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RESUMO 

 

As Redes Metalorgânicas (Metal Organic Frameworks – MOF’s) são materiais 

híbridos, geralmente cristalinos, constituídos por átomos ou clusters metálicos, 

coordenados à ligantes orgânicos polifuncionais, geralmente, observando-se a 

presença de poros/canais de dimensões nanométricas. Suas estruturas são de baixa 

densidade em função da porosidade, e apresentam alta área superficial, bem como 

um grande volume de poro, o que às levam a lugar de destaque do ponto vista 

científico-tecnológico, sendo aplicáveis na catálise, adsorção, separação, estocagem 

de gases, entrega de fármacos, etc. Cu-MOF’s foram sintetizadas via método 

eletroquímico a partir de dois ligantes distintos, 1,3-H2BDC e 1,4-H2BDC. Os 

parâmetros sintéticos empregados, tais como, meio reacional (razão H2O/DMF), 

diferença de potencial e corrente elétrica, foram avaliados e sua influência sobre a 

estrutura cristalina determinada. Os materiais foram obtidos em uma hora, sugerindo 

que esta é uma rota cineticamente vantajosa para a obtenção de redes 

metalorgânicas de cobre. O produto da síntese da rede Cu(1,4-BDC) é composto de 

duas estruturas cristalinas lamelares (em camadas) e microporosas. A cristalização 

destas diferentes estruturas está diretamente relacionada ao valor de corrente elétrica 

empregada. As duas estruturas se diferenciam basicamente pelo deslocamento entre 

camadas consecutivas, 60° e 120°, respectivamente. O deslocamento das camadas 

resultou em estruturas com diferentes volumes de canais, sendo a estrutura com 

deslocamento de 60° a que apresenta canais com maior volume, mais indicado para 

a adsorção. Essa estrutura, denominada Cu(1,4-BDC) 2, foi aplicada na adsorção de 

azul de metileno, sendo avaliadas as influências de pH, temperatura e concentração. 

Observou-se que valores de pH entre 5,0 e 6,0 promovem uma melhor adsorção. 

Diferentes condições foram testadas, tais como concentrações entre 25 e 250 mg/L e 

temperaturas entre 293,15 e 313,15 K. Adicionalmente, também foram avaliados 

fatores cinéticos, termodinâmicos e de equilíbrio para a adsorção. Constatou-se que 

o modelo cinético de pseudo-segunda ordem é o mais compatível com o processo. 

Para os fatores termodinâmicos, verificou-se que o processo é exotérmico, 

espontâneo e com maior eficiência à uma temperatura de 293,15 K. Foram testados 

dois modelos de isotermas, o de Langmuir e o de Freundlich, sendo o modelo de 

Langmuir o que apresentou maior compatibilidade, prognosticando uma capacidade 



adsortiva máxima teórica de 76,63 µmol/g, sendo que para as condições 

otimizadas (14 horas), a capacidade experimentalmente obtida foi de 75,91 

µmol/g, (99,06% do valor teórico). Foram realizados ensaios de reuso do 

material, onde foi constatada uma eficiência superior à 60% para até quatro 

ciclos de adsorção/dessorção. 

 

Palavras chave: Redes Metalorgânicas; Síntese eletroquímica; Cu-BDC; Adsorção; 

Azul de metileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The metal organic frameworks (MOF's) are hybrid materials, generally crystalline, 

consisting of metallic atoms or metallic clusters, coordinated to polyfunctional organic 

ligands, generally observing the presence of pores/channels in nanometer dimensions. 

Their structures shows low density due to the porosity, have high surface area and a 

high pore volume, which lead to the prominent place of scientific-technological area, 

applicable in various fields as catalysis, adsorption, separation, gases storage, drug 

delivery, etc. Cu-MOFs were synthesized by the electrochemical method, using the 

1,3-H2BDC and 1,4-H2BDC linkers in different H2O/DMF solvent proportions. The 

influence of electrochemical variables of process, such as voltage and electric current, 

and their influence on the final structure of the material was examined. The materials 

were obtained within one hour, showing that this method is kinetically advantageous 

for the preparation of the copper network. The product of the synthesis of Cu (1,4-BDC) 

network is composed of two lamellar (layered) and microporous crystalline structures. 

The formation of different structures are directly relate to the electrical current condition 

imposed on the synthesis. The two structures differ mainly by the displacement 

between subsequent layers, 60° and 120°, respectively. The displacement of the layers 

resulted in structures with different channels volumes, where the structure with 60° of 

displacement presents channels with greater volume, what may be applicable in 

adsorption. This structure, called Cu(1,4-BDC)2, was applied  for the blue methylene 

adsorption, where the study of the influence of pH, temperature and concentration was 

performed. It revealed that for pH values between 5.0 and 6.0 there is an increased 

amount of the adsorbed dye. Different conditions were tested, such as concentrations 

between 25 and 250 mg/L and temperatures between 293.15 and 313.15 K. Varying 

concentrations of the dye solution, the kinetic factors, thermodynamic and equilibrium 

for adsorption, were evaluated. It was find that the kinetic model of pseudo-second 

order is the most compatible with the process. For the thermodynamic factors, it was 

find that the process is exothermic, spontaneous and has the highest efficiency at 

293.15 K. Two models were tested for adsorption isotherm, the Langmuir and 

Freundlich, and the most compatible with the data was the Langmuir model, 

theoretically predicting a maximum adsorption capacity of 76.63 µmol/g, and for the 

optimized conditions (14 hours), the capacity obtained experimentally was 75.91 



µmol/g, (99.06% theoretical). Reuse tests of the material were carried out and it was 

found that the material can reach the reuse efficiencies higher than 60% for up to four 

adsorption/desorption recycles. 

 

Keywords: Metal-organic Frameworks; Electrochemical Synthesis; Cu-BDC; 

Adsorption; Methylene Blue. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 Introdução. 

A química dos materiais porosos vem sendo bastante estudada nas últimas 

décadas devido à sua importância em diversas áreas de aplicação tecnológica. Estes 

materiais desempenham papel de destaque em vários setores da ciência e tecnologia, 

com destaque à catálise de reações químicas, adsorção e separação de espécies 

químicas, dentre outras aplicações. Os materiais porosos podem se dividir em três 

principais classes de acordo com o tamanho dos poros, materiais micro, meso ou 

macropororosos. Uma das classes de grande destaque nas últimas três décadas é a 

de materiais mesoporosos, na qual se enquadram as sílicas mesoporosas, algumas 

zeólitas e as redes metalorgânicas. 

Redes metalorgânicas (do inglês: Metal Organic Frameworks - MOF’s) são 

materiais constituídos por átomos ou clusters metálicos conectados por ligantes 

orgânicos polifuncionais1-10. Estes materiais apresentam estruturas cristalinas que se 

estendem em duas ou três dimensões e possuem espaços vazios, os poros. As redes 

metalorgânicas são geralmente sintetizadas via método solvotérmico, hidrotérmico, 

mecanoquímico ou eletroquímico. A síntese é realizada a partir de misturas de sais 

metálicos, ligantes orgânicos funcionalizados (que contenham átomos doadores de 

elétrons - bases de Lewis), e misturas de solventes como água, dimetilformamida, 

etanol, etc.  

O método eletroquímico11,12 é uma rota eficiente para a obtenção de MOF’s, 

tendo como principais vantagens o alto rendimento do produto e um curto tempo de 

síntese, além de não necessitar de sais metálicos. O processo ocorre via aplicação 

de uma diferença de potencial entre dois eletrodos metálicos de mesma composição, 

os quais são imersos em uma mistura de solventes e ligante orgânico polifuncional. 

Ocorre, então, a liberação de íons metálicos no meio reacional, alimentando a síntese 

e formando a estrutura da rede. Este meio reacional é uma mistura de solventes como 

água e/ou algum solvente orgânico, junto à um sal eletrólito, que tem por finalidade o 

aumento da condutividade desta solução.  

Em função de suas propriedades, as MOF’s podem ser aplicadas em diversas 

áreas da química, como catálise heterogênea1,2,5, adsorção2,4 e estocagem de gases, 

na entrega de fármacos2, luminescência2 entre outras aplicações1-5. A adsorção de 

compostos orgânicos, tais como benzeno, tolueno e xilenos (BTX’s), fenóis, corantes, 
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etc. é uma vertente que tem sido bastante explorada nos últimos dez anos13-20. Esta 

aplicação é possível em razão de haver a interação entre as moléculas de adsorbato 

(orgânicos) com paredes internas dos poros das MOF’s, compostas por ligantes 

orgânicos aromáticos. Com a possibilidade de poros com dimensões compatíveis com 

os diâmetros das moléculas de adsorbato, as MOF’s são materiais vantajosos para a 

aplicação na adsorção, separação e cromatografia de misturas de compostos 

orgânicos em diversos solventes. 

 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Gerais. 

O objetivo principal deste trabalho é a síntese e caracterização de redes 

metalorgânicas à base de cobre, produzidas através do método eletroquímico, bem 

como aplicação destes materiais na adsorção de corante orgânico azul de metileno. 

 

1.2.2 Específicos. 

O trabalho está dividido em duas partes: Síntese do material e aplicação na 

adsorção do corante azul de metileno em água.  

Quanto a síntese e a caracterização das Cu-MOF’s: 

 Estudo das proporções de solventes (água e DMF) aplicados na síntese; 

 Estudo detalhado da influência das variáveis eletroquímicas (corrente e 

diferença de potencial) no processo de síntese; 

 Caracterização dos materiais por: DRX, FTIR, MEV, TG; 

Quanto a aplicação do material: 

 Realizar a adsorção de uma solução do corante Azul de Metileno na MOF 

durante 7 horas, avaliando as características cinéticas e termodinâmicas do 

processo; 

 Variar fatores deste processo, como pH, temperatura, concentração do 

corante e analisar as suas influências na adsorção; 

 Determinar a capacidade adsortiva do material, frente ao corante, no 

equilíbrio. 

 Realizar o reuso do material para a adsorção. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Materiais Porosos. 

Os materiais porosos são sólidos que apresentam poros (cavidades, canais ou 

interstícios)21. As características de um material poroso podem variar dependendo do 

tamanho, do arranjo e da forma dos poros, tal como a porosidade - razão entre o 

volume total de poros em relação ao volume aparente do material - e a composição 

do próprio material. São classificados em três tipos definidos de acordo com as 

dimensões dos poros: materiais microporosos, mesoporosos e macroporosos. As 

duas primeiras classes serão postas em destaque nas seções seguintes. A classe de 

macroporosos não será discutida neste trabalho, porém se caracteriza por materiais 

cuja as dimensões dos poros são superiores a 500 Å.  

 

2.1.1 Materiais Microporosos. 

Materiais microporosos são uma classe de materiais caracterizados por 

possuírem seus poros com dimensões inferiores a 20 Å. Essa classe é composta por 

vários tipos de materiais, incluindo as zeólitas, as argilas pilarizadas, sílicas 

microporosas, e algumas redes metalorgânicas. São amplamente utilizadas na 

adsorção de gases e moléculas leves22-24, na área de catálise23, no caso das zeólitas 

e argilas pilarizadas e como peneiras moleculares25. Materiais como zeólitas são 

usados em escala industrial como catalisadores para inúmeras reações químicas, tais 

como o craqueamento catalítico e processos de reforma. As redes metalorgânicas 

microporosas tem sido frequentemente aplicadas na adsorção e separação. As 

primeiras redes apresentavam microporos, como por exemplo as MOF’s com ligantes 

do tipo benzeno-dicarboxilatos, as mais estudadas nas décadas de 1980 e 1990. 

