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RESUMO 
 

 

 Neste trabalho foram sintetizados ligantes dicarboxílicos L1 e L2 para-

substituídos para a formação de redes iônicas de sódio e potássio, K2L2 e 

Na2L1(H2O). Os ligantes L1 e L2 contêm espaçadores alquílicos flexíveis com quatro e 

seis átomos de carbono, a ideia foi verificar o efeito destas cadeias sobre a estrutura 

das redes iônicas. Os ligantes L1 e L2 foram sintetizados a partir de reações de 

substituição nucleofílica bimolecular (SN2) entre íon p-(metoxicarbonil)fenolato e os 

1,n-diiodoalcanos, seguidas de reações de hidrólise básica e posterior formação dos 

ácidos carboxílicos com adição de HCl até pH ácido. Os compostos foram 

caracterizados por espectroscopias nas regiões do infravermelho, por ressonância 

magnética nuclear (RMN) de 1H e de 13C, ponto de fusão e análise 

termogravimétrica. A partir dos ligantes L1 e L2 foram obtidos monocristais incolores 

de sódio e potássio, respectivamente, cujas estruturas foram elucidadas por difração 

de raios X de monocristal. As caracterizações estruturais dos compostos K2L2 e 

Na2L1(H2O) revelaram que são constiuídos por redes tridimensionais onde o 

composto de potássio cristaliza no sistema monoclínico e o de sódio no sistema 

ortorrômbico.  

 

 Palavras- chave: Ligantes flexíveis; polímeros de coordenação; redes iônicas; 

captura e separação de CO2. 
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ABSTRACT 

 

 

 In this work different p-substituted dicarboxylic ligands L1 and L2 were 

synthesized, in order to form ionic networks of sodium and potassium, K2L2 and 

Na2L1(H2O). These ligands have four and six carbons in the flexible alkyl spacers, the 

idea was to verify the effect of this chains in the ionic networks. The ligands L1 and L2  

were synthesized by bimolecular nucleophilic substitution reactions (SN2) between p-

(methoxycarbonyl) phenolate ion and 1, n-diiodoalkanes, followed by hydrolysis 

reactions and subsequent obtainment of carboxylic acids with the addition of HCl until 

acid pH. The compounds were characterized by spectroscopy in infrared regions, 

nuclear magnetic resonance (NMR) 1H and 13C, melting point and thermogravimetric 

analysis. After the synthesis of the ligands L1 and L2, were obtained colorless crystals 

of sodium and potassium, respectively. The structural characterization of 3D networks 

K2L2 and Na2L1(H2O) revealed that the ionic network K2L2 is in the monoclinic crystal 

system and Na2L1(H2O) is in the orthorhombic crystal system. 

 Keywords: Flexible ligands; coordination polymers; ionic networks; capture 

and separation of CO2. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 Polímeros de coordenação 

 

A construção de polímeros de coordenação (PC) tem sido intensamente 

estudada nos últimos anos, como evidenciado por um aumento muito rápido de 

publicações observadas nos últimos 10 anos (Fig. 1.1.1). Sabe-se que a engenharia 

de cristais de polímeros de coordenação depende não só da escolha dos blocos de 

construção moleculares, mas também das condições adequadas de síntese. Para 

um determinado conjunto de íons metálicos e ligantes orgânicos pode-se obter uma 

variedade de superestruturas por alternância das condições de reação, tais como o 

pH, solvente, contra-íon, a temperatura e pressão.1 

 

Figura 1.1.1. Número de trabalhos científicos publicados entre 2003-2013 sobre o tema polímeros de 

coordenação. Palavra-chave: coordination polymers. 2,3 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Chen, L.; Hong, M. Design and Construction of Coordination Polymers. 2009, 12, 353. 
2 http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=resultsAnalyzer (acessado em 10/03/2014 às 16h) 
3http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&
SID=2ATISVRkkt4y2aOtPRI&preferencesSaved= (acessado em 10/03/2014 às 16h) 

 

http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=resultsAnalyzer
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=2ATISVRkkt4y2aOtPRI&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=2ATISVRkkt4y2aOtPRI&preferencesSaved
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       De acordo com as recomendações da IUPAC, polímero de coordenação (PC) 

é um composto de coordenação que se estende continuamente em uma, duas ou 

três dimensões através de ligações de coordenação. Já as redes metalorgânicas, 

MOFs (metalorganic framework), são definidas como polímeros de coordenação, 

com uma estrutura de rede aberta contendo poros que podem estar livres ou 

ocupados por moléculas de solvente, ou seja, são polímeros de coordenação com 

estrutura porosa.4  

        As MOFs são uma extensa classe de materiais cristalinos que apresentam 

geralmente um átomo central (íon metálico) coordenado a moléculas orgânicas 

(ligantes), em que essa unidade metal-ligante se repete formando uma estrutura 

polimérica de complexos metálicos. 5,6,7 Para um sólido ser considerado uma rede 

metalorgânica (MOF), além da porosidade outras características, como por exemplo, 

resistência, robustez e geometria bem definida também fazem parte da sua 

definição.8,9 Uma das características mais importantes das MOFs é a capacidade de 

armazenar em seus poros diversas moléculas convidadas. Esta capacidade é devido 

à flexibilidade destes materiais que permite acomodar as espécies convidadas, que 

por sua vez, permanecem nos poros através de interações com os grupos funcionais 

dos ligantes. 10,11 

      As MOFs são sintetizadas predominantemente sob condições solvotérmicas 

ou via cristalização à temperatura ambiente. A cristalização em geral ocorre 

lentamente, levando dias ou até semanas.12,13 Alguns exemplos de MOFs descritas 

na literatura são as MIL-101 (Cr), MOF-5 ([Zn4O(BDC)3]), Cu-BTC (BTC = ácido 

benzeno- 1,3,5- tricarboxílico) ou [Cu3(BTC)2] (mais conhecido como MOF-199 ou 

HKUST-1) nas quais utilizam ligantes policarboxilatos. Os ácidos carboxílicos são os 

mais empregados nas sínteses de PCs, como por exemplo, os BTC = ácido 

benzeno- 1,3,5- tricarboxílico; BDC2- = 1,4-benzenodicarboxilato; BPDC2-  = 4,4’- 

bifenil- dicarboxilato. Estes ligantes polidentados oferecem altas simetrias, diversas 

                                                           
4 Batten, S. R. Pure Appl. Chem. 2013, 85, 8, 1715.  
5 Rowsell, J. L. C.; Yaghi, O. M. Microporous Mesoporous Mater. 2004, 73, 3. 
6 Janiak, C. Dalton Trans. 2003, 2781. 
7 Yaghi, O. M.; O'Keeffe, M.; Ockwig, N. W.; Chae, H. K.; Eddaoudi, M.; Kim. J. Nature. 2003, 423, 705. 
8 Marti, J. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133,5853. 
9 Ni, J. et al Cryst. Growth Des. 2010, 10, 3964. 
10 Tendai, G. Chem. Commun. 2008, 3672. 
11 Agarwal, R. A.; Aijaz, A.; Ahmad, M.; Sanudo, E. C.; Xu, Q.; Bharadwaj, P. K. Cryst. Growth Des. 2012, 12, 2999. 
12 Yaghi, O. M.; Eddaoudi, M.; Moler, D. B.; LI, H.; Chen, B.; Reineke, T. M.; O´Keeffe, M.  Acc. Chem. Res. 2001, 
34, 319. 
13 Rosi, N. L.; Eckert, J.; Eddaoudi, M.; Vodak, D. T.; Kim, J.; O´Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science. 2003, 300, 1172. 
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formas de carga e permitem a obtenção de geometrias de coordenação variadas. 

Adicionalmente, o uso de ligantes carboxílicos resulta na formação de complexos 

metálicos neutros eliminando a presença de contra-íons, que podem dirigir a 

topologia estrutural ocupando sítios de coordenação dos metais ou as cavidades da 

estrutura, diminuindo, assim, a porosidade.  

