontram-se em um 

movimento de precessão, girando ao redor do seu próprio eixo e o eixo do campo aplicado. As 

radiofrequências possuem energia suficiente para perturbar esse movimento, provocando 

transições entre os estados de spin (Figura 24). Isso porque nessa faixa, a radiação possui uma 

frequência na mesma ordem de grandeza que as frequências das rotações. Quando as frequências 

se igualam, ocorre o fenômeno de ressonância, e ocorre uma transferência de energia, resultando 

em uma mudança de spin (PAVIA et al., 2010, p. 106; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 

2005, p. 128).  

 Em geral, os espectrômetros utilizados atualmente fixam um campo magnético e utilizam 

um pulso de alta potência de radiação na região das ondas de rádio. Utilizando uma faixa 

suficiente para promover simultaneamente a excitação de todos os núcleos presentes. Após o 

pulso, os núcleos retornam à condição inicial de equilíbrio, através do fenômeno de relaxação. 

Durante esse processo o sinal do RMN é gerado, onde o fluxo magnético produzido induz uma 

corrente elétrica que oscila na mesma frequência que o movimento de precessão. O computador 

detecta e converte essa informação através da transformada de Fourier no espectro de RMN em 

função da intensidade pela frequência (BRUICE, 2016, p. 623; SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2005, p. 128). 

 Em posse dos espectros de RMN diversas informações podem ser extraídas, visto que, os 

diferentes núcleos presentes não estão expostos ao mesmo campo magnético. Isso se dá devido 

aos diferentes ambientes químicos que cada núcleo está sujeito. A movimentação da densidade 

eletrônica da molécula, provocada por Bo, gera um campo magnético local no sentido oposto, 

diminuindo o campo efetivo sentido pelo núcleo. Esse efeito é chamado de blindagem 

diamagnética, quanto maior a densidade eletrônica próxima ao núcleo maior o efeito de 

blindagem sentido (BRUICE, 2016, p. 623; PAVIA et al., 2010, p. 108).  

 Isso é expresso no espectro pelo deslocamento químico. A medida das frequências de 

ressonância é feita em comparação com uma frequência padrão, de um material de referência. A 

substância normalmente utilizada como padrão é o tetrametilsilano (TMS – (CH3)4Si), devido a 

alta blindagem observada nos núcleos de carbono e hidrogênio esse composto foi denominado o 

zero da escala. O deslocamento químico () irá indicar o quão distante o valor da ressonância 

descola em relação ao padrão (PAVIA et al., 2010, p. 109). 

 Por fim, além de fornecer informações sobre o ambiente eletrônico de cada núcleo 
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através do deslocamento químico, também é possível identificar quantos núcleos são 

quimicamente equivalentes. Todos os núcleos no mesmo ambiente químico coincidem na 

posição do sinal, logo, com a integração, a área encontrada está diretamente relacionada com a 

quantidade de núcleos. Esses são apenas alguns dos dados que podem ser extraídos do espectro 

de RMN. Tornando a ressonância magnética nuclear uma técnica de caracterização fundamental, 

fornecendo diversas informações para esclarecer as propriedades estruturais de uma molécula. 
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ANEXO III – Análise Elementar 

 

 A caracterização estrutural é uma etapa crucial para estudos de novos compostos. A 

análise elementar é uma técnica de caracterização que busca identificar e determinar de forma 

quantitativa os elementos que constituem uma amostra. Podendo ser utilizada tanto para 

identificação quanto para determinar a pureza de um composto. Carbono (C), hidrogênio (H) e 

nitrogênio (N) são os principais elementos mais comumente analisados, porém outros elementos 

também podem ser estudados, como oxigênio (O) e enxofre (S) dependendo do equipamento 

utilizado (FADEEVA; TIKHOVA; NIKULICHEVA, 2008). 

 Em um analisador elementar de CHNS, de forma geral, a amostra é submetida a uma 

combustão em um ambiente rico em oxigênio. Uma alta temperatura é empregada, e é 

responsável pela conversão de C para CO2, H para H2O, N para N2 e S para SO2. Outros 

possíveis gases gerados são removidos posteriormente em processos de purificação. Os gases 

então selecionados são direcionados para o detector. Essa detecção também varia de acordo com 

o equipamento, podendo ser realizada, por exemplo, por cromatografia gasosa (CG) ou por um 

detector de condutividade térmica (FADEEVA; TIKHOVA; NIKULICHEVA, 2008; 

THOMPSON, 2008). 
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ANEXO IV – Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A Análise Térmica engloba um conjunto técnicas de caracterização, onde são estudados, 

em função da temperatura, as propriedades físicas de uma amostra, quando esta é submetida a 

um aquecimento ou resfriamento controlado. As principais técnicas utilizadas para essas análises 

são: Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Análise Térmica Diferencial (DTA) e 

Termogravimetria (TGA) (IONASHIRO, 2005, p. 7). Essa última, a análise termogravimétrica, é 

uma técnica que monitora as variações de massa de uma amostra que ocorrem em função da 

temperatura ou tempo. Para isso, é utilizado um programa de temperatura, onde uma taxa de 

aquecimento é estabelecida dependendo do tipo de amostra e informações requeridas da análise. 