 

2.1.2 Materiais Mesoporosos. 

Outra classe de materiais porosos, que nas últimas décadas vêm tomando 

destaque dentre os materiais porosos em geral, é a de materiais mesoporosos. Esta 

classe se destaca dentre as demais devido, principalmente, às suas propriedades 

como elevada área superficial e grande volume de poro1,3,5. Materiais mesoporosos 

são aqueles que apresentam diâmetro de poros na faixa entre 20 e 500 Å5-7.  

Devido à dimensão dos poros, os materiais microporosos tinham um empecilho 

quanto a processos em que haviam moléculas mais pesadas e com maiores 
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dimensões (acima de 10 Å). Visto a necessidade da obtenção de novos materiais, 

com dimensões de poros superiores, vários cientistas vêm se dedicando à síntese 

destes.  

Dentre os novos materiais mesoporosos, se destacam as sílicas mesoporosas, 

zeólitas (Fig. 1a) e também as redes metalorgânicas (MOF’s)1,5 (Fig. 1b). O diferencial 

das MOF’s se dá justamente pela ampla variabilidade das suas propriedades e de 

suas estruturas3,4. São estruturas moldáveis, onde as dimensões dos seus poros são 

formadas em relação às dimensões dos seus componentes, como metais/clusters e 

ligantes, bem como o seu método de síntese. Os sítios metálicos são em geral 

responsáveis pela topologia da MOF, já os ligantes são responsáveis pelo diâmetro 

dos poros, mas também pelo aspecto dos canais e/ou dos poros.  

 

Figura 1 – Exemplos de estruturas de materiais mesoporosos: a) MCM-41 e b) Rede 
metalorgânica. 

 

Fonte: a) Zhang et al, 201126 b) LIU et al, 201427. 

 
 

2.2 Redes Metalorgânicas (Metal-Organic Frameworks – MOF’s). 

 

2.2.1 Definição e Terminologia. 

Redes metalorgânicas ou metal-organic frameworks (MOF’s), entre outras 

denominações, são materiais cristalinos que em geral possuem porosidade nas faixas 

micro e principalmente mesoporosa (20–500 Å)5-7. De acordo com a recomendação 

da IUPAC de 20136, a terminologia para as redes metalorgânicas é aplicada apenas 

aos materiais classificados por serem redes de coordenação com ligantes orgânicos 

e contendo em si vazios potenciais5,6. Os primeiros materiais com estas características 

foram denominados de diversas maneiras, tais como: polímeros de coordenação, 
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híbridos de coordenação, MOF’s, redes de coordenação, etc. o que gerou uma mistura 

de denominações largamente usadas de maneira aleatória. Por recomendação, as 

redes de coordenação são caracterizadas como sendo “compostos de coordenação 

estendidos, através de repetidas entidades de coordenação unidimensionais, porém 

com retículos entre duas ou mais cadeias individuais”6, enquanto que polímeros de 

coordenação são aqueles materiais, que de uma forma mais ampla, são 

caracterizados por serem “compostos de coordenação com repetidas entidades de 

coordenação estendidas uni, bi ou tridimensionalmente”6, ou seja, polímero de 

coordenação é um conceito mais amplo para a classe desses materiais. 

Visando uma terminologia mais focada às MOF’s, esses materiais podem ser 

designados em relação ao aspecto da sua estrutura. São exemplos de MOF’s os 

IRMOF’s (isoreticular MOF), MMOF’s (microporous MOF), ZMOF’s (Zeolite MOF) e 

LOF’s (MOF’s luminescentes com a presença de lantanídeos). A nomenclatura usada 

se dá de várias maneiras, mas em geral é aplicada pela utilização da sigla “MOF-” 

acompanhada de uma numeração dada pelo laboratório que produziu a MOF.    

 

Figura 2 - Unidades metálicas geralmente observadas nas MOF's. (a) "Paddle-wheel" (haste-
roda binuclear); (b) ampulheta; (c) prisma reticular; (d) cuboide tetranuclear; (e) octaedro 
tetranuclear. 

 

*Representação das cores: azul: metal; vermelho: oxigênio; preto: carbono; amarelo: outros;  

Fonte: Ramos, 2014 4. 
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2.2.2 Histórico. 

Em um contexto geral, materiais constituídos por metais e ligantes polifuncionais, 

formando estruturas robustas, já vem sendo reportados desde os anos de 1980. 

Contudo, nas duas últimas décadas (vide Figura 3) houve um grande aumento no 

número de trabalhos direcionados à área de redes metalorgânicas, visando a síntese 

e aplicação, bem como a formulação de uma definição concreta e uma possível 

sistematização de terminologia6,7. Trabalhos como os desenvolvidos por Yaghi3,28,29, 

Batten6,7, Furukawa30,31 entre outros colaboradores, foram essenciais para a 

disseminação das redes metalorgânicas. Descobriu-se que para redes constituídas 

de ligantes rígidos e que possuam, no caso dos seus trabalhos, funcionalizações 

como grupos carboxilatos, obtinham-se estruturas robustas e com estabilidade à 

retirada das moléculas de solvente, formando redes porosas. A Figura 3 mostra um 

histórico da produção de estruturas de MOF’s desde 1971 a 2011. Pode-se observar 

um aumento exponencial, principalmente, nos últimos 20 anos. 

 

Figura 3 – Histograma do número de estruturas das MOF’s reportadas entre 1971 e 2011 
pela CSD (Cambridge Structural Database).  

 

Fonte: Fukurawa, 201331.  
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Este aumento se deve à uma grande variedade de possibilidades que a área de 

síntese de redes metalorgânicas pode apresentar. Para a formação de uma MOF, 

podem ser utilizados diferentes átomos e/ou clusters metálicos, bem como podem ser 

utilizados diversos ligantes orgânicos e com várias funcionalizações. Acompanhado 

do aperfeiçoamento dos métodos de síntese empregados, a produção de MOF’s foi 

impulsionada à uma verdadeira gama de diferentes estruturas em apenas 20 anos, 

chegando em 2011 a mais de 6 mil estruturas reportadas e à 20 mil estruturas até 

201517.  

 

2.2.3 Estruturas e Características. 

Na química de coordenação, vários metais apresentam diversos números de 

coordenação, e como consequência, diversas formas geométricas nas quais os seus 

compostos podem apresentar. Isso implica em que numa disponibilidade de materiais 

constituídos por diversos metais e ligantes polifuncionais, haja uma grande 

diversidade de estruturas.  

A respeito dos ligantes, estes são estruturas que fornecerem os pilares para a 

formação dos poros nas estruturas. Em geral, os ligantes utilizados na síntese das 

MOF’s são compostos orgânicos com anéis aromáticos1-3 e com átomos doadores de 

elétrons (bases de Lewis). Estes ligantes devem ser polifuncionais1-8, ou seja, devem 

apresentar ao menos duas ramificações funcionalizadas, disponíveis para se ligarem 

em dois ou mais sítios metálicos na estrutura da MOF. A funcionalização se dá por 

ramificações nos anéis aromáticos, através de funções orgânicas que possuam 

átomos doadores de pares de elétrons, tais como nitrogênio: oxigênio, enxofre e 

fósforo3-5. Estes átomos estão geralmente compondo funções orgânicas como ácidos 

carboxílicos (carboxilatos quando formam a MOF), amidas, aminas, sulfonatos, 

imidazolatos, ésteres, etc.  

Exemplos de ligantes amplamente utilizados na síntese das MOFs estão 

apresentados na Figura 4, onde pode-se observar a presença de ao menos duas 

extremidades funcionalizadas para que haja a ligação entre os sítios metálicos e a 

formação da estrutura da rede metalorgânica. 
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Figura 4 - Ligantes comumente utilizados na síntese das MOF's. 

 

Fonte: Ramos, 2014 4. 

 

Uma característica peculiar das MOFs é a possibilidade de controle das 

dimensões dos poros. Devido à vasta disponibilidade de componentes, tais como os 

ligantes, há como formar materiais com características especificas para à finalidade 

em que serão destinados.  

A influência do ligante é fundamental na dimensão do poro, visto que ele é quem 

dimensiona os vértices dos poros3,5,32 entre os sítios metálicos, ou seja, quanto maior 

o ligante, maior a dimensão dos poros32. Esta característica pode ser verificada na 

Figura 5, onde para estruturas de MOF’s com o mesmo cluster de zinco, há diferentes 

ligantes formando estruturas com diferentes volumes de poro, no entanto, com a 

mesma topologia, sendo este exemplo de redes metalorgânicas isoreticulares, ou 

seja, com o mesmo retículo. Observa-se que com o maior comprimento do ligante, ou 

seja, com um maior número de anéis aromáticos na cadeia do ligante, aumenta-se a 

aresta do poro e o seu volume, fazendo com que este possa ser aplicado na adsorção 

ou separação de moléculas cada vez maiores, por exemplo. 
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Figura 5 - Representação de MOF's isoreticulares de zinco. 

 

Fonte: Rowsell, 20043. 

 

Uma outra maneira de representação utilizada para redes metalorgânicas, 

chamada “nó espaçador”, é apresentada na Figura 6. Neste caso simboliza-se partes 

constituintes do retículo que vai ser propagada de forma robusta e periódica por toda 

a estrutura do material. 

 

Figura 6 - Esquema para a formação de MOF’s isoreticulares. 

      
Fonte: Xuan, 20125. 
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Na síntese de MOF’s um ponto à ser considerado é a geometria do sítio metálico, 

a qual pode ditar a topologia da estrutura da MOF. São alguns exemplos de centros 

metálicos para os metais com geometria tetraédrica a “octaédrica tetranuclear” e a 

“ampulheta”, presentes em MOF’s de zinco. Para átomos com geometria octaédrica, 

são exemplos os MOF’s com clusters na forma “prisma reticular”, presentes em 

estruturas com ferro e cromo, demostradas na Figura 2.  

Há também importantes clusters metálicos, como o tipo “paddle-wheel”, uma 

estrutura com dois átomos metálicos formando cada um, quatro ligações, 

compartilhando os mesmos quatro grupos funcionalizados do ligante orgânico 

(geralmente um grupo carboxilato). O cluster também apresenta uma ligação em 

ambos os átomos metálicos na orientação apical, onde há formação de ligação com 

moléculas de solventes que apresentem átomos doadores de pares de elétrons, tais 

como água, álcoois e nitrogenados. Algumas estruturas de redes metalorgânicas 

compostas por ligantes carboxílicos e metal cobre apresentam o cluster na forma 

“paddle-wheel”. A Figura 7 traz uma imagem do cluster “paddle-wheel” ligado ao 

ligante 1,4-benzeno-dicarboxilato.  

 

Figura 7 - Representação do cluster na forma "paddle-wheel" coordenado ao ligante 
1,4-Benzeno-dicarboxilato. Os átomos metálicos são representados pela cor amarela, 
oxigênio pela vermelha, carbono pela preta. 

 

Fonte - O autor. 
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Outra maneira de representar as MOF’s é utilizando as Unidades Secundárias 

de Construção (Secundary Bulding Units – SBU’s)3,5. Na Figura 8 são apresentadas 

imagens de SBU’s para alguns clusters metálicos e para os ligantes.  