  As redes moleculares e supramoleculares dos PCs e das MOFs baseadas em 

ligantes policarboxilatos são construídas por ligações de coordenação, ligações de 

hidrogênio, bem como as interações π-π. Os ligantes policarboxilatos permitem 

diversos modos de coordenação. Por exemplo, os ligantes dicarboxilatos e 

tricarboxilatos como o 1,4-BDC pode apresentar modos (a) quelante bis-bidentado, 

(b) bis-monodentado, (c) mono-bidentado (syn-syn), (d) em ponte bis-bidentado (e) 

monodentado-bidentado, (f) (g) e (h) modos quelante e/ou em ponte bis-bidentado, 

conforme ilustrado na Figura 1.1.2. 

 

Figura 1.1.2. Modos de coordenação do ligante dicarboxilato. 

 

Para evidenciar alguns destes modos de coordenação do ligante dicarboxila-

to, S.K. Chawla e col. sintetizaram polímeros de coordenação de Cu (II), 

[Cu2(mal)2(IX)2(H2O)6]n e [Cu2(ac)4(IX)2]n. Os polímeros foram construídos a partir 

dos ligantes carboxilatos de Cu(II) e do ligante 1,4-bis(imidazol-1-il-metileno) benze-
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no (IX), como um bloco de construção bifuncional e flexível. Os carboxilatos escolhi-

dos foram os malonato (mal) e acetato binuclear (2ac). 14 

 A reação entre os carboxilatos de Cu (II) (carboxilato = mal, 2ac) e o IX na 

proporção estequiométrica 1:1 em CH3OH:H2O rendeu os produtos cristalinos 

[Cu2(mal)2(IX)2(H2O)6]n (1), [Cu2(ac)4(IX)2]n (2). A unidade assimétrica da estrutura 

cristalina do complexo (1) está representada na Figura 1.1.3. 

 

Figura 1.1.3. Unidade assimétrica do complexo [Cu2(mal)2(IX)2(H2O)6]n (1). 14 

 

 

No polímero [Cu2(mal)2(IX)2(H2O)6]n, a geometria em torno do Cu (II) é a pirâ-

mide de base quadrada. Cada Cu (II) está coordenado a dois átomos de nitrogênio 

de imidazóis de diferentes ligantes IX, dois átomos de oxigênio do malonato quelan-

te e um oxigênio da água. Como dito anteriormente os ligantes policarboxilatos per-

mitem diversos modos de coordenação, neste trabalho de Chawla e col., o ligante 

malonato assume o modo de coordenação bis-monodentado formando um quelato 

com o centro metálico; enquanto que os dois grupos acetatos, do polímero 

[Cu2(ac)4(IX)2]n, assumem o modo de coordenação monodentado. A unidade assimé-

trica da estrutura cristalina do complexo (2) está representada na Figura 1.1.4.  

                                                           
14 Chawla, S.K.Polyhedron. 2004, 23, 3007. 
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Figura 1.1.4. Unidade assimétrica do complexo [Cu2(ac)4(IX)2]n (2). 14 

A geometria em torno do átomo de Cu (II) é essencialmente quadrática plana 

e o modo de coordenação dos dois grupos acetatos é monodentado. Os outros dois 

sítios de coordenação são ocupados por dois nitrogênios imidazólicos de diferentes 

ligantes IX. O ligante IX atua como um bloco de construção que liga dois íons Cu (II). 

Recentemente, vários trabalhos na literatura têm utilizado além dos ligantes 

carboxílicos, ligantes neutros bifuncionais. No trabalho de Z. Xiao-Feng e col.15 os 

ligantes carboxílicos e os ligantes nitrogenados (N-doadores) assim como a sua 

combinação têm sido amplamente utilizada, resultando numa variedade de topologi-

as elaboradas e com propriedades interessantes. Para verificar a influência dos áci-

dos carboxílicos na construção das redes de coordenação de Cd(II) e Zn(II) foram 

sintetizados cinco polímeros de coordenação pelo método hidrotérmico, 

[Zn(L)(H2L1)2·(H2O)0.2]n (1), {[Zn(L)(L2)]·H2O}n (2), {[Cd2(L)2(L2)2]·2H2O}n (3), 

{[Cd(L)(L3)]·H2O}n (4) e [Cd(L)(L4)]n (5), com L (di(1H-imidazol-1-il)metano) e quatro 

ligantes carboxílicos (H3L1 = 1,3,5-ácido benzenotricarboxílico, H2L2 = 4,4’-óxi-

bis(ácido benzóico), H2L3 = ácido m-ftálico, e H2L4 = ácido p-ftálico) (Figura 1.1.5). 15  

                                                           
15 Zhang, X.; Song, W.; Yang, Q.; Bu, X. Dalton Trans. 2012, 41, 4217. 
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Figura 1.1.5. Ligantes carboxilatos e L empregados no trabalho de Z. Xiao- Feng e col.14 para a sín-
tese de polímeros de coordenação.15 

O ligante L é flexível podendo adotar várias conformações para satisfazer o 

requisito geométrico dos íons metálicos na construção dos complexos. Os ligantes 

carboxílicos, secundários, quando totalmente ou parcialmente desprotonados exer-

cem o balanço de carga e, coordenam aos íons metálicos gerando estruturas inte-

ressantes (Figura 1.1.6). 

Figura 1.1.6. Modos de coordenação dos ligantes carboxilatos nos complexos (1-5).15 

No complexo (1), o ligante L1 está parcialmente desprotonado adotando um 

modo de coordenação quelante com o Zn(II) e os demais, grupos carboxílicos ficam 

disponíveis para a formação de ligações de hidrogênio. Ambos complexos (2) e (3) 

formam estruturas em camadas nas quais o ligante L2 flexível está com a forma V. 

Este ligante L2 adota diferentes modos de coordenação, bis-monodentado em (2) e 

quelante bis-bidentado em (3). Ao introduzir um ligante L3 de cadeia mais curta e 
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rígida em (4), este adotou os modos de coordenação quelante bidentado e quelan-

te/ponte bidentado. Enquanto que ao utilizar o ligante linear e rígido L4, este adotou 

dois modos de coordenação: um quelante bis-bidentado em (5-1) e bis-bidentado em 

ponte em (5-2).  As diferenças estruturais entre (3), (4) e (5) mostraram que uma sé-

rie de ligantes carboxílicos com diferentes formatos, tamanhos e flexibilidades são 

fatores críticos para a formação das arquiteturas de coordenação. Além disso, os 

diferentes modos de coordenação dos ligantes carboxilatos enriquecem a complexi-

dade estrutural dos sistemas Zn (II)-L-carboxilato e Cd (II)-L-carboxilato. Na Figura 

1.1.7 está representada a estrutura do polímero de coordenação formado por íons 

Cd(II), ligantes L-trans e ligante carboxilato L2.15 
  

 

 

Figura 1.1.7. Camada bidimensional formada pelos íons Cd(II), ligantes L-trans e L2.15 
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As redes metalorgânicas possuem altos valores de área superficial e elevada 

porosidade. Estas características permitem diversas aplicações, entre as quais se 

destacam a veiculação de fármacos16, a separação e armazenamento de gases17, 

sendo esta última a mais difundida atualmente. A seguir serão discutidos alguns 

exemplos de MOFs aplicadas na captura e separação de CO2. 

 

 

1.2 Captura e separação de CO2 

 

A queima de combustíveis fósseis contribui significativamente com o aumento 

da concentração de dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa mais emitido 

por ações antropogênicas, na atmosfera. Uma maneira de reduzir a quantidade de 

CO2 liberada no meio ambiente a fim de conter o aquecimento global é contar com 

as fontes de energias alternativas que não produzem CO2. Dentre essas alternativas 

estão as fontes energéticas nuclear, eólica, solar, entre outras. Porém cada uma 

delas possui limitações e, além disso, seria muito difícil fazer uma mudança rápida 

da fonte energética principal, combustíveis fósseis, para essas outras fontes. Em 

busca de uma energia limpa e renovável destacam-se os biocombustíveis por não 

contribuírem com o acúmulo de CO2, uma vez que os gases gerados na sua queima 

são reabsorvidos, mantendo o equilíbrio entre absorção e emissão. Porém aspectos 

econômicos, a disponibilidade de recursos, a tecnologia, a rapidez de produção e a 

eficiência energética ainda favorecem o investimento na área de produção de 

petróleo, ou seja, de combustíveis fósseis.17,18  

A captura de CO2 é uma das alternativas que vem sendo investigada dentre 

as novas tecnologias que podem ajudar a minimizar as emissões desses gases e 

assim diminuir os impactos ambientais.19 Os processos de captura e separação de 

CO2 permitem a utilização do dióxido de carbono como matéria prima para a produ-

ção de uma gama de materiais e produtos químicos como a ureia, carbamatos, ure-

tanos, ácido fórmico etc. Além disso, o CO2 capturado e separado, que deixou de ser 

