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Introdução 

Os MOFs são uma nova classe de 
estruturas cristalinas híbridas constituidas por um 
metal (de transição ou representativo) que coordena 
um ligante orgânico bi- ou tridentado, geralmente 
um ácido carboxilico aromático. Devido a 
diversidade de estruturas que podem ser 
construídas, variando o tipo de metal utilizado ou o 
ligante, os MOFs podem ser aplicados à captura de 
CO2, ao carreamento de fármacos, a catálise e etc1. 

Embora os MOFs tenham uma grande área 
de aplicação, esta é muito limitada devido a 
demanda energética, o impacto ambiental e ao 
custo que a síntese implica. Portanto, foi realizado 
uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) sobre o 
processo de síntese dos MOFs MIL-101(Cr) e Mil-
53(Al), propondo alterações no processo para 
diminuição do custo, da demanda energética e 
principalmente do impacto ambiental.  

Resultados e Discussão 

 

 Após a síntese dos MOFs  MIl-101(Cr) e MIL-53(Al) 
(Figura 1), foi utilizado o software UMBERTO NXT, 
e a plataforma de dados Ecoinvent v3®, para 
modelar os processos da síntese dos MOFs 
estudados e realizar uma comparação do ponto de 
vista ambiental, isto é, avaliar o impacto ambiental 
que cada um deles gera desde o processo de 
extração de matéria-prima até o “fim da vida” , o 
consumo. Os 18 fatores de impacto intermediários 
(ou Midpoints)2 são determinados, sendo apenas 5 
fatores (Tabela 1), os imprescindíveis para a 
determinação de qual delas é a mais sustentável. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Os MOFs: A) MIl-53(Al) e B) MIL-101(Cr). 

 

 

 

MidPoints MIL-101(Cr) MIL-53(Al) 

Mudança Climática (kg 

CO2eq) 

556,91 199,4 

Depleção Fóssil (kg oil 

eq) 

226,03 80,16 

Toxicidade Humana (kg 

1,4-dcbeq) 

92,44 35,04 

Depleção Metálica (kg 

Fe eq.) 

47,4 9,56 

Depleção da Água (kg 

U235 eq) 

27,44 10,33 

 

Tabela 1. Os 5 fatores midpoints que apresentam 

maior influência sobre os processos de síntese.  

 

A partir destes dados pode-se realizar uma 

interpretação do ponto de vista ambiental e propor 

alterações quanto ao processo de síntese do MIL-

101(Cr),reduzindo cerca de 40,8% de CO2eq., e 

também, realizar um processo de reaproveitamento 

dos reagentes em excesso da síntese do MIL-53(Al) 

reinserindo-os no processo de síntese diminuindo o 

impacto ambiental e os custos do processo 

(redução de 66,7% da demanda energética e 46% 

dos custos para o MIL-53(Al)). 

Conclusões 

A partir dos dados coletados, foi possível 

implementar alterações em ambas as sínteses e 

demonstrar através do ACV a diminuição dos 

impactos ambientais (redução de 40,8 % da 

emissão de CO2eq. para MIL-101) e diminuição dos 

custos e da demanda energética.  
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