As SBU’s são uma representação dos clusters ou de espécies inorgânicas, 

utilizadas para descrever uma estrutura cristalina. No contexto de MOF’s, as SBU’s 

representam os clusters, mas também representam as entidades orgânicas. Nas 

redes, os clusters são as figuras geométricas, enquanto os ligantes são considerados 

pontos de extensão5 relacionados às SBU’s. Para os ligantes, os pontos de 

coordenação do ligante - caracterizado pelos pontos ligados às figuras geométricas 

dos clusters – também são apresentados, além de figuras geométricas planas, que 

demonstram os anéis aromáticos presentes em algumas estruturas rígidas dos 

ligantes. 
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Figura 8 – Exemplos de SBU's para as MOF’s.  

 

Os pontos cinza, vermelho e verde simbolizam os átomos de carbono, oxigênio e 

nitrogênio, respectivamente. 

Fonte: Yaghi, 200328.  

 

Uma extensão das SBU’s são os Blocos de Construção Supramoleculares 

(Supramolecular Building Blocks – SBB’s). Eles também são considerados SBU’s 

porém, de uma forma mais ampla. Segundo XUAN et al (2012)5, as SBB’s são tratadas 
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como sendo SBU’s de maior complexidade e conectividade em maior escala de 

comprimento5, o que conduz à poros de maior tamanho. Na Figura 9 é apresentada a 

relação entre SBU’s e SBB’s. 

 

Figura 9 – Comparação entre as SBU’s (abaixo) e as SBB's (acima). 

 

Fonte: Xuan, 20125. 

 

Visto que a ideia de “cristal ideal” ou “estrutura cristalina ideal” apenas existe na 

teoria, com as redes metalorgânicas não seria diferente. Na natureza, nenhum cristal 

é considerado ideal, até mesmo aquele com maior índice de cristalinidade. Estruturas 

cristalinas ideais possuem átomos arranjados no espaço de forma sistemática e 

infinita, sem que exista alguma perturbação neste sistema. Já estruturas reais, podem 

conter diversos defeitos estruturais na sua rede cristalina. Em um ponto comum à 

maioria das estruturas sólidas cristalinas, estas podem conter defeitos como por 

exemplo, deslocamento de camadas e defeitos puntiformes como vacâncias e auto-

intersticial16.  

As redes metalorgânicas também podem apresentar tais defeitos, muitas vezes 

mais intensificados devido à complexidade das suas estruturas. Como estes materiais 

se baseiam em estruturas porosas, compostas por ligantes extensos, e que pilarizam 

a rede (deixando-a com canais), uma das principais preocupações para a obtenção 

de materiais porosos na síntese de MOF’s é o intercrescimento das estruturas33. Isso 
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ocorre, em geral, com estruturas onde os ligantes orgânicos são tão extensos ao ponto 

de os canais de uma primeira estrutura poderem acomodar uma segunda estrutura, 

fazendo com que haja um intercrescimento desta segunda frente à primeira. Com o 

intercrescimento, para a aplicação na adsorção, logicamente pode afetar na 

capacidade adsortiva do material. Logo, as redes metalorgânicas que apresentam o 

intercrescimento possuem estruturas denominadas “redes catenadas”, onde este 

pode ser designado de duas maneiras: interpenetração ou entrelaçamento34. A 

primeira designação refere-se à uma rede onde há deslocamento máximo entre as 

estruturas (Fig. 10a), enquanto a segunda, entrelaçamento, refere-se à uma rede onde 

há estruturas minimamente deslocadas (Fig. 10b), com os sítios próximos uns aos 

outros34. 

 

Figura 10 – Representação de tipos de catenação em estruturas cristalinas. (a) 
interpenetração (b) entrelaçamento.  

 

Fonte:  Lu, 201234. 

 

2.3 Síntese das redes metalorgânicas. 

O método de síntese das redes metalorgânicas é de suma importância pois a 

escolha deste - e os parâmetros de processo - influenciam na morfologia e na 

topologia do material final, acarretando em propriedades diferentes para a sua 

aplicação. O controle de fatores sintéticos tais como o método empregado, a 

temperatura, os solventes (e as suas proporções), o tempo reacional, pH, a presença 
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de aditivos e os processos pós síntese (lavagem e secagem), são considerados 

essenciais para o rendimento e o aspecto da estrutura final do material1,2,5,8.  

Na síntese de MOF’s, o primeiro ponto à ser considerado, além da escolha dos 

reagentes, é o método de síntese à ser empregado. O método de síntese pode definir 

as condições e as possibilidades de se obter uma rede com estrutura cristalina, bem 

como influenciar no rendimento da reação e na morfologia do material. Dentre as 

principais rotas de preparação de MOF’s reportados na literatura1,2,5,8 destacam-se, a 

síntese por difusão lenta e os métodos hidro(solvo)térmico, eletroquímico e 

mecanoquímico. Nestes casos, a temperatura é sempre um fator importante, podendo 

variar entre 25°C e 300°C2,5, para que não haja a degradação térmica dos reagentes 

nem da estrutura final do material. O pH do meio reacional influencia principalmente 

na formação dos clusters metálicos, mas também na desprotonação (ou protonação) 

das funções orgânicas presentes nos ligantes (grupos carboxilatos e aminas, etc.).  

Um fator importante é a escolha dos solventes e das suas proporções na mistura 

reacional. Na síntese de MOF’s são geralmente utilizadas misturas envolvendo pelo 

menos dois solventes, um polar e um apolar (ou pouco polar)3. Estes são importantes 

para que haja a solubilização de cada uma das espécies reagentes no processo, onde 

as inorgânicas são solubilizadas em solventes polares, tais como água, etanol, 

metanol, etc. enquanto os ligantes orgânicos são solubilizados em solventes 

orgânicos apolares ou pouco polares, como por exemplo dimetilformamida8. As suas 

proporções devem ser controladas para que haja uma total solubilização dos 

reagentes.  

O tempo de reação tem influência na cristalização do material e, por 

consequência, na morfologia e no rendimento do material final3,5. Em geral, reações 

que ocorrem numa taxa mais lenta apresentam materiais com alta cristalinidade, com 

uma morfologia mais precisa dos grãos (bem como o tamanho dos grãos) e com poros 

mais organizados devido a menos defeitos estruturais como intercrescimento.  

Em alguns métodos reportados, usam-se aditivos para o aumento da eficiência 

da síntese. Em geral, tais aditivos são compostos químicos que podem atuar como 

agentes mineralizantes35 e/ou moduladores na formação das redes. Muitas vezes 

componentes inorgânicos com o mesmo metal e/ou mesma espécie aniônica, como 

por exemplo óxido de zinco36 ou fluoreto36,37 (ácido fluorídrico), são utilizados como 

agentes de crescimento (sementes35) ou de posicionamento das redes, o que 

proporciona a formação de uma rede com elevada cristalinidade. Outro tipo de aditivo 
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é a de moduladores de partículas. Estes são em geral utilizados para o controle do 

tamanho das partículas, bem como controle cinético da cristalização, o que acarreta 

em redes também com mais elevada cristalinidade e com menor incidência de 

catenação. Um exemplo de modulador é o ácido etanóico9.  

São utilizadas também espécies químicas cuja a função é participar na formação 

dos poros na estrutura do material. Nesta função, são adicionadas pequenas 

quantidades de compostos como benzeno ou tolueno, com a finalidade de impedir a 

catenação e preservar o volume do poro. Outros aditivos utilizados na síntese 

eletroquímica são os eletrólitos11,12, que tem por função aumentar o número de cargas 

na mistura reacional, promovendo um aumento na condutividade e na eficiência do 

processo eletroquímico. São exemplos de eletrólitos NaCl, KCl, NaNO3 entre outros 

sais solúveis no solvente utilizado na síntese (muitas vezes água, etanol, etc.). 

A lavagem do material, na maioria dos casos, é feita com os mesmos solventes 

empregados na mistura reacional. Esse processo tem como função a retirada de 

quaisquer espécies reacionais restantes nos poros ou na superfície do material, tais 

como ligantes e metais aprisionados2. A secagem serve para retirar o excesso de 

solvente que venha a umedecer o material pós síntese, mas também para a retirada 

de moléculas de solvente remanescentes da síntese e da lavagem. 

Os principais métodos de síntese de MOF’s são listados nas próximas seções 

deste tópico.  

2.3.1 Método por Difusão Lenta. 

É um método de síntese baseado na difusão lenta dos reagentes da mistura 

inicial, para formar de maneira lenta cristais do material desejado. O sal do metal 

precursor da MOF e o ligante orgânico são dissolvidos em um solvente apropriado, 

deixados em um recipiente aberto à temperatura ambiente, fazendo com que esta 

mistura seja, aos poucos, vaporizada e tendo como consequência a formação de 

cristais do material. Este processo pode ter duração de várias semanas ou meses, 

sendo considerado o mais lento dentre todos os processos de obtenção das redes 

metalorgânicas. Por outro lado, este método frequentemente leva à obtenção de 

monocristais utilizados na análise de difração de raios-X de monocristal. 

 

2.3.2 Método Hidro(solvo)térmico. 

O método hidro(solvo)térmico é o método mais utilizado para a síntese das redes 

metalorgânicas. Este método se baseia numa síntese realizada através de uma 
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mistura de solventes, um polar (água) e um apolar (solvente orgânico), tais como 

dimetilformamida (DMF), tetrahidrofurano (THF), etc. A reação se dá em temperaturas 

moderadas, em geral de 120°C até 200°C1, durantes várias horas ou até mesmo 

vários dias, produzindo materiais com bom rendimento. 

 
2.3.3 Método Mecanoquímico. 

É um método que se baseia em uma reação que ocorre sem a adição de 

solventes, onde ocorre através da mistura de componentes pela ação mecânica, como 

a moagem38. É um método atrativo para ser utilizado em reações com ligantes com 

baixa solubilidade nos solventes. O método tem a vantagem de ser rápido, não utilizar 

solventes, e por isso ser ambientalmente correto. 

 
2.3.4 Método de Síntese assistida por Micro-ondas. 

É um método de síntese importante devido à velocidade de reação frente aos 

demais. Ele se baseia na absorção de micro-ondas pela mistura reacional, a qual 

promove a reação de uma forma mais rápida pois há um aquecimento mais eficaz de 

toda a mistura, sendo vantajoso do ponto de vista cinético. Por ser rápida, geralmente 

não forma monocristais.  

 
2.3.5 Método Eletroquímico. 

O método eletroquímico vem se mostrando como mais uma via sintética eficiente 

para a produção de MOF’s11,39-41. Este método tem como vantagens ser 

rápido11,12,39,41, econômico por dispensar o uso de sais metálicos e utiliza temperaturas 

brandas (reduz efeitos térmicos secundários, como craqueamento)39. Os primeiros 

trabalhos utilizando o método foram desenvolvidos em 2005 pela BASF, sintetizando 

a Cu3(BTC)2 (HKUST-1)39,41. Desde então, já foram realizados trabalhos sintetizando 

MOF’s a partir de diferentes metais, tais como: Cobre11,12,38,76, Zinco44,45, Ferro39,41,42, 

Alumínio11,12,39,41, Zircônio41,46 e Térbio41,47. De acordo com AL-KUTUBI et al39, pode-

se dividir o método eletroquímico em dissolução anódica e desprotonação redutiva, 

como também cita métodos de eletrossíntese indireta, que não são descritos nesta 

seção por serem transformações químicas em redes metalorgânicas já preparadas39.  