emitido na atmosfera pode ser comercializado como crédito de carbono com os paí-

                                                           
16   Steven, S.; Dailly, A.; Omar M.; Jeffrey R.  J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 14176.                    
17  Xiang, S., He, Y., Zhang, Z., Wu, H., Zhou, W., Krishna, R., Chen, B. Nature Commun. 2012, 3, 954. 
18  http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_combustiveis.pdf (aces-
sado em 18/06/2014 às 14h) 
19  Chou., C. J. of  Advancement in Engineering and Technology. 2013, 2348. 
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ses que não atingiram suas metas. A captura de CO2 tem sido praticada comercial-

mente com o objetivo de utilizar o CO2 como um fluido de injeção para aumentar a 

recuperação de óleo de poços de petróleo. Atualmente, a captura pode ser feita por 

diferentes processos, cada um deles relacionado a tecnologias distintas: pós-

combustão, pré-combustão, oxi-combustão e em processos industriais.20,21  

Na pós-combustão e nos processos industriais o CO2 é separado dos gases 

de exaustão, de modo que as impurezas presentes na corrente gasosa condicionam 

o método de separação e os custos (NOx, SO2). O CO2 é capturado de correntes 

gasosas emitidas durante a produção de energia, através de técnicas de adsorção, 

absorção, criogenia ou membranas de separação. No processo de pré-combustão o 

combustível é convertido em H2 e CO2 antes da combustão; ocorre a preparação do 

combustível, produzindo o gás de síntese H2 e CO, o vapor de água é adicionado ao 

gás de síntese, produzindo H2 e CO2 e depois é feita separação do H2 e CO2. A oxi-

combustão consiste na queima do combustível com alto teor de oxigênio ao invés de 

ar, obtendo CO2 praticamente puro como gás de exaustão. 

A adsorção é uma das maneiras de fazer a separação do CO2 obtido pela 

pós-combustão, pré-combustão e oxi-combustão. As MOFs são materiais porosos 

promissores para atingir tal separação devido à sua grande capacidade de adsor-

ção, além disso, a síntese desses materiais é simples e as matérias primas são de 

baixo custo. A capacidade de adsorção desses materiais é função de sua área su-

perficial, entre 1500 e 4500 m2/g (zeólitas, < 1500 m2/g).18 Esses materiais possuem 

elevada área de superfície passível de funcionalização, que aumenta a seletividade 

com o CO2 aumentando a capacidade de adsorção desse material adsorvente. A 

capacidade elevada de adsorção torna possível a substituição das tecnologias atu-

ais, que utilizam soluções aquosas como a monoetanolamina (MEA), a dietanolami-

na (DEA), a trietanolamina (TEA), entre outros para absorver quimicamente o dióxido 

de carbono pelas MOFs.  

Na América Latina, o único projeto de captura de CO2 operando em grande 

escala está instalado na empresa Prosint, produtora de metanol localizada no Rio de 

Janeiro. A AGA (American Gas Association) importa o CO2 capturado pela Prosint e 

                                                           
20 http://www.pucrs.br/cepac/?p=teses (acessado em 19/06/2014 às 17h). 
21 Santos, T. C.; Ronconi, C. M. Rev. Virtual Quim. 2014, 6, 1, 112. 



21 

 

 

após importado ela comercializa o gás para ser empregado na indústria de bebidas 

carbonatadas.22  

Neste trabalho de monografia optou-se em utilizar íons de metais alcalinos (K+ 

e Na+) para se ligarem a ligantes carboxilatos. De acordo com a teoria de Alfred 

Werner (1893), os compostos de coordenação são formados por ligações coordena-

das entre íons metálicos de transição (ácido de Lewis) e ligantes orgânicos (bases 

de Lewis). Os íons metálicos de transição possuem orbitais d disponíveis para aco-

modar pares de elétrons doados pelos ligantes.23 Na literatura os compostos que 

utilizam íons alcalinos e alcalinos terrosos são chamados de polímeros de coorde-

nação. Por exemplo, no trabalho de P. C. Cheng24 e colaboradores o polímero de 

coordenação [Na2(OBA)(H2O)] foi sintetizado, por reação solvotérmica, a partir do 

sal de metal alcalino e do ligante dicarboxílico com fomato em “V”, o 4,4’-ácido oxi-

bisbenzóico (H2OBA). O PC [Na2(OBA)(H2O)] possui uma estrutura tridimensional 

estendida. A unidade assimétrica contém dois átomos de Na+, um ligante OBA e 

uma molécula de água, Figura 1.2.2.b.  Um dos centros de coordenação de Na+ está 

coordenado a cinco átomos de oxigênio dos grupos carboxilatos de quatro ligantes 

OBA e a um átomo de oxigênio da molécula de água. Enquanto que o outro Na+ está 

coordenado a quatro átomos de oxigênio dos grupos carboxilatos de quatro ligantes 

OBA e a um átomo de oxigênio da molécula de água. 

 

   
  (a)  (b) 
Figura 1.2.2. (a) Estrutura do ligante H2OBA; (b) Esfera de coordenação do átomo de Na+ em 

[Na2(OBA)(H2O)].

                                                           
22 http://tpqb.eq.ufrj.br/download/alternativas-de-sequestro-de-carbono.pdf(acessado em 18/06/2014 às 
19h). 
23 Huheey, J.E.; Keiter, E.A.; Keiter, R.L. Inorganic Chemistry – Principles of Structure and Reactivity, 4ª ed. 
Harper Collins. 1993. 
24 Cheng,P.C.; Tseng,F.S.; Yeh,C.T.; Chang, T.G.; Kao, C.C.; Lin, C.H.; Liu, W.R.; Chen, J.S.; Zimae V. 
CrystEngComm. 2012, 14, 6812. 



 

 

  Portanto, apesar dos trabalhos da literatura utilizarem o termo polímeros de 

coordenação para compostos contendo íons alcalinos, este termo não seria cor-

reto20,25,26 pois a ligação entre um íon alcalino ou alcalino terroso e um ligante não 

pode ser classificada como uma ligação coordenada. Deste modo, os compostos 

formados entre os íons alcalinos e ligantes carboxilatos flexíveis obtidos neste traba-

lho serão chamados de redes iônicas. Porém um estudo mais aprofundado será feito 

a cerca da sobreposição dos orbitais, avaliando o tipo de interação predominante e 

conseqüentemente, a classificação correta poderá ser admitida. Para a síntese dos 

ligantes carboxilatos flexíveis empregou-se o éster p-hidroxibenzoato de metila como 

material de partida. Os p-hidroxibenzoatos de alquila comumente chamados de pa-

rabenos são ésteres derivados do ácido p-hidroxibenzóico. Esses ésteres são am-

plamente utilizados como conservantes antimicrobianos por demonstrarem atividade 

inibitória frente a fungos e leveduras, além disso, são empregados em produtos 

cosméticos, farmacêuticos e alimentícios. Assim, esse composto possui baixa toxici-

dade e baixo custo.27  

Do ponto de vista industrial as redes metalorgânicas apresentam característi-

cas promissoras quanto à separação e armazenamento de gases. As MOFs ofere-

cem valores recordes de área superficial, poros livres, redes flexíveis e robustas, 

sítios metálicos expostos e alta mobilidade das espécies convidadas nos poros des-

ses materiais. Atualmente a disponibilidade, de diferentes tipos de MOFs, permite 

que estes materiais possam ser testados em diferentes áreas, como por exemplo, 

em catálise, separação e armazenamento de gases. A remoção de impurezas no gás 

natural, a separação de gases nobres (Kr e Xe) e o armazenamento de hidrogênio 

(3,3% em peso de 2,0 MPa/77 K no MOF Cu-BTC) 28 ressaltam a perspectiva futura 

da aplicação industrial das redes metalorgânicas no processamento de gás.  

Os compostos de coordenação são conhecidos por exibir uma elevada 

flexibilidade e estrutura de rede passível de contração/ expansão devido às 

interações com as moléculas convidadas. Apesar das elevadas áreas de superfície 

presentes em materiais como, carvões ativos e zeólitos, é a ausência de volume 

morto no MOF que confere a eles, principalmente, a elevada porosidade.  