A perda ou ganha de massa pode ser proveniente de diferentes processos, desde evaporação de 

algum constituinte volátil, oxidação do material até a decomposição térmica do composto 

estudado (GABBOTT, 2008, p. 88). 

 O equipamento utilizado para o TGA é uma termobalança. De forma geral, uma 

termobalança é constituída por: (i) balança registradora, normalmente elétrica devido à sua maior 

precisão, (ii) forno com termopares responsáveis por determinar a temperatura, (iii) suporte da 

amostra que varia de acordo com a análise, (iv) sistema responsável por programar a temperatura 

e o registrar da medida, normalmente computadores e, por fim, (vi) controle da atmosfera do 

forno, estipulando o fluxo de diferentes gases que podem ser utilizados (IONASHIRO, 2005, p. 

14). 

Para obter uma medida da melhor forma possível é necessário observar alguns aspectos 

da amostra. Utilizando uma grande quantidade de amostra ou mesmo materiais altamente 

compactados atrapalham a distribuição uniforme de calor. Isso pode resultar em uma 

discrepância entre a temperatura do forno e a da amostra, diminuindo a exatidão da técnica 

(GABBOTT, 2008, p. 92; IONASHIRO, 2005, p. 22).  

Além disso, a escolha dos parâmetros também deve ser feita com atenção. Por exemplo, 

uma taxa de aquecimento muito alta pode juntar etapas consecutivas, mascarando a presença de 

diferentes processos. Por outro lado, sabe-se que uma menor taxa de aquecimento, resulta em um 

deslocamento do gráfico para esquerda, indicando que as etapas de decomposição ocorrem em 

menores temperaturas (GABBOTT, 2008, p. 93; IONASHIRO, 2005, p. 16). 
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 A análise do gráfico obtido é realizada observando as etapas de perda de massa, em qual 

temperatura ocorrem e também a porcentagem de massa perdida. Uma forma de observar esses 

eventos de forma mais eficiente é através da primeira derivada da curva, o DTG. Na curva de 

DTG os picos delimitam o início e fim de um processo e a área evidencia a perda de massa 

ocorrida. As outras técnicas previamente mencionadas, DSC e DTA, também podem ser 

utilizadas de forma combinada, fornecendo informações adicionais à medida (GABBOTT, 2008, 

p. 104; IONASHIRO, 2005, p. 25). 
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ANEXO V – Difração de Raios X 

 

 A técnica de difração de raios X (DRX) permite a elucidação das diferentes estruturas 

cristalinas de moléculas e sólidos. Capaz de determinar precisamente a posição espacial dos 

átomos inseridos nessas estruturas (SHRIVER et al., 2003, p. 61). Isso ocorre porque os sólidos 

cristalinos são formados por uma organização periódica tridimensional interna de átomos, 

moléculas ou íons que os compõem. Devido a essa regularidade interna, quando atingido por 

raios X, que possuem comprimento de onda semelhante ao espaçamento dos átomos, o cristal 

age como uma rede de difração. A análise dos padrões de difração obtidos fornece informações 

geométricas precisas sobre os componentes do cristal (GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010, p. 9). 

Entender como os átomos estão distribuídos dentro de uma molécula e como esta se 

organiza ao longo da estrutura tridimensional de um material é de suma importância para os 

estudos de diversas propriedades físico-químicas. Isso se torna possível devido ao um fenômeno 

físico da difração. A difração é observada quando uma onda eletromagnética incide em um 

obstáculo, seja ele uma fenda ou algum objeto com tamanho na ordem de grandeza semelhante 

ao seu comprimento de onda, provocando uma distorção da frente de onda (ZILIO, 2009, p. 

161). 

De forma geral, os raios X são produzidos no equipamento através do bombardeamento 

de elétrons a um anodo. Os elétrons são removidos do catodo, gerados por uma corrente 

atravessando um filamento de tungstênio, e uma alta voltagem é responsável por acelerá-los em 

direção ao anodo dentro de um tubo sob vácuo. Sendo o vácuo necessário para impedir 

interações dos elétrons antes de atingirem o anodo (BLAKE et al., 2009, p. 334). 

O anodo metal empregado como anodo pode variar dependendo da análise desejada, 

sendo Cu e Mo amplamente utilizados. A colisão promove a emissão de dois tipos de radiação 

(Figura 25): (i) radiação de freamento (‘Bremsstrahlung’), onde um espectro contínuo é gerado 

pela desaceleração do elétron que ocorre devido à colisão e (ii) radiação característica, produzida 

após a colisão. Ao atingir o anodo, a alta energia da colisão promove a remoção de elétrons das 

camadas mais internas. A vacância originada é então ocupada por outro elétron mais externo. 