A dissolução anódica39,41,48 se baseia em uma síntese cuja mistura precursora é 

composta por ligante, solventes apolares e/ou polares e um eletrólito. Diferentemente 

dos demais métodos de síntese, não há presença de quaisquer sais dos metais a 

serem utilizados para a formação da síntese. A aplicação de uma diferença de 
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potencial entre os eletrodos imersos promove a liberação das espécies metálicas na 

solução39,41,48.  

Os solventes mais usados, são: água, dimetilformamida, dietilformamida, 

metanol, etanol, acetonitrila, etc.39,41, e muitas vezes misturas destes. Os eletrólitos 

mais comuns são sais como NaNO3, KCl, Na2SO4, NH4F, entre outros. As condições 

eletroquímicas como diferença de potencial e corrente elétrica ficam em torno de 0-

19V e 0,05-1300mA39, enquanto que as temperaturas variam entre a ambiente e 

190°C41.  

Um exemplo de trabalho utilizando a dissolução anódica foi desenvolvido por 

JOARISTI et al11, que obteve três MOF’s utilizando eletrodos de zinco (ZIF-8), cobre 

(HKUST-1) e alumínio (MIL-100(Al); MIL-53(Al); NH2-MIL-53(Al)), usando como 

eletrólito o cloreto de potássio. Foram empregadas diversas misturas de solventes, 

tais como DMF, água, metanol etanol, entre outros. As condições eletroquímicas 

foram variadas entre 2-30V (voltagem) e 50mA para corrente elétrica. 

Trabalhos desenvolvidos por YANG et al44,45 utilizando placas de zinco via 

dissolução anódica, foram utilizados na produção de MOF’s. Em um primeiro estudo44 

foram sintetizados o MOF-5 e o MOF-5(IL), onde o intuito era produzir o primeiro e o 

segundo com uma morfologia diferente utilizando como aditivo o brometo de 1-butil-

3-metilimidazólio. Foram utilizados como reagentes uma placa de zinco (anodo), um 

catodo de titânio, ligante H2BDC, na presença do template e uma pequena quantidade 

de nitrato de zinco44, imersos em uma solução de DMF. As condições de síntese foram 

80°C e densidade de corrente 0,025 A.cm-2. O uso deste aditivo proporcionou a 

formação da MOF-5 com morfologia em forma de flor.  

A síntese eletroquímica de um metalacalixareno do tipo [Cu(1,3-

bdc)·DMF]·2H2O foi reportada por KULESZA et al12. A rede foi sintetizada a partir da 

imersão de eletrodos de cobre (cátodo e anodo) em uma mistura precursora de ligante 

(1,3-H2BDC) e o eletrólito NaNO3 dissolvidos em DMF/água na proporção 1:1. A 

reação foi realizada em temperatura ambiente, durante 8 minutos à corrente 

constante, obtendo de forma rápida e eficaz a rede metalorgânica desejada. 

Na desprotonação redutiva, há o uso do método eletroquímico para causar um 

aumento do pH da mistura e subsequentemente, causar a desprotonação do ligante. 

Neste método, os eletrodos não são utilizados para inserir metais na reação, mas para 

reduzir espécies químicas presentes na mistura, tais como íons nitrato: 
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𝑁𝑂3
−  +  𝐻2𝑂 +  2𝑒−  → 2𝑂𝐻− + 𝑁𝑂2

− 

Um exemplo de trabalho usando este método foi desenvolvido por LI e DINCӐ40, 

onde foi sintetizada a MOF-5 utilizando nitrato de zinco como sal precursor e espécie 

reduzida (nitrato) em uma mistura equimolar de DMF e água, usando como eletrólito 

o hexafluorofosfato de tetrabutilamônio. 

 

2.4 Aplicações das Redes Metalorgânicas. 

As redes metalorgânicas são materiais que devido as suas propriedades 

interessantes e únicas, podem ser aplicadas em diversas áreas. Características como 

porosidade (mesoporosos controláveis), grande área superficial (1000-7000 m2/g), 

estabilidade química e diversidade de sítios metálicos contribuem para que estes 

compostos ofereçam funcionalidade para a aplicação desejada. Nesta sessão serão 

listadas as principais aplicações das redes metalorgânicas reportadas nas últimas 

décadas. 

A área de aplicação em catálise para as redes metalorgânicas é bastante ampla 

devido aos diversos processos catalíticos existentes. A primeira vantagem em relação 

à catálise em MOF’s é a característica do material, que por ser sólido, pode ser 

utilizado na catálise heterogênea1,4. As MOF’s apresentam uma alta densidade de 

sítios ativos4, geralmente com sítios metálicos que contêm metais de transição como 

prata1, paládio1,2,4, rutênio1,2, níquel1, ferro49, cobre50,51 e vanádio4. A forma com que 

promovem as reações catalíticas são diversas, no entanto, podem ser descritas em 

três formas principais, sendo através de: MOF’s com sítios metálicos ativos, MOF’s 

com grupos funcionais ativos ou MOF’s como matrizes hospedeiras. As redes 

metalorgânicas que apresentam sítios ativos possuem sítios metálicos 

coordenativamente insaturados (ácidos de Lewis), formados após a perda do solvente 

coordenado1,4. Eles reagem de maneira similar aos compostos de coordenação 

simples. 

As MOF’s que apresentam grupos funcionais ativos são aquelas que os sítios 

reativos estão presentes como grupos funcionais no ligante orgânico1,4. Estes grupos 

devem estar acessíveis para reagir/interagir com as moléculas de substrato. As 

aminas e seus derivados são os mais utilizados, devido a serem sítios básicos com o 

par eletrônico presente no nitrogênio. Outras espécies com grupos sulfoxi também 

desempenham a função de sítios ácidos para outras reações.  
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MOF’s que atuam como matrizes hospedeiras também são largamente utilizadas 

na catálise. Elas se caracterizam por serem estruturas estáveis, onde nenhum dos 

seus componentes essenciais participam de quaisquer etapas da catálise, mas 

acomodam em seus poros e/ou canais, componentes catalíticos que promovem as 

reações, fazendo com que os sirvam como microrreatores para o processo catalítico. 

Espécies químicas presentes nos poros e que são geralmente utilizadas são os óxidos 

metálicos, nanopartículas metálicas, compostos de coordenação, sendo estes 

compostos bastante lábeis4.  

As MOF’s também podem ser utilizadas para armazenar moléculas gasosas tais 

como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, metano e dióxido de carbono. A adsorção de 

alguns gases se dá em baixas temperaturas, abaixo de 100 K, como a adsorção de 

H2, N2 e CO, mas também um pouco acima como hidrocarbonetos leves (CH4). Para 

a adsorção de CO2, já tem sido reportado a adsorção por MOF’s com grupos 

funcionalizados (sítios básicos), como aminas, onde há adsorção por formação de 

grupos amidas nos interstícios dos poros do material47. A principal função da 

estocagem é para manter gases em condições não extremas (à baixa pressão e 

temperatura) e evitar problemas de manuseio com gases liquefeitos, como no caso 

de hidrogênio e oxigênio, bastante reativos. 

Uma outra área de aplicação das MOF’s é a de entrega de fármacos1,2,5. As 

redes utilizadas possuem grandes volumes de poros, metais com baixa toxicidade 

(aplicáveis em meios biológicos) e principalmente, ligantes com funções orgânicas 

acessíveis para interagir com o fármaco e acomodá-lo no poro5. Grupos aminos 

conectados nos ligantes rígidos promovem ligações com as funções orgânicas 

presentes nos compostos ativos, fazendo com que, no meio biológico, esta reação 

seja revertida e haja a liberação do fármaco direcionada a sua atuação. 

As MOF’s vêm também sendo objeto de estudo na área de separação de 

misturas gasosas1,2,5,18, líquidas1,5,20 e cromatografia1. Para misturas de gases, são 

usadas MOF’s na separação de misturas envolvendo CO2 e CH4, com o intuito na 

utilização em processos de purificação de gás natural1,18, separação de gases de 

misturas CO2/N2, simulando mistura atmosféricas, entre outras misturas de gases 

tóxicos e inertes. Em misturas líquidas, se destacam os trabalhos envolvendo 

separação de compostos aromáticos52-55 como os BTX’s, visando o beneficiamento 

desta mistura em separar benzeno, xilenos e tolueno. Outras misturas de aromáticos 

(naftalenos) utilizando Cu-MOF’s já foram reportadas20. As MOF’s utilizadas nestes 
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processos são as que apresentam poros mais volumosos, tais como as Cr-MOF’s14,17 

e Cd-MOF’s56. Para o uso de MOF’s em cromatografia, foram reportados o uso dos 

Zn-MOF’s (destaque ao MOF-50857), Co-MOF’s (destaque ao CUK-158) devido às 

dimensões de seus poros serem compatíveis com as das moléculas (3 a 7 Å). Para 

misturas com separação industrial complexa, tal como misturas de xilenos, o MIL-4759 

foi utilizado com bastante sucesso para a cromatografia da mistura, tão como o MIL-

53(Al)60 utilizado para a separação de misturas de xilenos e etil-benzeno, sendo este 

material bastante eficaz para a separação dos orto-isômeros dos demais. 

Materiais luminescentes podem ser utilizados em diversas áreas, por exemplo 

como marcadores e sensores luminescentes. Estes materiais têm em comum a 

presença de metais lantanídeos (forma total ou por dopagem) que oferecem, através 

de excitação por fótons na região do ultravioleta, uma emissão de luz na região do 

visível. Visto que as redes metalorgânicas são compostas por metais e ligantes, as 

MOF’s podem servir como base para o desenvolvimento de novos materiais 

luminescentes, usando para a sua formação ligantes orgânicos e metais 

lantanídeos1,2.  

As MOF’s que são obtidas a partir de íons lantanídeos e possuem propriedades 

luminescentes são, muitas vezes, denominadas como LOF’s. Para a síntese das 

LOF’s, podem ser usados metais de terras raras como térbio, európio, etc. compondo 

redes com outros metais, visando uma excitação conjunta entre estes através de 

dopagens e misturas de vários metais na mesma estrutura da MOF2. Por exemplo, a 

utilização de diferentes metais de transição interna gera um sistema de excitação onde 

a emissão de fótons de um dos metais excita de forma controlada o outro metal.  

A área de adsorção e separação vem sendo uma das mais importantes para a 

aplicação de redes metalorgânicas. Esta área corresponde ao uso de materiais cuja 

função é promover a retirada de um componente químico de uma mistura (líquida ou 

gasosa), através da interação química entre o adsorbato (espécie química a ser 

adsorvida) e o adsorvente (material que promove a adsorção). Há vários materiais já 

reportados na literatura que podem ser aplicados na área de adsorção em diversos 

tipos de adsorbato. Materiais como zeólitas, carvão ativado, sílica gel, membranas e 

redes metalorgânicas16. Em geral, todos estes materiais têm como característica 

comum, a presença de poros (em escala micro ou meso) em sua estrutura.  

A adsorção em líquidos vem tomando grande destaque, pois tem como 

possibilidade a retirada de solutos de misturas e/ou promover a separação de 
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componentes líquidos misturados. Dentre estas misturas, podem ser citadas misturas 

de compostos orgânicos difíceis de separação, como a de BTX’s da indústria do 

petróleo, fluidos biológicos, efluentes industriais, entre outras que necessitam de 

tratamentos e materiais específicos para a separação e destinação dos componentes 

nelas contidos. 