Os principais grupos que investem em tecnologias de absorção/ adsorção de 

gás-sólido, investem em novos desenvolvimentos de MOFs. Dentre eles estão os: 

                                                           
25 Nath,B.; Baruah, J.;  J Inorg Organomet Polym. 2014, 24, 381. 
26 Kurc,T.; Janczak,J.; Hoffmann,J.; Adrabinska, V. Cryst. Growth Des. 2012, 12, 2613.  
27 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105180(Acessado em 07/05/2014 às 18 horas)  
28 Mueller. U., Schubert, M., Teich, F., Puetter, H., Schierle-Arndt, K., Pastre, J. J. Mater. Chem. 2006, 16, 626. 
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UCLA (líder); NETL, UOP e Universidade de Michigan; Universidade de Oslo 

(Noruega); Universidade de Versalhes (Inst. Lavoisier), França; BASF. 23  

As redes metalorgânicas da BASF são estruturas altamente cristalinas com 

poros de tamanhos nanométricos que permitem o armazenamento de gás natural e 

de outros gases como hidrogênio e dióxido de carbono. Uma amostra de um grama 

de MOF da BASF oferece uma área de superfície equivalente a um campo de 

futebol. A síntese industrial da BASF é conhecida por ser muito avançada, já que a 

produção ocorre em escala piloto.29 O custo de produção das MOFs depende 

fortemente do custo dos sais metálicos, dos ligantes orgânicos e dos equipamentos 

para a sua produção. A BASF desenvolveu uma gama de materiais que pode ser 

obtida a partir de diferentes matérias-primas através de eficientes processos de 

produção. Um exemplo é o processo sustentável à base de água para a produção da 

Basolite A520, uma MOF de Al (III) e ácido fumárico extremamente estável em 

condições de vapor d’água. 30 Este processo de produção foi premiado com o "Prix 

Pierre Potier" em setembro de 2012 por inovação e sustentabilidade. A BASF ainda 

não comercializa MOFs, mas a previsão para a comercialização destes materiais 

para fins veiculares é 2015, uma vez que o desenvolvimento, e teste piloto já foram 

concluídos em várias classes de veículos. No entanto, as MOFs podem ser 

compradas em pequenas quantidades, pela Sigma Aldrich, para fins de pesquisa e 

desenvolvimento.24 

As aplicações anteriormente mencionadas, como o armazenamento e 

separação de gases e a catálise, indicam que ainda há muito espaço para pesquisas 

em áreas como armazenamento de energias alternativas, remoção de odores, 

captura de CO2 doméstico e veículos automotores, embalagens de alimentos ou 

remoção de líquidos perigosos como solvente orgânicos, óleos, fluidos de freio e 

outros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 http://www.basf.com.br/sac/web/brazil/pt_BR/index (acessado em 18/06/2014 às 18h) 
30 Yilmaz, B., Trukhan, N., Muller, U. Chin. J. Catal. 2012, 33, 3. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi sintetizar ligantes dicarboxílicos para-substituídos 

(9) e (10) (Figura 2) contendo espaçadores alquílicos flexíveis com 4 e 6 carbonos, 

respectivamente. Estes compostos foram ligados a íons de metais alcalinos (K+ e 

Na+) formando redes iônicas.  

 

 

Figura 2. Ligantes sintetizados neste trabalho. 

 

Objetivo Específico 

i. Preparação dos ligantes inéditos contendo os espaçadores com 4 e 6 

carbonos.  

ii. Caracterização dos compostos por espectroscopias na região do 

infravermelho e por ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e de 13C, 

ponto de fusão e análise termogravimétrica (TGA). 

iii. Caracterização das redes iônicas por difração de raios X de 

monocristal. 
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3. EXPERIMENTAL 

3.1 - Materiais, métodos e instrumentação: 

3.1.1  Materiais utilizados 

               Os seguintes reagentes foram utilizados sem tratamento prévio: ácido p-

hidroxibenzóico (C7H6O3, Aldrich), 1,4- dibromobutano (C4H8Br2, Acrós Organics), 

1,6- dibromohexano (C6H12Br2, Acrós Organics), hidróxido de sódio (NaOH, Vetec), 

Celite (Vetec). O carbonato de potássio (K2CO3, Vetec) e iodeto de potássio (KI, 

Vetec) foi mantido à temperatura de 120 °C na estufa. Os reagentes: diclorometano 

(CH2Cl2, Vetec), metanol (CH3OH, Vetec), ácido sulfúrico (H2SO4, Vetec), ácido 

clorídrico (HCl, Vetec) foram utilizados sem tratamento prévio. A acetonitrila (CH3CN, 

Vetec) foi seca empregando-se pentóxido de fósforo (P2O5) sob refluxo em 

atmosfera de argônio por 12 h. Em seguida foi adicionado K2CO3 seco à acetonitrila 

destilada a fim de se eliminar possíveis traços de P2O5. O solvente foi, então, 

destilado e armazenado em balão contendo peneira molecular.  

Nas análises de cromatografia em camada delgada (CCD) foram utilizadas 

placas (2 x 4 cm) com 200 µm de espessura de sílica gel (Merck). A visualização das 

substâncias em CCD foi feita com lâmpada de UV ( = 254 nm) ou em iodo.  

3.1.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio e carbono. 

 

       Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono em 

solução (RMN 1H e RMN 13C) foram obtidos no aparelho de Ressonância Magnética 

Nuclear Varian Unity Plus 300 MHz, no Instituto de Química da UFF. Os valores de 

deslocamento químico () estão expressos em partes por milhão (ppm) e as 

constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). Para as análises foram empregados 

os solventes deuterados CDCl3 , D2O e DMSO-d6 utilizando-se tetrametilsilano 

(TMS,  δ = 0,00 ppm) como padrão interno. 
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3.1.3 Espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos no 

equipamento Varian 660- IR FT- IR Spectrometer, no Instituto de Química da UFF. 

Os valores dos números de onda estão expressos em cm-1. 

3.1.4 Ponto de fusão 

As medidas dos pontos de fusão (PF) dos compostos foram feitas no aparelho 

Thermo Scientific- 9100 colocando-se pequenas amostras em capilares de vidro de 

2,0 mm de diâmetro interno. Os valores são reportados sem correção. 

 

3.1.5 Análise termogravimétrica 

Os termogramas foram obtidos em um analisador térmico Shimadzu TGA-60, 

no Laboratório de Multiusuário de Análises Térmicas (LAMATE), localizado no 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense. As amostras foram 

aquecidas a uma taxa de 10 ºC min-1 sob atmosfera de N2, taxa de fluxo de 50 cm3 

min-1 em cadinhos de alumina. 

3.1.6 Difração de raios X 

Para a rede iônica Na2L1(H2O), onde L1= composto (9),  os cristais foram 

montados em um MiTeGen MicroMount. Os dados de difração de raios X foram 

coletados em um difratômetro Bruker Kappa-CCD com radiação monocromática de 

MoKα (λ = 0.71073 Å), operando a 40 kV e 30 mA e a temperatura ambiente. A 

estrutura foi resolvida pelo método direto usando o programa SHELXS-97 (G. M. 

Sheldrick, SHELXTL, version 6.10, Bruker Analytical X-ray Systems, Madison, WI, 

2001) e refinado pelo método dos mínimos quadrados sobre F² pelo mesmo 

programa. Todos os átomos foram refinados anisotropicamente, exceto os átomos 

de hidrogênios que foram adicionados geometricamente.  

Os cristais de K2L2 foram montados em um MiTeGen MicroMount. Os dados 

de difração de raios X de monocristal foram coletados no Laboratório LabCri no IF-

UFMG em um difratômetro Oxford Diffraction Gemini com radiação monocromática 

de CuKα (λ = 1.5418 Å), operando a 150K, sob fluxo de nitrogênio. A estrutura foi 

resolvida pelo método direto usando o programa SHELXS-97 e refinado pelo método 
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dos mínimos quadrados sobre F² pelo mesmo programa. Todos os átomos foram 

refinados anisotropicamente, exceto os átomos de hidrogênios. Os átomos de 

hidrogênio foram adicionados geometricamente. Por causa da baixa qualidade dos 

cristais, o parâmetro de refinamento R1 é elevado. Novas sínteses estão sendo 

realizadas para melhorar o refinamento da estrutura. 