Essa transição eletrônica provoca a emissão de radiação com a energia determinada pela 
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diferença energética das camadas envolvidas (Figura 25). Alterando o metal utilizado como 

anodo, a energia e, consequentemente o comprimento de onda, da radiação emitida também é 

modificada, tornando a emissão discreta e bem característica (GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010, 

p. 54; HAMMOND, 2009, p. 238). 

 

Figura 25: Espectro genérico de raios X gerado e uma representação das transições eletrônicas. 

 

Fonte: Adaptado de (HAMMOND, 2009) 

Devido à energia do elétron ejetado do filamento, a radiação emitida é 

predominantemente na faixa de raios X. Como observamos na Figura 25 mais de um 

comprimento de onda é emitido, entretanto, a faixa que chega ao cristal é reduzida utilizando um 

monocromador. O monocromador escolhido deve ser capaz impedir a passagem da radiação K, 

permitindo a passagem dos K um exemplo utilizado é uma fina janela de saída de berílio 

(BLAKE et al., 2009, p. 334).  

O feixe de radiação é então direcionado ao cristal. Uma etapa primordial dessa técnica, 

realizada antes mesmo de utilizar o equipamento, é a escolha do cristal adequado que será 

responsável for difratar a radiação. Um sólido cristalino é caracterizado por sua organização 
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periódica interna, é formado pela repetição da célula unitária nas três direções xyz (GLUSKER; 

TRUEBLOOD, 2010, p. 14). Para se obter uma boa medida além da amostra escolhida ter que 

ser um monocristal, também não pode ser muito grande ou possuir rachaduras e conglomerados 

(GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010, p. 48). 

Ao a radiação entrar em contanto com o cristal no porta amostra, a densidade eletrônica 

de cada átomo que é responsável por espalhar a radiação incidente. A diferença de caminho ótico 

entre a radiação espalhada pelos elétrons presentes nos diferentes planos cristalinos adjacentes 

pode gerar uma diferença na fase da onda. Essa mudança provoca as interferências, que podem 

ser construtivas (quando as ondas encontram-se na mesma fase e um aumento da amplitude é 

observado) ou destrutivas (onde a diferença de fases provoca a diminuição da amplitude da onda, 

podendo até anulá-la). Para ser uma interferência ser construtiva é necessário satisfazer à 

chamada lei de Bragg (Equação 2) (GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010, p. 43). 

2dsen = n     (2) 

Onde, d é a distância interplanar,  o ângulo de Bragg, n um número inteiro e  um 

comprimento de onda da radiação. O padrão de difração é então coletado por detectores e as 

direções e intensidades das reflexões de Bragg são gravadas eletronicamente (GLUSKER; 

TRUEBLOOD, 2010, p. 47). Para assim os dados medidos serem interpretados com auxílio de 

computadores. 

 

Difração de Raios X de pó 

O fenômeno de difração de raios X também permite a análise de amostras policristalinas. 

Podendo ser comparada a uma medida de um monocristal, porém como se esse monocristal 

estivesse em todas as direções possíveis. Por isso, o resultado observado não são mais pontos 

discretos e sim anéis concêntricos (GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010, p. 202). De forma geral, o 

difratograma obtido na análise é a medida intensidade da difração de raios X em função do 

ângulo do espalhamento (WASEDA; MATSUBARA; SHINODA, 2011, p. 102).  

Em um difratograma, o padrão de difração é observado em picos. As informações 

estruturais são obtidas através da posição, intensidade e forma da cada pico. A posição é relativa 
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aos planos cristalinos presentes, ou seja, informações sobre o tamanho, simetria e formato das 

células unitárias. A posição da densidade eletrônica, arranjo espacial dos átomos, dita à 

intensidade, e por fim, a forma do pico é influenciada por parâmetros instrumentais e pela 

microestrutura da amostra (BLAKE et al., 2009, p. 258). 

Com isso, compostos isoestruturais irão apresentar o mesmo padrão de difração. Isso 

permite a comparação entre um dado obtido experimentalmente a diferentes estruturas 

encontradas na literatura. Essa comparação é feita através de uma consulta a uma base de dados, 

como por exemplo, a International Centre for Diffraction Data (ICDD), responsável por 

armazenar o padrão de difração de diversas estruturas cristalinas (GLUSKER; TRUEBLOOD, 

2010, p. 203).  

Muitas vezes o fato de não se obter os cristais adequados para uma completa elucidação 

estrutural proveniente da técnica de DRX de monocristal. Nesse contexto, a técnica de DRX de 

pó torna-se uma grande ferramenta para obter algumas informações estruturais de uma amostra 

além de também fornecer informações complementares (BLAKE et al., 2009, p. 251). Essa 

técnica é amplamente utilizada, principalmente para identificação de fases e pureza de uma 

amostra cristalina, além de poder ser aplicada para obter o grau de cristalinidade, quantificação e 

identificação de componentes em uma mistura (GLUSKER; TRUEBLOOD, 2010, p. 202).  

 

 

 

 