Tendo foco em efluentes industriais, um tipo de efluente é palco para vários 

estudos de separação e tratamento: águas de lavagens da indústria têxtil. Seus 

efluentes geralmente contêm corantes orgânicos em uma solução, geralmente 

aquosa. Em sua maioria, os corantes são tóxicos aos ecossistemas vivos, não 

podendo ser despejados de forma incorreta. Existem vários tratamentos químicos e 

físicos para a retirada destes corantes em solução. Dentre outros, podemos citar os 

métodos químicos61; a oxidação Fenton por reagentes (H2O2-Fe(II))49, ozonização61, 

degradação fotoquímica oxidativa (foto-oxidação)61, eletro-oxidação61, etc. Os 

métodos físicos61 são principalmente a adsorção por diversos materiais porosos. 

Estes métodos têm por vantagem em relação aos químicos a não degradação do 

corante, evitando gerar espécies indesejadas. 

A adsorção de corantes orgânicos por métodos físicos já vem sendo reportada 

utilizando diversos materiais, principalmente argilas pilarizadas, zeólitas, carvão 

ativado e redes metalorgânicas. Nesta última classe, destacam-se as MOF’s à base 

de cromo14,17,62, ferro14,15 e cobre13,19,20 devido às suas elevadas capacidades 

adsortivas. 

A metodologia geralmente empregada para a remoção do corante de uma 

solução se baseia na adição do material sólido à uma solução contendo o adsorbato, 

à temperatura ambiente ou mais baixa, e sob agitação de até 12 horas. Alguns 

trabalhos desenvolvidos nesta área também trazem a utilização de agentes funcionais 

que aumentam a capacidade adsortiva do material14. Nestes materiais, são 

adicionadas estruturas orgânicas conectadas aos ligantes e contendo funções, 

geralmente grupos amínicos, que têm maior interação com o adsorbato, fazendo com 

que a capacidade de adsorção do material seja intensificada.  

Trabalhos na área de adsorção de corantes aromáticos utilizando MOF’s como 

adsorventes, vêm sendo amplamente realizados nos últimos seis anos. HAQUE et al, 

fizeram testes bem-sucedidos à cerca da adsorção de corantes como alaranjado de 

metila14,15 e azul de metileno15, uranina17 e alaranjado de xilenol62 em soluções 

aquosas, realizados em MOF’s de crômio (HAQUE et al, 2010; LENG et al, 201417; 
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CHEN et al, 201262) e de ferro (MOF-235) (HAQUE et al, 2011). Estes testes 

demonstraram uma capacidade de materiais mesoporosos em adsorver compostos 

orgânicos poliaromáticos, devido à presença de cavidades internas com dimensões 

apropriadas, bem como características de interação entre os grupos conjugados dos 

adsorbatos com os dos adsorventes (MAES et al, 2011). 

Trabalhos ainda recentes (LI et al, 201319; LIN et al, 201413) abordaram também 

a capacidade de adsorção de corantes como violeta de metila19 e azul de metileno13 

em MOF’s paddlewheels13,19. Estes materiais também apresentaram resultados 

satisfatórios para a adsorção de corantes com até três anéis aromáticos conjugados, 

demonstrando que estruturas de MOF’s paddlewheels também se apresentam como 

uma alternativa de material adsorvente13,19. Por estas características, a utilização de 

redes metalorgânicas vem se tornando uma nova alternativa de materiais com 

possíveis, bem como viáveis, aplicações como materiais na adsorção de corantes 

orgânicos aromáticos presentes em águas produzidas2,13-17, 19,20,61-63. 

No processo de síntese de MOF’s, há utilização de misturas de solventes que 

podem residir (após a síntese) nos poros do material, diminuindo a eficiência da 

adsorção pela inativação do poro5. Solventes como etanol, metanol, dimetilformamida 

apresentam interação com os sítios metálicos, fazendo com que residam nos poros e 

os desativem, fazendo-se a necessidade da retirada destes. O tratamento mais 

utilizado para a ativação dos poros nas redes metalorgânicas, consiste em um 

tratamento térmico às temperaturas moderadas (entre 50 e 200°C), podendo ser a 

vácuo ou não, visando a retirada das moléculas de solvente dentre os poros, o que 

acarreta em um aumento da área superficial do material e ampliação da capacidade 

adsortiva do material5.  

Outro ponto é a competição pelos poros. Na adsorção em fase líquida, moléculas 

de soluto e de solvente disputam a adsorção dos poros, valendo das características 

do adsorvente a adsorção ser mais seletiva ao soluto5. Neste ponto as MOF’s 

possuem uma característica que permite uma maior interação com os corantes 

poliaromáticos orgânicos, pois elas possuem poros tunelados constituídos por ligantes 

aromáticos orgânicos, que fornecem uma interação por forças de van der Walls com 

o soluto orgânico, fazendo com que haja uma adsorção mais seletiva. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS. 

O presente trabalho está dividido em duas partes principais: A síntese e 

caracterização das redes metalorgânicas Cu(BDC), e a aplicação na adsorção de 

corante orgânico Azul de metileno. 

 

3.1 Reagentes e Solventes utilizados. 

Tabela 1 – Reagentes e Solventes. 

Reagente Pureza Fornecedor 

Ácido benzeno-1,3-dicarboxílico 98% Sigma-Aldrich 

Ácido benzeno-1,4-dicarboxílico 98% Sigma-Aldrich 

Cobre metálico 99,95% - 

Etanol 99,5% Jalles Machado S/A 

Nitrato de sódio P.A. Vetec 

N,N-dimetilformamida P.A. Neon  

Azul de metileno P.A. Labsynth 

 

Os reagentes necessários para a síntese das redes de CuBDC foram os ligantes 

ácido 1,3-benzeno-dicarboxílico (1,3-H2BDC) e ácido 1,4-benzeno-dicarboxílico (1,4-

H2BDC). O metal foi obtido a partir de eletrodos de cobre, em formato cilíndrico, com 

100 mm de comprimento e secção transversal de aproximadamente 8,36 mm2. O 

eletrólito utilizado foi o nitrato de sódio (NaNO3) devido a sua alta solubilidade e 

condutividade. Os solventes foram a dimetilformamida (DMF) e água. Para os testes 

de adsorção, foram utilizados o corante Azul de Metileno em solução aquosa. 

 

3.2 Procedimento Experimental. 

3.2.1 Síntese das MOF’s Cu(BDC). 

As sínteses iniciais foram feitas de acordo com o procedimento experimental 

disponível na literatura11,12. Neste procedimento, são inseridos em um reator, 1,00 g 

(6,02 mmol) de ligante (1,3-H2BDC ou 1,4-H2BDC) e 0,60 g (7,06 mmol) de eletrólito 

(NaNO3), dissolvidos em 80 mL de uma solução de DMF e água em diversas 

proporções. Em seguida, os eletrodos de cobre são imersos (Fig. 11), e a solução 

agitada durante uma hora sob condições eletroquímicas de 10,0 V e temperatura de 
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aproximadamente 25°C. Foram testadas proporções as proporções 30/70, 50/50 e 

70/30 %/% de DMF e água respectivamente.  

 

Figura 11 -  Esquema para o processo empregado na síntese eletroquímica para as redes 
metalorgânicas. 

 

Fonte - O autor. 

 

3.2.2 Síntese da MOF Cu(1,4-BDC): estudo eletroquímico da síntese. 

Após o estudo inicial, foram determinadas as condições ideais para a síntese 

das redes metalorgânicas. Parâmetros como a temperatura, as características dos 

eletrodos, as proporções de solventes e o tipo de eletrólito à ser utilizado foram 

determinados com base no tipo de estrutura desejada. Neste caso, composto por 

cobre e pelo ligante 1,4-benzenodicarboxilato.  

A síntese da rede Cu(1,4-BDC) proporcionou o estudo da influência das variáveis 

eletroquímicas: voltagem e corrente elétrica do processo. Foram variados valores para 

estas duas condições, onde se fixava um valor de uma das variáveis, e analisava o 

comportamento da outra. Foram adotados valores para a voltagem variando de 7,0 a 

12,0 V, e para a corrente elétrica variando de 0,10 a 0,50 A. As sínteses tiveram 

duração de uma hora para todas as duas etapas do trabalho, utilizando uma proporção 

de 50% DMF e 50% água, totalizando 80 ml. Valores extremos para corrente elétrica 

não foram utilizados devido a formação de produtos secundários, como possível 

oxidação do ligante e/ou formação de óxido de cobre, depositado na mistura reacional.  
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A equação química para o processo é dada: 

 

𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻6𝐶8𝑂4 (𝑙)  →  𝐶𝑢(𝐻4𝐶8𝑂4)(𝑠) + 𝐻2 (𝑔)    (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) 

 

 Após a reação, o pó formado é separado por centrifugação durante 5 minutos à 

3600 rotações por minuto. O resíduo sólido é separado do sobrenadante (rico em 

reagentes) e então novamente misturado à água destilada para lavagem, com a 

finalidade de retirar possíveis componentes hidrossolúveis presentes no sólido. O 

processo de lavagem com água é então repetido três vezes.  

Após a lavagem com água destilada, de maneira similar, o material sólido é então 

lavado com DMF, afim de retirar quaisquer componentes não solúveis em água, como 

o excesso de ligante que pode estar presente no material. O processo é também 

repetido três vezes, nas mesmas condições de centrifugação e separação sólido-

sobrenadante. Por fim, o material após lavagem com DMF é então seco em estufa à 

60°C durante aproximadamente 3 horas, com o intuito de retirar o excesso de DMF e 

deixar o sólido propriamente seco e pronto para a utilização.  

 

3.3 Caracterizações das Redes Metalorgânicas. 

As amostras preparadas foram analisadas por Difração de raios-X, 

Espectroscopia no Infravermelho, Análise Termogravimétrica e Microscopia Eletrônica 

de Varredura. 

 Difração de raios-X (DRX): A análise por difração de raios-X pelo método de 

pó foi realizada em um difratômetro Bruker D2 Phaser, utilizando radiação 

CuKα (λ=1,5406 Å) com um filtro de Níquel, com passo de 0,02º sendo 10 

passos por segundo, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV. A faixa de uso foi 

entre 3° e 70°. O equipamento utilizado foi disponibilizado pelo Laboratório de 

Materiais Multifuncionais e Experimentação Numérica – LAMMEN (EC&T – 

UFRN).  

 

 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR): A 

análise por espectroscopia na região do infravermelho foi realizada com o 

espectrômetro Bruker FTIR – Vertex 70, com Platinum ATR, analisando o pó 
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do material em uma faixa entre 4000 a 400 cm-1. O equipamento utilizado foi 

disponibilizado pelo Laboratório de Materiais Multifuncionais e Experimentação 

Numérica – LAMMEN (EC&T – UFRN). 

 

 Análise Termogravimétrica (TG): Os termogramas foram obtidos na faixa de 

temperatura de 25°–700°C, utilizando uma termobalança modelo TGA 50 da 

marca Shimadzu DTG-60H, sob ar atmosférico. O equipamento utilizado foi 

disponibilizado pelo Departamento de Química Fundamental da UFPE. 