3.2 Sínteses dos compostos (2), (5), (6), do precursor sal de sódio 

(8) e dos ligantes ácidos (9) e (10) 

 

3.2.1 Síntese do p-hidroxibenzoato de metila (2) 

 

Figura 3.2.1. Síntese do composto (2). 

 

        Primeiramente o ácido p-hidróxibenzóico (1) foi esterificado para proteger os 

grupos carboxílicos de acordo com o procedimento: o ácido p-hidroxibenzóico (5,00 

g, 36,2 mmol), o ácido sulfúrico (1,93 mL, 36,2 mol) e 300 mL de metanol foram 

adicionados a um balão de fundo redondo de 500 mL e deixados sob refluxo por 48 

h. Em seguida, neutralizou-se o ácido com 20 mL de solução saturada de NaHCO3 

em um funil de separação. O produto foi extraído com diclorometano (3 x 20 mL), 

seco em Na2SO4, filtrado e o solvente evaporado no rota-evaporador. Finalmente o 

resíduo foi seco sob vácuo, formando um sólido amarelo claro (63%). P.F.: 125,7-

126,6 °C. O P.F. encontrado na literatura encontra-se na faixa de 125-128°C. Os 

compostos foram caracterizados por espectroscopia de RMN 1H. O espectro de 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3, Fig. 4.2.1.3) do composto (2) apresentou duplo dublete 

em δ = 7,95 e 7,93; 6,88 e 6,86 referentes ao anel aromático e o singleto em δ = 

3,89, referente ao grupamento metila.  
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3.2.2 Síntese do composto (5) 

 

Figura 3.2.2. Síntese do composto (5). 

 

 O composto (5), inédito, foi obtido a partir do éster p-hidroxibenzoato de meti-

la (0,5 g, 3,29 mmol), do 1,4-dibromobutano (0,284 g, 1,32 mmol), do K2CO3 

(0,455g, 3,29 mmol), do KI (0,438g, 2,64 mmol) e 50 mL de acetonitrila seca que 

foram adicionados a um balão de fundo redondo de 250 mL e deixados sob refluxo 

por 48 h. Após o término da reação, foi realizada a filtração à vácuo sob Celite. O 

solvente foi evaporado no rota-evaporador e a amostra seca à vácuo. O resíduo foi 

purificado por coluna cromatográfica (SiO2, CH2Cl2) resultando num sólido branco 

(60%). P.F. = 145,0- 145,7 oC. Os compostos foram caracterizados por espectrosco-

pia de RMN 1H. O espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3, Fig. 4.2.1.4) do composto 

(5) apresentou duplo dublete em δ = 7,99 e 7,96; 6,92 e 6,89 referentes ao anel 

aromático. Os multipletes em δ = 4,09 e 2,01 são referentes aos hidrogênios da ca-

deia alquílica e o singleto em δ = 3,88, referente ao grupamento metila. O espectro 

de RMN 13C (75 MHz, CDCl3, Fig. 4.2.1.5) do composto (5) apresentou em δ = 

166,72 um sinal referente à carbonila. Na região entre 162,53 ppm e 113,90 ppm 

sinais correspondentes aos carbonos do anel aromático. Já em 51,70 ppm referente 

ao carbono da metila. Os deslocamentos correspondentes aos carbonos da cadeia 

alquílica estão em 67,42 ppm e 25,69 ppm.  
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 3.2.3 Síntese do composto (6) 

 

Figura 3.2.3. Síntese do composto (6). 

        

 O composto (6), inédito, foi obtido a partir do éster p-hidroxibenzoato de 

metila (0,5 g, 3,29 mmol), do 1,6-dibromohexano (0,321 g, 1,32 mmol), do K2CO3 

(0,455g, 3,29 mmol), do KI (0,438g, 2,64 mmol) e 50 mL de acetonitrila seca que 

foram adicionados a um balão de fundo redondo de 250 mL e deixados sob refluxo 

por 48 h. Após o término da reação, foi realizada a filtração à vácuo sob Celite. O 

solvente foi evaporado no rota-evaporador e a amostra seca a vácuo. O resíduo foi 

purificado por coluna cromatográfica (SiO2, CH2Cl2) resultando num sólido branco 

(60%). P.F. = 134,9- 135,8°C. Os compostos foram caracterizados por 

espectroscopia de RMN 1H. O espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3, Fig. 4.2.1.6) 

do composto (6) apresentou duplo dublete em δ = 7,99 e 7,96; 6,91 e 6,88 referentes 

ao anel aromático. Os multipletes em δ = 4,02; 1,84; 1,56 são referentes aos 

hidrogênios da cadeia alquílica e o singleto em δ = 3,88 é referente ao grupamento 

metila.  

3.2.4 Síntese do precursor sal de sódio (7) e (8)  

 

Figura 3.2.4. Síntese do precursor (7) e (8). 

 

     O composto (6) (0,1275g, 0,33 mmol) foi dissolvido em 40 mL de uma solução 

de NaOH 10% em metanol. A mistura reacional foi deixada sob refluxo por 24 h e, 

em seguida, resfriada até a temperatura ambiente. O sal de sódio (8), inédito, foi 
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filtrado como um precipitado branco e seco a vácuo. Obteve-se 0,0443g do sal 

(33,38%). Verificou-se que o sólido decompõe antes de fundir. O espectro de RMN 

1H (300 MHz, D2O, Fig. 4.2.1.9) do sal de sódio (8) apresentou o mesmo perfil de 

sinais do composto (6) com a ausência do sinal referente à metila, comprovando a 

ocorrência da hidrólise básica e formação do sal de sódio (8). O sal de sódio (7), 

também inédito, foi sintetizado a partir do composto (5) e obtido analogamente ao 

precursor (8). O espectro de RMN 1H (300 MHz, D2O, Fig. 4.2.1.8) do sal de sódio 

(7) apresentou o mesmo perfil de sinais do composto (5) com a ausência do sinal 

referente à metila, comprovando a ocorrência da hidrólise básica e formação do sal 

de sódio (7). 

3.2.5 Sínteses dos ligantes ácidos (9) e (10) 

 

Figura 3.2.5. Síntese dos ligantes (9) e (10). 

 

        Os sais de sódio (7) e (8) foram dissolvidos em água destilada, a solução foi 

acidificada com HCl 1,2 mol L-1 até pH = 2. O precipitado formado foi filtrado, lavado 

com água destilada e seco sob vácuo. O espectro de RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6, 

Fig. 4.2.2.0) do inédito ligante (9) apresentou duplo dublete em δ = 8,49 e 8,46; 7,63 

e 7,59 referentes ao anel aromático. Os multipletes em δ = 4,72 e δ = 3,11 são 

referentes aos hidrogênios da cadeia alquílica. O espectro de RMN 1H (300 MHz, 

DMSO-d6, Fig. 4.2.2.1) do também inédito ligante (10) apresentou duplo dublete em 

δ = 7,77 e 7,75; 6,77 e 6,75 referentes ao anel aromático. Os multipletes em δ = 

4,02, δ = 1,86 e δ = 1,07 são referentes aos hidrogênios da cadeia alquílica.   
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3.2.6 Síntese das redes iônicas 

 

 Para a síntese da rede iônica K2L2 o L2: composto (10) (28mg, 0.078mmol) 

dissolvido em 5 mL de  uma solução aquosa de KOH (pH = 14) foi adicionado a 2 mL 

de DMF. Esta solução permaneceu a 10oC até a formação de cristais incolores. 

 Para a síntese da rede iônica Na2L1(H2O), o L1:composto (9) (0,05g, 14 mmol) 

foi parcialmente solubilizado em uma mistura de H2O:DMF (8:2) com auxílio de 

aquecimento, em seguida, foi adicionada uma solução aquosa  NaOH (15mmol L-1) 

até completa solubilização do composto (9). O solvente foi evaporado e o resíduo 

solubilizado em DMF e o Gd(NO3)3 hexahidratado (14 mmol) solubilizado em uma 

mistura de CH2Cl2: MeOH (9:1) e adicionado lentamente à solução do ligante. Após 

três meses à temperatura ambiente foram observados cristais incolores que foram 

caracterizados por difração de raios X de monocristal. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Sínteses dos compostos (5) e (6) e dos precursores (7) e (8) 

 

Na Figura 4.1.1 estão representadas todas as etapas reacionais empregadas 

neste trabalho para a síntese dos ligantes (9) e (10). 

