
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

Síntese de redes metalorgânicas (MOFs) para aplicação na adsorção de 

dióxido de carbono (CO2) através do uso de ligantes flexíveis 

Rafaella G. Angelino (IC), Luana S. Gomes (PG), Catiúcia R. M. O. Matos (PG), Célia M. Ronconi (PQ), 

Vanessa Nascimento* (PQ) 

*e-mail: nascimentovanessa@id.uff.br 

 

Universidade Federal Fluminense, Departamento de Química Orgânica, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Palavras Chave: MOFs, adsorção, supramolecular. 

Introdução 

O aumento brusco da concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera é uma das maiores 
preocupações da nossa sociedade atualmente, 
sendo a diminuição da sua concentração, um 
objetivo a ser alcançado.1 Nesse contexto, muitos 
esforços vêm sendo aplicados na busca por 
materiais que consigam adsorver seletivamente o 
dióxido de carbono. O método de adsorção é um 
dos mais promissores e competitivos, devido à sua 
baixa demanda energética e ampla aplicabilidade 
sob diversas condições. As redes metalorgânicas 
(MOFs), pertencem a uma nova classe de polímeros 
de coordenação com desenvolvimento bem recente, 
que alia três características: cristalinidade, alta 
porosidade e forte interação metal-ligante orgânico.2 
Isso oferece uma opção de armazenamento mais 
eficiente, capaz de reduzir o espaço de tanques de 
gás natural, por exemplo. Experimentalmente, a 
síntese das MOFs é descrita como simples, 
realizada em temperaturas relativamente baixas e 
em condições ambientes ou solvotérmicas, com 
solvente puro ou mistura.3 Em virtude disso, o 
presente trabalho propõe o planejamento, síntese e 
avaliação do potencial de adsorção de novas MOFs 
a partir de ligantes orgânicos derivados do 4-
hidroxibenzoato de metila e do 5-hidroxiisoftalato de 
dimetila com espaçadores alquílicos dicarboxilatos. 

Resultados e Discussão 

A preparação dos ligantes desejados vem sendo 
realizada mediante rota sintética simples e flexível, 
descrita na literatura.3 Até o momento os ligantes 
foram sintetizados através de duas etapas. Na 
primeira, os compostos do grupo dos ligantes (1) 
(Figura 1) foram sintetizados através de uma reação 
SN2 do 1,4-dibromobutano com 4-hidroxibenzoato 
de metila em MeCN seca na presença de K2CO3 e 
KI. Já os compostos do grupo dos ligantes (2) 
(Figura 2) foram sintetizados com 1,6-
dibromohexano e 5-hidroxiisoftalato de dimetila em 
DMF seco na presença de K2CO3. A segunda etapa 
se deu através da hidrólise básica dos ésteres para 
a posterior obtenção dos ligantes ácidos di e 
tetracarboxilatos. Obtendo-se um rendimento de 
90% para ligantes do tipo n=1 e 83% para ligantes 
do tipo n=2, para os compostos do grupo (1). E um 
rendimento de 89% para ligantes do tipo n=1 e 80% 

para ligantes do tipo n=2, para os compostos do 
grupo (2).  

 
Figura 1. Estrutura química dos ligantes  do grupo 
(1) em potencial. 
 

 
Figura 2. Estrutura química dos ligantes do grupo 
(2) em potencial. 
 
A partir dos ligantes ácidos, pôde-se testar a síntese 
das MOFs por difusão lenta e síntese solvotérmica 
com os metais Cu2+, Zn2+, Co2+ e Cd2+. Até agora, 
ambas as complexações estão em andamento. 

Conclusões 

Pode-se concluir que as etapas de síntese dos 

ligantes realizadas até o presente momento foram 

efetuadas de forma satisfatória e com bons 

rendimentos. Pretende-se ainda, testar as 

complexações para outros metais como Ni2+, Mn2+ e 

etc. 
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