 

 Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV): As analises foram realizadas 

em dois equipamentos: Hitachi TM3000, do Laboratório de Microscopia do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN e Quanta 200 FEG, do 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

 

 

3.4 Adsorção de Azul de Metileno. 

Em uma terceira etapa do trabalho, os materiais produzidos foram testados na 

adsorção do corante azul de metileno em meio aquoso. Forma avaliados, a 

capacidade máxima de adsorção e seus aspectos cinéticos e termodinâmicos.  Os 

testes foram realizados com o auxílio de um espectrômetro na região do ultravioleta e 

visível, usado para monitorar a variação da concentração do corante em solução em 

relação ao tempo em que a adsorção ocorria. O comprimento de onda utilizado para 

a medição foi 665 nm, referente à banda de maior absorbância do azul de 

metileno13,15.  

Os ensaios para capacidade máxima de adsorção foram feitos durante quatorze 

horas, à 20ºC, sob agitação constate, com 20 mL de uma solução de 250 mg/L de 

corante Azul de Metileno e 30 mg de Cu(1,4-BDC). As análises das soluções inicial e 

final foram feitas em quintuplicada, utilizando 1 ml de solução diluídas para 40 mL em 

água devido à alta absortividade do corante. 

Foram analisadas variáveis de processo, como o pH da solução do corante, a 

temperatura e a concentração. As primeiras adsorções foram feitas avaliando o pH da 

solução. Foram feitos experimentos variando o pH entre 2,0 e 12,0, utilizando 

soluções 0,10 mol/L de HCl para acidificar a solução e de 0,10 mol/L de NaOH, para 

alcalinizar a solução de azul de metileno. Foram feitas triplicatas de cada experimento 

em cada pH, onde foi constatado o melhor valor de pH para realizar a adsorção. 
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Em uma etapa final, adotando as condições otimizadas de pH, foram feitas 

curvas cinéticas de adsorção para o corante azul de metileno. Nesta etapa, foram 

realizadas curvas em diferentes concentrações iniciais da solução de azul de metileno, 

sendo 25, 50, 100, 150, 200 e 250 mg/L, todas em temperaturas de 20, 30 e 40°C. As 

curvas cinéticas foram procedidas utilizando 50 mL de solução e 50 mg de Cu(1,4-

BDC), durante 7 horas. Os tempos de análise no monitoramento foram 0,5; 1,0; 2,0; 

3,0; 5,0 e 7,0 horas. A cada avaliação, foi recolhida uma alíquota de 1 mL para a 

diluição, sendo quadruplicada para cada medição, e obtendo por fim uma curva 

cinética da quantidade adsorvida de corante em função do tempo. 

Na etapa final, foi realizado o reuso do material na adsorção do corante. Os 

ensaios foram executados nas condições otimizadas de pH e temperatura, durante 

quatorze horas, com 20 mL de uma solução de 250 mg/L de corante Azul de Metileno. 

A dessorção do adsorbato foi realizada através da lavagem do material com 10 mL de 

etanol 99,5%, sendo realizados cinco ciclos de adsorção/dessorção. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

4.1 Síntese de redes metalorgânicas Cu(BDC): estudo das condições de síntese 

e influência da proporção dos solventes. 

Foram adotados nesta primeira etapa a síntese de dois materiais, o Cu(1,3-BDC) 

e o Cu(1,4-BDC). As duas MOF’s foram sintetizadas de maneira similar, se baseando 

em diversas proporções de solventes numa mistura de DMF e água, com NaNO3 como 

eletrólito. Para o Cu(1,3-BDC), foram obtidas três amostras com três proporções 

diferentes para os solventes (DMF e água). A tabela 2 mostra os valores de corrente 

elétrica para cada uma das sínteses da MOF Cu(1,3-BDC), com voltagem de 10V.  

 

Tabela 2 - Relação entre a proporção de solventes e a corrente elétrica, à 10V, para os 
materiais Cu(1,3-BDC). 

Proporção (%) Corrente Elétrica (mA) 

70% DMF – 30% H2O 160-180 

50% DMF – 50% H2O 240-250 

30% DMF – 70% H2O 240-300 

 

A água interfere na corrente elétrica do processo. Com maior proporção frente 

ao DMF, se observa uma maior condutividade elétrica.  

Os resultados das análises por difração de raios-X das três amostras de Cu(1,3-

BDC), são apresentados na Figura 12. Nesta mesma figura, são também expostos o 

padrão referente à fase proposta64 e à fase de ligante puro (sólido). Pode-se observar 

que para as três sínteses, a influência das proporções de DMF e água na estrutura 

são desprezíveis, visto que foram formadas as mesmas fases para todas as amostras. 
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Figura 12 - Difratogramas para as amostras de Cu(1,3-BDC), com diferentes proporções de 
solventes, e os difratogramas para os padrões da amostra64 e do ligante puro. 

 

Fonte - O autor. 

Os resultados das análises por difração de raios-X das três amostras de Cu(1,3-

BDC), são apresentados na Figura 12. Nesta mesma figura, são também expostos o 

padrão referente à fase proposta64 e à fase de ligante puro (sólido). Pode-se observar 

que para as três sínteses, a influência das proporções de DMF e água na estrutura 

são desprezíveis, visto que foram formadas as mesmas fases para todas as amostras. 

Os picos de difração estão em concordância com uma estrutura tetragonal, com 

grupo espacial P 4/n (a = 19,10 Å; c = 6,78 Å) e volume de 2475,46 Å3, referente a 

ficha cristalográfica 247686 do Cambridge Structural Database - CSD.  A estrutura 

apresenta um cluster no formato paddle-wheel, onde os ligantes estão coordenados à 

dois átomos de cobre no modo bi-monodentado12. Possíveis moléculas de solventes 

podem estar alocadas nas posições apicais do cluster metálico, sendo estas o DMF 

e/ou a água. A possibilidade de coordenação pelas moléculas de DMF se faz mais 

provável por haver um átomo de oxigênio que, por estar indutivamente ativado por 

ressonância (Figura 13), é mais passível de doação de elétrons (melhores bases de 

Lewis) em relação à água, coordenando-se de forma apical no cluster.  
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Figura 13 - Estruturas de ressonância para a molécula de dimetilformamida. 

 

Fonte - O autor. 

  

No entanto, moléculas de solvente não serão apresentadas na estrutura da 

imagem da Figura 14 para deixá-la mais clara.  

Duas imagens representam a estrutura cristalina da MOF Cu(1,3-BDC), 

referente à ficha cristalográfica 247686 do CSD (Figuras 14 e 15). Na Figura 14 está 

representada a célula unitária, demarcada pela figura geométrica tetragonal referente 

ao seu retículo cristalino. Na Figura 15 está apresentada a estrutura tridimensional do 

Cu(1,3-BDC), mostrando seus canais. Possíveis moléculas de solvente, coordenadas 

na posição apical do cluster de cobre, não foram representadas para deixar a imagem 

mais clara. 
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Figura 14 - Representação da célula unitária tetragonal referente à estrutura da MOF 
Cu(1,3-BDC). 

 

Átomos de cobre (cor azul), oxigênio (cor vermelha), carbono (cor preta) e hidrogênio 
(cinza). 

Fonte - O autor. 

 

Figura 15 - Representação da estrutura da MOF Cu(1,3-BDC), referente à ficha 
cristalográfica 247686 do CSD. 

 

Átomos de cobre (cor azul), de oxigênio (cor vermelha), de carbono (cor preta) e de 
hidrogênio (cinza). Foram também retirados átomos contidos nos poros e moléculas de 

solvente para melhor visualização da estrutura na imagem. 
Fonte: O autor. 
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Os espectros de infravermelho de uma das amostras Cu(1,3-BDC), do DMF e do 

ligante 1,3-H2BDC, são apresentados na Figura 16.  

 

Figura 16 - Espectros de infravermelho da MOF Cu(1,3-BDC), do DMF e do ligante 1,3-
H2BDC. 

 

Fonte - O autor. 

 

Pode-se observar que para o espectro do ligante 1,3-H2BDC, há uma banda 

intensa em 1690 cm-1, referente à vibração da carbonila de grupos carboxila (COOH) 

presentes no ligante, confirmado também por duas outras bandas, referentes à 

deformação para a ligação O-H da carboxila, sendo elas δ(O-H) em 1420 cm-1 (no 

plano) e δ(O-H) em 926 cm-1 (fora do plano). Há também uma banda referente ao 

estiramento ν(C-O) em 1280 cm-1. No espectro da MOF também se observa a 

presença de uma banda em 1688 cm-1, referente às vibrações de grupos (COOH), o 

que sugere a presença do ligante puro, que não reagiu. O que reforça essa afirmação 

é a também presença das bandas de baixa intensidade referentes ao estiramento ν(C-

O) em 1280 cm-1 e à deformação fora do plano δ(O-H) em 925 cm-1. Há também a 

presença, nos dois espectros, das vibrações referentes às deformações δ(C-H) fora 

do plano do ligante 1,3-H2BDC que não são alteradas devido a cristalização da MOF. 
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No mesmo espectro da amostra, bandas referentes a ʋas (COO-) em torno de 

1615 cm-1 (pico mais intenso) e 1573 cm-1 (pico menos intenso), bem como um 

ʋs(COO-) em 1383 cm-1 podem ser observadas, indicando a desprotonação do ligante. 

A diferença entre a média dos estiramentos assimétrico e o simétrico para os grupos 

carboxilato (COO-), Δʋ = 211 cm-1, sugere uma coordenação em modo bi-

monodentado12, formando um cluster paddle-wheel, o que está de acordo com a 

estrutura apresentada na Figura 14.  

Para o estudo da influência das proporções de solventes na síntese da rede 

metalorgânica Cu(1,4-BDC) foram preparadas três amostras de maneira similar ao 

processo anteriormente citado, usando DMF e água como solventes e NaNO3 como 

eletrólito. Como no procedimento anteriormente descrito, diferentes proporções de 

solventes resultaram em diferentes valores de corrente elétrica (ver Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Relação entre a proporção de solventes e a corrente elétrica para os materiais 
Cu(1,4-BDC) obtidos à 10V. 

Proporção (%) Corrente Elétrica (mA) 

70% DMF – 30% H2O 170-180 

50% DMF – 50% H2O 310-330 

30% DMF – 70% H2O 480-740 

 

As três amostras obtidas foram analisadas por difração de raios-x, cujos dados 

são apresentados na Figura 17 abaixo. Para as três amostras de Cu(1,4-BDC), foram 

observadas duas fases, indicando que a diferença das proporções dos solventes 

influencia na estrutura do produto final. As fases foram comparadas com os padrões 

Cu(1,4-BDC) 1, referente à carta COD-2103338 (Crystallography Open Database – 

COD), e Cu(1,4-BDC) 2, padrão simulado da estrutura adaptada se baseando nos 

dados da ficha CCDC 89803268 (The Cambridge Crystallographic Data Centre – 

CCDC). 

Para uma maior proporção de DMF (70%), foi obtida uma fase caracterizada pela 

presença de picos em 7,7°, 13,4°, 17,3°, 19,5° (mais intenso) e 25,9°, o que se 

aproximam bastante à ficha Cu(1,4-BDC) 1. As fases referentes às outras amostras 

com menores proporções de DMF, apresentaram picos em 8,4° (mais intenso), 15,5°, 

16,8° e 26,4°, indicando uma concordância com a estrutura Cu-BDC 2. 
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Figura 17 - Difratogramas das amostras Cu(1,4-BDC) preparadas com diferentes 
proporções de solventes, junto aos padrões Cu(1,4-BDC) 165,66,67(calculado) e Cu(1,4-

BDC)68 2 (simulado). 

 

Fonte - O autor. 