 

Figura 4.1.1. Esquema reacional empregado neste trabalho para obtenção dos ligantes dicarboxílicos 

p-substituídos. 



33 
 

 

 

   Os compostos (5) e (6) foram obtidos através de uma reação de substituição 

nucleofílica do tipo SN2 (Figura 4.1.2) com rendimentos de 60% após purificação em 

coluna cromatográfica (SiO2, CH2Cl2). Primeiramente o iodeto de potássio reage com 

o bromo da cadeia alifática via substituição nucleofílica – SN2 (favorecida pela 

acetonitrila, um solvente aprótico), substituindo este pelo iodo. Os solventes polares 

apróticos não formam ligações de hidrogênio. Assim, as moléculas de solvente 

solvatam os nucleófilos aniônicos fracamente, desta forma a reatividade do nucleófilo 

é acentuada. Os ânions menores, neste caso brometo, são mais fortemente 

solvatados do que os maiores, iodeto. Como o brometo é mais fortemente solvatado, 

ele estará menos disponível para o ataque. Em seguida, o éster p-hidroxibenzoato de 

metila, solubilizado em CH3CN seca, foi desprotonado pelo K2CO3, formando o íon p-

(metoxicarbonil)fenolato, mais nucleofílico ao ataque ao carbono primário do 1,n-

diiodoalcano (n = 4, 6). Deste modo, o íon p-(metoxicarbonil)fenolato ataca o 

substrato 1,n-diiodoalcano simetricamente, dando origem aos compostos (5) e (6). 

Na Figura 4.1.2 é apresentado o esquema mecanístico dessa reação. 

O precursor (8) foi obtido pela hidrólise básica do composto (6) (Figura 4.1.3). 

 

                       

Figura 4.1.2. Esquema mecanístico das sínteses dos compostos (5) e (6). 
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Figura 4.1.3. Esquema mecanístico da síntese do precursor (8). 

4.2 Caracterizações espectroscópicas dos compostos (2), (5) e (6), 

do sal de sódio (7), (8) e dos ligantes dicarboxílicos p-substituídos 

 

4.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

Os espectros de absorção no IV dos compostos (5) e (6) apresentam bandas 

em 3083- 3030 cm-1 característica de deformação axial (C—H) de aromático; em 

2879-2951 cm-1 referentes à deformação axial (C—H) alifático; em 1721 cm-1 existe 

uma banda forte (sinal intenso), característica de (C=O) de éster; a banda em 1606 

cm-1 é referente à deformação axial da ligação (C=C) do anel; em 1515 cm-1 à 

deformação angular da ligação (C—C) de aromático; em 1254 cm-1 à deformação 

axial da ligação (C—O) de éter aromático; em 1049 cm-1  à deformação axial de 

(C—O) éter alifático e em 852 cm-1 uma banda característica de (C—H) aromático 

para-substituído. A presença das bandas características de éster e éter nos 

espectros, bem como o desaparecimento da banda na região entre 3300 e 3500 cm-1 

referente à hidroxila do precursor (2) revelam que o precursor foi completamente 

convertido nos compostos (5) e (6). 
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Figura 4.2.1.1. Espectros de absorção no IV dos compostos (5) e (6). 

Tabela 1: Tentativa de atribuição das bandas características dos compostos (5) e (6). 

Número de onda (cm-1) Tentativa de atribuição 

3083 (f), 3030 (f) 

2951 (m), 2879 (f) 

(C—H) aromático 

(C—H) alifático 

1721 (F) (C=O) de éster 

1606 (F) (C=C) do anel 

1515 (F) (C—C) aromático 

1254 (F) (C—O) éter aromático 

1049 (m) (C—O) éter alifático 

852 (m) (C—H) aromático para-substituído 

F = forte, MF = muito forte, m = média, f = fraca 
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Os espectros de absorção no IV dos ligantes (9) e (10) apresentam bandas em 

3080 cm-1 característica de deformação axial (C—H) de aromático; em 2950-2825 

cm-1 referentes à deformação axial (C—H) alifático; em 1674 cm-1 existe uma banda 

de forte intensidade, característica de (C=O) de ácido carboxílico; a banda em 1605 

cm-1 é referente à deformação axial da ligação (C=C) do anel; em 1514 cm-1 à 

deformação angular da ligação (C—C) de aromático; a banda em 1427 cm-1 é 

referente à deformação angular (CH2) adjacente à carbonila; em 1250-1171 cm-1 à 

deformação axial da ligação (C—O) de éter aromático; em 1048 cm-1  à deformação 

axial de (C—O) éter alifático. Na região de 971-943 cm-1 referente à deformação 

axial (C—H) fora do plano e em 847 cm-1 uma banda característica de (C—H) 

aromático para-substituído. O deslocamento da banda característica de carbonila de 

éster em 1721 cm-1 para 1674 cm-1 referente a carbonila de ácido carboxílico nos 

espectros indica que os compostos (5) e (6) foram convertidos nos ligantes (9) e (10). 

 

Figura 4.2.1.2. Espectros de absorção no IV dos ligantes (9) e (10). 
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Tabela 2: Tentativa de atribuição das bandas características dos ligantes (9) e (10). 

Número de onda (cm-1) Tentativa de atribuição 

3080 (f) 

2950-2942 (m), 2868-2825 (f) 

(C—H) aromático 

(C—H) alifático 

1674 (F) (C=O) de ácido carboxílico  

1605 (F) (C=C) do anel 

1514 (f) (C—C) aromático 

1427(m) (CH2) adjacente à carbonila 

1250(F), 1171(F) (C—O) éter aromático 

1048-1024 (m) 

971-943(m) 

(C—O) éter alifático 

(C—H) fora do plano 

847 (m) (C—H) aromático para-substituído 

F = forte, MF = muito forte, m = média, f = fraca 
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4.2.2 Caracterização espectroscópica de RMN 1H e 13C. 

 

O espectro de RMN de 1H do composto (2), representado na Figura 4.2.1.3., 

apresentou duplo dupleto em 7,95 e 7,93 ppm; 6,88 e 6,86 ppm referentes ao anel 

aromático. O singleto em 3,89 ppm é referente ao grupo metila, comprovando a 

esterificação do composto (1).    

 

 

Figura 4.2.1.3. Espectro de RMN 1H do composto (2). (300 MHz; CDCl3) 

 

O composto (5) foi caracterizado por espectroscopia de RMN de 1H, mostrado 

na figura 4.2.1.4. O espectro apresentou duplo dupleto em 7,99 e 7,96 ppm; 6,92 e 

6,89 ppm referentes ao anel aromático. Os multipletos em 4,09 e 2,01 ppm são 

referentes aos hidrogênios da cadeia alifática e o singleto em 3,88 ppm é referente 

ao grupo metila. As integrações estão de acordo com o número de hidrogênios 

esperados na molécula. 
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Figura 4.2.1.4. Espectro de RMN 1H do composto (5). (300 MHz; CDCl3) 

 

O espectro de RMN de 13C do composto (5) é representado na Figura 4.2.1.5. 

Verificam-se os deslocamentos químicos dos átomos de carbono do composto (5) 

em 166,72 ppm referente à carbonila. O espectro apresenta ainda sinais nas regiões 

de 162,53 ppm, 131,45 ppm, 122,41 ppm e 113,90 ppm correspondentes aos carbo-

nos do anel aromático. Já em 51,70 ppm o sinal é referente ao carbono da metila. 

Os deslocamentos correspondentes aos carbonos da cadeia alquílica estão em 

67,42 ppm e 25,69 ppm. 
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Figura 4.2.1.5. Espectro de RMN 13C do composto (5). (75 MHz; CDCl3) 

 

          Devido a efeitos de proteção e desproteção, os hidrogênios da extremidade 

da cadeia alquílica apresentaram valores de deslocamentos químicos diferentes em 

relação aos hidrogênios mais internos da cadeia. Com isso, os hidrogênios vicinais 

são mais desprotegidos, aumentando a frequência de deslocamento químico. 