 

A amostra de proporção 50% de DMF apresenta uma possível mistura de duas 

fases, porém a fase Cu(1,4-BDC) 2 se apresenta majoritariamente. Os parâmetros 

cristalográficos para as estruturas sintetizadas nesta etapa são apresentados na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Parâmetros cristalográficos para as estruturas Cu(1,4-BDC). 

Estrutura Grupo 
Espacial 

Tipo do 
Retículo 

a (Å) b (Å) c (Å) α (º) β (º) γ (º) 

Cu(1,4-BDC) 1 P b c n (60) Ortorrômbico 6,87 22,98 6,30 90,0 90,0 90,0 

Cu(1,4-BDC) 2 C2/m Monoclínico 16,01 14,19 6,18 90,0 110,5 90,0 

 

A primeira estrutura, Cu(1,4-BDC) 1, possui um tipo de retículo ortorrômbico, 

com grupo espacial P b c n (60), e apresenta volume calculado de 995.23 Å3, segundo 

a ficha cristalográfica. Se caracteriza por uma estrutura que apresenta sítios ligados 
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em pontes no modo bis-monodentado67 por ligantes e moléculas de solvente (água 

e/ou DMF) através dos átomos de oxigênio, formando cadeias em 1-D, em 

conformidade com os trabalhos realizados por KADUK et al (2002)65, teórico, e por 

CUETO et al (1991)66 e DEAKIN et al (1999)67, que realizaram sínteses pelo método 

por difusão lenta. A imagem da estrutura Cu(1,4-BDC) 1 pode ser visualizada na 

Figura 18a), e a célula unitária na Figura 18b).   

 

Figura 18 - Representação da estrutura Cu(1,4-BDC) 165,66,67
 (a) e da célula unitária 

ortorrômbica (b). 

 

Os átomos de cobre são representados pela cor azul, o oxigênio sendo vermelho e carbono 
sendo preto. Os átomos de hidrogênio não são mostrados para facilitar a visualização. 

Fonte: O autor. 

 

A fase Cu-BDC 2 apresenta tipo de retículo monoclínico, com grupo C2/m, em 

uma estrutura lamelar com um deslocamento entre camadas de 60°, e com formação 

de clusters do tipo paddle-wheel, onde os ligantes estão coordenados aos átomos de 

cobre no modo bi-monodentado como apresentado na Figura 19. Mais detalhes sobre 

esta estrutura serão discutidos na seção 4.2.1. 
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Figura 19 - Empacotamento tridimensional das camadas na estrutura Cu-BDC 2. 
Átomos de hidrogênio e moléculas de solvente coordenadas aos sítios apicais do Cu e nos 
canais formados pelo empilhamento das camadas, não são apresentados para deixar a 
imagem mais clara. 

 
Os átomos de cobre são representados pela cor azul, oxigênio em vermelho e carbono em 

cinza.  

Fonte: O autor. 

 

Os espectros de infravermelho para as amostras de Cu(1,4-BDC) do ligante 1,4-

H2BDC e do solvente DMF são apresentados na Figura 20. O espectro 

correspondente ao ligante 1,4-H2BDC oferece informações relevantes à cerca do pico 

referente à vibração na carbonila do grupo carboxila (COOH), em torno de 1672 cm-1. 

Há também picos de deformação para a ligação C-O da carboxila sendo δ(C-O) em 

1278 cm-1. Há ainda picos responsáveis por deformação nas ligações O-H, sendo eles 

δ(O-H) em 1406 cm-1 (no plano) e δ(O-H) em 925 cm-1 (fora do plano), que indicam a 

presença de uma hidroxila susceptível à desprotonação e formação de grupos 

carboxilatos. 

 



54 
 

 

Figura 20 - Espectros de infravermelho das amostras Cu(1,4-BDC) e do ligante puro. 

 

Fonte: O autor. 

 
No espectro da amostra de Cu(1,4-BDC) com menor proporção de DMF (30%), 

são observadas bandas referentes a ʋas(COO-) em torno de 1570 cm-1 e ʋs(COO-) em 

1386 cm-1, indicando a desprotonação dos grupos hidroxila do ligante, e formação de 

íons carboxilato. A diferença entre as vibrações referentes a estiramentos assimétrico 

ʋas(COO-) e simétrico ʋs(COO-), Δʋ = 184cm-1, revela que ambos os grupos COO- do 

1,4-BDC estão coordenados à dois átomos de cobre, de maneira bi-monodentada, 

mostrando estar de acordo com a estrutura Cu(1,4-BDC) 2 apresentada na Figura 19. 

Ainda verifica-se a presença de DMF, confirmada pela presença dos picos de 

estiramento ν(C=O) em 1664 cm-1, próximo ao do DMF puro, 1655 cm-1, e do pico em 

1135 cm-1 proveniente de deformação no plano δ(O=C-N), sendo estes presentes em 

todas as três amostras, e mostrando a presença de DMF nos poros das estruturas. 

No espectro de Infravermelho da amostra com 50% de DMF, duas bandas em 

torno de 1624 cm-1 e 1566cm-1 correspondentes à ʋas (COO-) e uma em 1386 cm-1 

referente a ʋs(COO-) são observadas, o que mostra a presença de uma mistura das 

fases Cu(1,4-BDC) 1 e Cu(1,4-BDC) 2, conforme indicado previamente pela análise 

de DRX. 
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Para o espectro da amostra com 70% de DMF observa-se a presença de duas 

bandas em torno de 1609 cm-1 referente à ʋas (COO-) e em 1390 cm-1 referente a ʋs 

(COO-). Uma diferença de 219 cm-1 revela que ambos os grupos COO- do ligante 1,4-

BDC também estão coordenados ao cobre, de maneira bi-monodentada em ponte, o 

que está em acordo com a estrutura apresentada na Figura 18.  

 A banda fina em torno de 3570 cm-1, observada nos espectros das amostras 

preparadas com 30% e 50% de DMF, pode ser atribuída ao estiramento O-H da 

molécula de água não coordenada, provavelmente presente nos canais formados pelo 

empilhamento de camadas na estrutura tridimensional. 

A próxima seção deste capítulo será destinada ao estudo eletroquímico da 

síntese e caracterização das fases produzidas para o material Cu(1,4-BDC). Conclui-

se que o método eletroquímico se faz viável para a síntese de MOF’s de cobre com 

ligantes benzeno-dicarboxílicos, em diferentes proporções de água e DMF, à 10V, 

sendo compatível com trabalhos da literatura que utilizam tal método e cobre como 

metal11,12.  

 

4.2 Síntese da rede Cu(1,4-BDC): estudo da influência das variáveis 

eletroquímicas. 

 

Nesta etapa do trabalho, foram estudadas a influência das variáveis 

eletroquímicas do processo de obtenção da rede metalorgânica Cu(1,4-BDC). Esta 

rede foi escolhida para o estudo porque (segundo o estudo prévio descrito na seção 

4.1), possui uma síntese eficaz para formar uma estrutura cristalina, porosa, e com 

um ponto em destaque: a possível obtenção de fases distintas através da mudança 

nas condições eletroquímicas do processo.  

Foi também avaliada a influência da temperatura. A síntese foi executada nas 

temperaturas de 25°C, 40°C e 55°C. Segue abaixo, na Tabela 5, a lista de amostras 

e as condições eletroquímicas empregadas na síntese. 
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Tabela 5 - Condições eletroquímicas para corrente (amostras A1-A6) e voltagem 
(amostras B1-B5) constantes. 

Amostra Corrente (A) Amostra Voltagem (V) 

A1 0,10 B1 8,0 

A2 0,20 B2 9,0 

A3 0,30 B3 10,0 

A4 0,35 B4 11,0 

A5 0,40 B5 12,0 

A6 0,50 - - 

 

4.2.1 Monitoramento das condições eletroquímicas: corrente constante.  

Para a síntese das amostras A1 (0,1A) à A6 (0,5A), foram fixados os respectivos 

valores de corrente elétrica no aparato reacional e monitorados os valores de 

voltagem em relação ao tempo. Tendo em vista que a corrente e a voltagem são 

grandezas diretamente proporcionais, relacionadas através equação (1). 

 

𝑉 = 𝑅 ∙ 𝑖                                                         (1) 

 

Onde V é a voltagem, R a resistência do meio e “i” a intensidade de corrente 

elétrica. Para valores constantes de alguma das duas variáveis, a outra variável como 

imagem da função pode ser alternada se a resistência for também variante. Sabendo-

se que o meio reacional é alterável no curso da reação, onde a sua condutância do 

meio reacional será alterada com o acréscimo de íons na solução, logo, as variantes 

resistência e a variável monitorada irão diminuir. Na Figura 21 é apresentada a 

variação de voltagem do sistema ao longo do tempo, sendo os pontos coletados a 

cada três minutos, quando aplicada uma corrente constante.   

As curvas de voltagem em função do tempo apresentadas sugerem que a 

voltagem inicial é proporcional ao valor da corrente elétrica, o que está de acordo com 

a equação 1. Para amostras de 0,1 a 0,3A as curvas mostram um mesmo aspecto, o 

que indica que o curso da reação pode apresentar um mecanismo semelhante, e por 

consequência os produtos finais possam ter características semelhares. Para valores 

acima de 0,35A as curvas apresentam um comportamento diferente, o que pode 
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indicar que o curso da reação e os produtos finais sejam diferentes aos que estão 

abaixo de 0,3A. 

 

  Figura 21 - Monitoramento da voltagem em função do tempo para as sínteses usando 
corrente elétrica constante. 

 

Fonte: O autor. 

 

A corrente elétrica é uma grandeza que se caracteriza pela razão entre a 

quantidade de cargas por unidade de tempo. Para uma reação eletroquímica, quanto 

maior o número de cargas, maior a concentração de espécies químicas ionizadas na 

reação. Logo, para o método eletroquímico, uma maior corrente implica em maior 

concentração de íons de cobre e de desprotonação do ligante à íons carboxilatos no 

meio. Para a formação das redes, a influência da corrente reflete na cinética de 

liberação dos íons no meio reacional, fazendo com que a formação das redes seja 

mais rápida. 

Uma característica observada nas curvas são que para maiores valores de 

corrente (superiores à 0,35 A), as curvas possuem uma diminuição mais intensa da 

voltagem pois, durante a reação, a deposição dos íons e desprotonação do ligante 

acarretarão na diminuição acentuada da resistência do meio.  

Com o passar do tempo, as curvas para 0,4 A e 0,5 A apresentaram uma queda 

ainda mais acentuada na voltagem e estabilização ao final da reação, indicando o 
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consumo de todo o ligante do meio. Por outro lado, as curvas com correntes mais 

baixas não consomem os ligantes durante o tempo de uma hora, o que faz com que 

a voltagem praticamente não se altere no curso da reação.  

Em relação ao rendimento das sínteses, foi constatado que para maiores valores 

de corrente (executadas durante uma hora) a produção dos materiais obteve um 

rendimento de cerca de 80% para 0,4 e 0,5A, enquanto que para 0,1A ficou próximo 

à 60%. Sendo assim, para sínteses executadas durante uma hora, o método 

eletroquímico se mostrou vantajoso para obtenção das redes pelo alto rendimento e 

curto intervalo de tempo.  

Na Figura 22 são apresentados os padrões de difração de raios-X das amostras 

sintetizadas com diferentes intensidades de corrente. Os picos de difração observados 

para as amostras A1 e A2 estão em bom acordo com o padrão simulado referente a 

estrutura Cu(1,4-BDC) 3. O difratograma de raios-x também se assemelha com o 

obtido por Carson et al69. Além disso, é possível observar um pico de baixa intensidade 

a aproximadamente 8,5o relacionado a uma fase secundaria, provavelmente Cu(1,4-

BDC) 2.   