Quanto mais internos forem os hidrogênios, menor será esse efeito de desproteção 

e, dessa forma, as frequências de deslocamento químico tornam-se cada vez 

menores. 
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O espectro de RMN 1H do composto (6) representado na Figura 4.2.1.6 

apresentou duplo dublete em δ = 7,99 e 7,96; δ =6,91 e 6,88 referentes ao anel 

aromático. Os multipletes em δ = 4,02; 1,84; 1,56 são referentes aos hidrogênios da 

cadeia alquílica e o singleto em δ = 3,88 é referente ao grupamento metila.  

 

 

 

Figura 4.2.1.6. Espectro de RMN 1H do composto (6). (300 MHz; CDCl3) 
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O espectro de RMN de 13C é representado na figura 4.2.1.7. Os deslocamen-

tos químicos dos átomos de carbono do composto (6) são verificados em 166,76 

ppm referente à carbonila. O espectro apresenta ainda sinais nas regiões de 162,74 

ppm, 131,45 ppm, 122,31 ppm e 113,93 ppm correspondentes aos carbonos do anel 

aromático. Já em 51,71 ppm referente ao carbono da metila. Os deslocamentos cor-

respondentes aos carbonos da cadeia alquílica estão em 67,85 ppm, 28,93 ppm e  

25,68 ppm. 

 

 

Figura 4.2.1.7. Espectro de RMN 13C do composto (6). (75 MHz ; CDCl3) 
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O espectro de RMN 1H representado na Fig. 4.2.1.8 do sal de sódio (7) 

apresenta o mesmo perfil de sinais do composto (5) com a ausência do sinal 

referente à metila, comprovando a ocorrência da hidrólise básica e formação do sal 

de sódio (7). Na Figura 4.2.1.9, o espectro de RMN 1H do sal de sódio (8) apresenta 

o mesmo perfil de sinais do composto (6) com a ausência do sinal referente à metila, 

comprovando a ocorrência da hidrólise básica e formação do sal de sódio (8). A 

baixa intensidade dos sinais presentes nos espectros de RMN1H representados nas 

Figuras 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.2.0, 4.2.2.1 está associada à baixa solubilidade dos 

compostos (7), (8), (9) e (10) nos solventes D2O e DMSO-d6. Estes compostos 

apresentaram maior solubilidade nos solventes D2O e DMSO-d6 quando comparados 

aos demais solventes testados, CDCl3 e (CD3)2CO. 

 

 

Figura 4.2.1.8. Espectro de RMN1H do sal de sódio (7) (300 MHz, D2O) 
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Figura 4.2.1.9. Espectro de RMN1H do sal de sódio (8) (300 MHz, D2O) 
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O espectro de RMN 1H do ligante (9) representado na Figura 4.2.2.0 

apresenta duplo dublete em δ = 8,49 e 8,46; 7,63 e 7,59 referentes ao anel 

aromático. Os multipletes em δ = 4,72 e δ = 3,11 são referentes aos hidrogênios da 

cadeia alquílica. Na Figura 4.2.2.1 o espectro de RMN 1H do ligante (10) apresenta 

duplo dublete em δ = 7,77 e 7,75; 6,77 e 6,75 referentes ao anel aromático. Os 

multipletes em δ = 4,02, δ = 1,86 e δ = 1,07 são referentes aos hidrogênios da 

cadeia alquílica.  

 

 

Figura 4.2.2.0. Espectro de RMN1H do ligante ácido (9) (300 MHz, DMSO). 
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Figura 4.2.2.1. Espectro de RMN1H do ligante ácido (10) (300 MHz, DMSO) 
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4.3  Análise térmica do ligante (10) 

 

De acordo com o termograma da Figura 4.3.1 pode-se observar uma perda de 

massa que se inicia em aproximadamente 200°C, provavelmente relacionada à 

saída de moléculas de água de cristalização. A 300 °C nota-se um pico endotérmico 

no DTA que não é acompanhado por perda de massa, portanto, este pico está 

relacionado com a fusão do ligante (10). A decomposição térmica do ligante (10) se 

inicia logo após a fusão, com uma perda de massa de 86,9% acompanhada de três 

picos exotérmicos, sugerindo que o ligante é fragmentado durante o aquecimento.  

 

 

Figura 4.3.1. TGA e DTA do ligante ácido (10) (atmosfera de N2 a 50 cm3 min-1 taxa de aquecimento 

de 10 ºCmin-1 e cadinhos de alumina). 
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4.4 Difração de raios X das redes iônicas K2L2 e Na2L1(H2O) 

 

 4.4.1 Caracterização estrutural do Na2L1(H2O) 

 

Na tentativa de se obter monocristais de Gd3+, o ligante (9): L1 foi 

desprotonado com NaOH e, em seguida, solubilizado na presença do 

Gd(NO3)3.6H2O. No entanto foram obtidos monocristais cuja estrutura revelou a 

presença de íons Na+, Na2L1(H2O), ao invés de Gd3+. A seguir será discutida a 

estrutura deste composto inédito. 

A rede Na2L1(H2O) cristaliza em um sistema ortorrômbico e grupo de espaço 

Pna21. Os parâmetros de rede estão representados na Tabela 3.  Sua unidade 

assimétrica consiste de uma molécula do ligante (9) desprotonado, uma molécula de 

água e dois átomos de sódio, representada na Figura 4.4.1.1. Consequentemente, 

sua fórmula molecular é C18H18O7Na2 e sua massa molecular é de 392,3 g.mol-¹. 

 
Figura 4.4.1.1. Figura ORTEP da rede Na2L1(H2O) 
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Tabela 3: Dados cristalográficos da rede Na2L1(H2O), L1: ligante (9) 

 Na2L1(H2O) 

Fórmula Empírica C18H18O7Na2 

Massa Molecular (g.mol⁻ ¹) 392.3 

Sistema Cristalino Ortorrômbico 

Grupo de Espaço Pna21 

a (Å) 7,7665(16) 

b (Å) 5,7691(12) 

c (Å) 38,378(8) 

α (Å) 90 

β (Å) 90 

γ (Å) 90 

V (Å³) 1719,55 

Z 4 

Dc (g.cm⁻ ³) 1.515,0 

F(000) 816 

GOF F² 1,092 

R1, wR2
a [I > 2σ(I)] 0,0394; 0,0804 

R1, wR2
a (todos os dados) 0,0533; 0,0860 

(Δρ)max, (Δρ)min (eÅ³) 0,152; -0,244 
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Os íons Na+, representados na Fig. 4.4.1.2, apresentam uma geometria 

trigonal prismática distorcida. Esses átomos são hexacoordenados por três 

oxigênios de três ligantes monodentados, dois oxigênios de um ligante no modo 

quelante e oxigênio proveniente de uma molécula de água. Além disso, cada 

molécula do ligante (9) se liga a oito átomos de sódio, conforme a Fig.4.4.1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1.2. Na+ em geometria trigonal prismática distorcida. 

 

Figura 4.4.1.3. Coordenação do Ligante (9).  
 

 

Os comprimentos das ligações entre os átomos de sódio e os oxigênios dos 

ligantes (Na-O) variam entre 2,302 (2) Å a 2,966 (2) Å.  As principais distâncias estão 

descritas na Tabela 4. 



51 
 

 

 

Tabela 4: Comprimentos de ligação Na-O 

Ligação Comprimento (Å) Ligação Comprimento (Å) 

 
Na2–O1 

 
2,346 (2) 

 
Na2–O6 

 
2,472 (2) 

 
Na2–O2 

 
2,301 (2) 

 
Na2–O7 

 
2,966 (2) 

 
Na2–O3 

 
2,381 (2) 

  

 

O crescimento da rede ao longo do eixo cristalográfico c é dado pela 

coordenação dos ligantes aos centros metálicos. Devido à flexibilidade do ligante, 

essa extensão ocorre em modo zig-zag. Além disso, observa-se que os anéis do 

ligante dispõem-se paralelamente em planos diferentes (Fig.4.4.1.4). Ao longo dos 

eixos cristalográficos a e b, a rede se estende através da formação de um agregado 

de átomos de Na+ estabilizados pelos oxigênios das moléculas dos ligantes 

(Fig.4.4.1.4 e Fig.4.4.1.5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.4.1.4. Extensão da rede ao longo do plano ac 
 
 

 
 

Figura 4.4.1.5. Extensão da rede ao longo do plano bc 
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Como a rede se estende ao longo dos três eixos por ligações de 

coordenação, esse composto pode ser considerado como uma rede iônica 3D.  

 

 

 4.4.2 Caracterização estrutural do K2L2
 

 

A difração de raios X mostrou que se trata de uma rede iônica no sistema 

cristalino monoclínico e grupo espacial P21/c, apresentando um centro de inversão 

no ponto médio entre os centros metálicos e planos de deslizamento paralelos ao 

plano cristalográfico ac, representada na Figura 4.4.2.1. Os parâmetros de rede 

estão representados na Tabela 5. A unidade assimétrica, representada na Figura 

4.4.2.2, consiste em um íon K+ e metade da molécula do ligante (10), em 

consequência dos elementos de simetria presentes na estrutura.  

Figura 4.4.2.1.  Elementos de simetria presentes em K2L2   
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Tabela 5: Dados cristalográficos da rede K2L2, L2: ligante (10) 

 K2L2 

Fórmula Empírica C20H20K2O6 

Massa Molecular (g.mol⁻ ¹) 434.56 

Sistema Cristalino Monoclínico 

Grupo de Espaço P21/c 

a (Å) 20,970(3) Å 

b (Å)  6,8976(11) Å 

c (Å) 6,5767(7) Å 

α (Å) 90° 

β (Å) 90,258º 

γ (Å) 90° 

V (Å³) 951,3(2) 

Z 2 

F(000) 452 

Dc(g.cm-3) 1,517 

GOF F² 1,867 

R1, wR2
a [I > 2σ(I)] 0,1722; 0,4854 

R1, wR2
a (todos os dados) 0,2004; 0,5038 

(Δρ)max, (Δρ)min (eÅ³) 1,764; -0,79 

 

 
Figura 4.4.2.2.  Representação ORTEP da unidade assimétrica 

 

 

O íon K+ está hexacoordenado com geometria molecular trigonal prismática 

distorcida, como no poliedro representativo da vizinhança do metal, representado na 

Figura 4.4.2.3. Apesar da geometria descrita no sistema cristalino não ser trivial, 

pode-se encontrar na literatura metais alcalinos formando complexos com ligantes 

orgânicos em geometrias semelhantes a esta,31,32,33,34 posto que, ao contrário dos 

                                                           
31  Reger, D.; Leitner, A.; Smith, M. Inorg. Chem. 2013, 52, 10041. 
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metais de transição, estes não tem uma geometria de coordenação preferencial. 

 
Figura 4.4.2.3. - Representação da geometria do K+. 

 

Distâncias de ligação similares são observadas para todos os oxigênios da 

vizinhança do íon metálico (aproximadamente 2,75 Å; Tabela 6), com exceção da 

ligação K—O23 (2,98 Å). Provavelmente o acréscimo no distanciamento é resultado 

da coordenação de uma das moléculas do ligante (10) ao potássio por meio dos dois 

oxigênios de um único grupamento carboxílico de modo quelato ao longo do eixo 

cristalográfico b. A maior interação de um deles ao centro metálico, tem como 

consequência uma menor distância de ligação, quando comparado ao outro 

oxigênio. 

Tabela 6: Distância de ligações da vizinhança do metal 

Átomos Distância (Å) 

K—O1IV 2,757 (1) 

K—O1II 2,772 (8) 

K—O1 2,733 (9) 

K—O2 2,980 (1) 

K—O2I 2,752 (1) 

K—O2III 2,715 (8) 

Código de simetria: (i) −x+1, y+1/2, −z+1/2; (ii) −x+1, −y, −z; (iii) −x+1, −y, −z+1; (iv) 

−x+1, y−1/2, −z+1/2; (v) −x+2, −y, −z−1. 

 

  Dado que o ligante orgânico sintetizado é simétrico, ocorre a coordenação 

deste ao potássio por ambos os grupos carboxilatos. Quando outros grupos 

                                                                                                                                                                                     
32  Nath, B.; Baruah, J. J Inorg Organomet Polym. 2014, 24, 381. 
33 Kamran, T.; Mahmudov, M.; Silva, F.; Kirillov, A.; Kopylovich,M.; Mizar, A.; Pombeiro A. Cryst. Growth Des. 
2013, 13, 5076. 
34 Zhang, J.; Ghosh, S.; Lin, J.; Kitagawa, S. Inorg. Chem. 2009, 48, 7970. 
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carboxilatos são gerados por simetria, é originada uma rede iônica tridimensional 

com um conjunto de centros metálicos interligados pelo extenso ligante (Figura 

4.4.2.4.).  

 

Figura 4.4.2.4. Representação da rede iônica formada na direção do eixo cristalográfico c 

  Os íons K+ são interligados através dos oxigênios, originando dois diferentes 

retângulos com os lados formados por ligações K-O, que se cruzam e se repetem 

por toda a rede cristalina (Figura 4.4.2.5).  

 

 
Figura 4.4.2.5. Retângulos formados pelas ligações K-O. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

 Para a síntese dos ligantes flexíveis (9) e (10) foi necessário sintetizar os 

intermediários (2), (5), (6), (7) e (8). Após a realização das sínteses, os compostos 

foram caracterizados por ponto de fusão, por espectroscopia na região do 

infravermelho e ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e de 13C. O conjunto de 

dados revela a obtenção tanto dos precursores quanto dos ligantes propostos. Vale 

ressaltar que ambos os ligantes flexíveis (9) e (10) são compostos inéditos, sem 

indícios de publicação anterior. Esses ligantes possuem características promissoras 

na química de coordenação já que os ligantes flexíveis são considerados como 

interessantes blocos de construção, por possuírem grande liberdade conformacional 

resultando em uma ampla variedade estrutural e propriedades distintas. Além de 

flexíveis, os ligantes dicarboxilatos proporcionam diferentes modos de coordenação, 

enriquecendo a complexidade estrutural dos sistemas átomo central (íon metálico)- 

moléculas orgânicas (Ligantes). Desta forma, é necessário avaliar suas propriedades 

antes de utilizá-los para a construção de redes iônicas 3D. Os dois ligantes 

carboxilatos foram posteriormente utilizados para a construção das redes iônicas. 

Foram obtidos os monocristais K2L2 e Na2L1(H2O). A caracterização estrutural destas 

redes por difração de raios X revelou que o composto K2L2 cristaliza no sistema 

monoclínico e o Na2L1(H2O) no sistema ortorrômbico. O íon K+ é hexacoordenado e 

possui a forma prismática triangular e o íon Na+ é hexacoordenado formando um 

poliedro que é um intermediário entre um octaedro e uma forma prismática 

triangular. Espera-se que estas redes iônicas assim como as redes 

supramoleculares ofereçam elevada área superficial e tenham aplicações em 

diferentes áreas, como por exemplo, em catálise, separação e armazenamento de 

gases. 

 Apesar das caracterizações apresentadas ao longo do trabalho terem 

evidenciado a obtenção dos compostos, serão realizadas, posteriormente, as 

técnicas de análise elementar para todos os compostos e de infravermelho para os 

compostos (2), (7) e (8), objetivando-se uma completa elucidação estrutural dos 

mesmos. Além disso, as propriedades térmicas do ligante dicarboxílico L1: (9) serão 

avaliadas pelas técnicas de TGA e DTA. A fim de otimizar as sínteses de 

cristalização e obter monocristais adequados para a medida de difração de raios X 

serão realizados novos ensaios. Uma vez obtidos os monocristais pretende-se 

avaliar suas propriedades e investigar os efeitos dos espaçadores nos arranjos 
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cristalinos destes compostos.  

 A aplicação industrial destes materiais no processamento de gás está cada 

vez mais próxima. Os UCLA; NETL, UOP e Universidade de Michigan; Universidade 

de Oslo (Noruega); Universidade de Versalhes (Inst. Lavoisier) e BASF 23 investem 

em tecnologias de adsorção através de novos desenvolvimentos de MOFs. A BASF 

apresenta a síntese industrial em escala piloto, 35 ela desenvolveu uma gama de 

materiais que pode ser obtida a partir de diferentes matérias-primas através de 

eficientes processos de produção. Prevê-se a comercialização destes materiais nos 

próximos anos. 
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