A identificação das fases cristalinas foi feita com base nos padrões simulados, 

gerados a partir dos dados disponíveis na ficha cristalográfica CCDC 68769069 

(estrutura Cu(1,4-BDC) 3) e da estrutura adaptada com base nos dados da ficha 

CCDC 89803268 (estrutura Cu(1,4-BDC) 2).  

A ficha CCDC 898032 foi escolhida com base nas similaridades estruturais e do 

próprio padrão de difração simulado. Na estrutura reportada por esta ficha, o ligante 

orgânico é o 2,5-dimetoxitereftalato, o qual apresenta uma estrutura molecular muito 

similar à do tereftalato. Os grupos metóxi foram trocados por átomos de hidrogênio e 

um novo padrão simulado de difração foi gerado no software Mercury®. Como 

resultado, observa-se uma excelente compatibilidade entre o padrão experimental e o 

padrão gerado a partir da estrutura adaptada. Vale salientar que esta medida foi 

necessária, uma vez que não foi possível a obtenção de monocristais, necessários 

para a resolução da estrutura. Os parâmetros cristalográficos para estas duas 

estruturas são apresentados de forma resumida na Tabela 6. Ambas se cristalizam 

em um reticulo monoclínico com grupo espacial C2/m, porém com dimensões 

diferentes.  
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Tabela 6 - Parâmetros cristalográficos para as estruturas Cu-BDC 3 e Cu-BDC 2.  

Estrutura Grupo 
Espacial 

Tipo do 
Retículo 

a (Å) b (Å) c (Å) α (º) β (º) γ (º) 

Cu-BDC 2 C2/m Monoclínico 16,01 14,19 6,18 90,0 110,5 90,0 

Cu-BDC 3 C2/m Monoclínico 11,41 14,27 7,78 90,0 108,1 90,0 

 

Figura 22 - Difratogramas de raios-X das amostras sintetizadas com diferentes intensidades 
de corrente em proporção 1:1 de DMF/H2O. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com o aumento da intensidade de corrente observou-se uma diminuição da 

intensidade dos picos da estrutura Cu(1,4-BDC) 3 e o aumento de intensidade dos 

picos da estrutura Cu(1,4-BDC) 2. Já nas amostras A4, A5 e A6, apenas a estrutura 

Cu(1,4-BDC) 2 é observada.  Isso implica que para maiores valores de corrente 

elétrica, no caso, a partir de 0,35A, há formação majoritária de uma determinada fase 

cristalina. 

Nas Figuras 23 e 24 são apresentados os empacotamentos das estruturas Cu-

BDC 2 e Cu-BDC 3, respectivamente. Em ambos os casos, as moléculas de solvente 

não são apresentadas para melhor visualização das camadas formadas por clusters 
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de cobre, tipo paddle-wheel, conectados entre si por quatro moléculas de 1,4-BDC ao 

longo de duas dimensões. Pode-se observar nas figuras que a diferença entre as duas 

estruturas identificadas é evidenciada pelo deslocamento entre camadas 

consecutivas no empilhamento tridimensional. Nas estruturas Cu-BDC 2 e Cu-BDC 3, 

as camadas consecutivas estão descoladas em 60° e 120°, respectivamente. 

 

Figura 23 - Empacotamento tridimensional das camadas na estrutura Cu-BDC 2. 
Átomos de hidrogênio e moléculas de solvente coordenadas aos sítios apicais do Cu e nos 
canais formados pelo empilhamento das camadas, não são apresentados para deixar a 
imagem mais clara. 

 

Fonte - O autor. 
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Figura 24 - Empacotamento tridimensional das camadas na estrutura Cu-BDC 3. 
Átomos de hidrogênio e moléculas de solvente coordenadas aos sítios apicais do Cu e nos 
canais formados pelo empilhamento das camadas, não são apresentados para deixar a 
imagem mais clara. 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Nas Figura 25(a) e Figura 25(b) são mostradas a estrutura Cu(1,4-BDC) 3, 

exposta em uma única camada e com várias camadas, respectivamente. Nas Figura 

25(c) e Figura 25(d) estão apresentadas a estrutura Cu(1,4-BDC) 2, representada 

também em única camada e com várias camadas, respectivamente. Devido as 

diferenças nos ângulos entre os clusters metálicos e também ao deslocamento entre 

as camadas, as estruturas Cu(1,4-BDC) 2 e Cu(1,4-BDC) 3 apresentam diferentes 

características em seus canais.  

Na estrutura Cu(1,4-BDC) 2, o diâmetro do canal é de 16,45 Å, com ângulo de 

81,56° entre clusters e ângulo β=110,5° para a célula unitária. O volume da célula é 

de 1314,97 Å3, e o volume dos canais é de aproximadamente 622,55 Å3, referente à 

47,3% do volume total da célula. 

Na estrutura Cu(1,4-BDC) 3 o diâmetro é de 16,18 Å, com ângulo interno de 

82,80° entre clusters e ângulo β=108,1° para a célula unitária. O volume da célula é 

de 1204,27 Å3, sendo o volume dos canais de 518,92 Å3, referente à 43,1% do volume 

total da célula. 
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Figura 25 – Estruturas com os canais das estruturas Cu(1,4-BDC) 3 (a) única camada 
e (b) várias camadas; e Cu(1,4-BDC) 2 (c) única camada e (d) várias camadas. 

 

Fonte - O autor. 

 

Estas características sugerem que estas MOF’s possam ser aplicadas na 

adsorção. Para uma maior capacidade adsortiva, a MOF deve apresentar maior 

volume de canal, além de uma maior interação entre as paredes dos canais e o 

adsorbato. As paredes dos canais possuem uma densidade eletrônica negativa devido 

as ligações duplas nos anéis aromáticos do ligante orgânico, fazendo com que estas 

tenham forte interação com adsorbatos catiônicos.  

Os espectros de infravermelho das amostras A1 à A6 e o espectro do ligante 

puro, 1,4-H2BDC, são apresentados na Figura 26. Devido à baixa simetria de íons 

carboxilatos RCOO-, diferentes modos de coordenação podem ser distinguidos com 

base no número de vibrações ativas na região do infravermelho. Nos espectros das 

amostras A4, A5 e A6, bandas referentes a ʋas (COO-) em torno de 1571 cm-1, e 
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ʋs(COO-) em 1394 cm-1 são observadas. A diferença Δʋ = 177 cm-1, revela que ambos 

os grupos COO- do 1,4-BDC estão coordenados aos átomos de cobre no modo bi-

monodentado, formando um cluster tipo paddle-wheel, o que está em acordo com a 

estrutura proposta apresentada na Figura 24. 

  

Figura 26 - Espectros de infravermelho das amostras sintetizadas com diferentes 

intensidades de corrente. 

 

Fonte - O autor. 

 

São observadas no espectro de Infravermelho das amostras A1-A3, duas 

bandas em torno de 1616 e/ou 1571cm-1 correspondentes a ʋas (COO-), pois a amostra 

A3 apresenta uma mistura, bem como uma em 1394 cm-1 referente a ʋs (COO-), o que 

confirma a presença de uma mistura de fases, conforme indicado pela análise de DRX. 

Para as amostras A1 e A2, o ʋas (COO-) em 1616 cm-1 e um Δν = 222 cm-1, sugerem 

uma coordenação no modo bi-mododentado. Além disso, no caso das amostras A1-

A3, o pico em 1672 cm-1
, correspondente a estiramentos ν(C=O) do DMF, e um pico 

em 675 cm-1 proveniente de deformação no plano δ(O=C-N), sendo estes presentes 

em todas as três amostras, mostrando a presença de DMF de forma coordenada ou 

nos canais.  
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A banda fina em 3571 cm-1 observada nos espectros das amostras A4-A6 pode 

ser atribuída ao estiramento ν(O-H) da molécula de água, o que pode ser confirmada 

pelo aparecimento de uma banda em torno de 465 cm-1 referente à deformação do 

tipo rocking para a molécula de água coordenada ao cluster. 

Estas informações sugerem que a espécie química “solvente” coordenada ao 

cluster metálico na posição apical tem influência na interação entre as lamelas. Para 

as amostras preparadas com corrente elétrica inferior a 0,3A, a presença de moléculas 

de DMF (que são mais volumosas que as de água) faz com que haja um maior 

deslocamento devido à repulsão entre as mesmas, o que implica em lamelas cujo os 

clusters estejam mais distanciados. Quanto às estruturas sintetizadas com corrente 

elétrica superior a 0,3A, que tem moléculas de água coordenadas, apresentam um 

menor deslocamento (60°), pois por serem menos volumosas, possuem menor 

repulsão e uma maior atração por causa das ligações de hidrogênio.  

O efeito da temperatura sobre a composição de fases cristalinas formadas foi 

avaliado tomando como referência as amostras A2 (0,2A) e A5 (0,4A). Na Figura 27 é 

apresentado o monitoramento das variações de tensão ao longo do tempo de reação 

em diferentes temperaturas, na síntese da amostra A5. Os valores de voltagem foram 

diferentes para as amostras devido a variação de temperatura ter influência na 

condutância do meio. Por consequência, para maiores temperaturas, maior a 

condutância e menor a voltagem no curso da reação.  
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Figura 27 - Monitoramento da voltagem em função do tempo e temperatura para as 
sínteses à corrente elétrica constante de 0,4A. 

 

Fonte - O autor. 

 

As amostras obtidas foram caracterizadas por difração ode raios-X, no intuito de 

identificar as fases cristalinas formadas. Os respectivos difratogramas são 

apresentados na Figura 28. Apenas uma fase cristalina foi identificada nas três 

amostras preparadas, Cu(1,4-BDC) 2.  

As fases encontradas foram similares às da primeira seção, as Cu(1,4-BDC) 2 e 

Cu(1,4-BDC) 3, onde não demonstraram alguma influência direta da temperatura 

(nesta faixa de estudo) na estrutura final do material. Pode-se constatar apenas um 

leve deslocamento entre os picos para a amostra com temperatura mais elevada. 

Os difratogramas de raios-x das amostras sintetizadas a 25, 40 e 55 oC, usando 

uma corrente elétrica de 0,2 A, são apresentados na Figura 29. Não observa-se 

quaisquer alterações significativas entre estes difratogramas, o que sugere a mesma 

composição de fases cristalinas, Cu(1,4-BDC) 3 ( fase majoritária) e a Cu(1,4-BDC) 2 

(fase secundária). 
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Figura 28 - Difratogramas de raios-X das amostras sintetizadas com 0,4A em diferentes 
temperaturas. 

 

Fonte - O autor. 

 

Figura 29 - Difratogramas de raios-X para as amostras sintetizadas à 0,2A em diferentes 
temperaturas. 

  

Fonte - O autor. 
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4.2.2 Monitoramento das condições eletroquímicas: voltagem constante. 

      Foram realizadas sínteses para valores de voltagem entre 7,0 e 12,0 volts, sendo 

as amostras denominadas, respectivamente, de B1 à B6. As condições de síntese 

para estas amostras podem ser visualizadas, de forma resumida, na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Condições para a síntese das amostras à voltagem constante. 

Amostra Voltagem (V) Corrente (A) 

B1 7,0 0,06 – 0,07 
B2 8,0 0,12 – 0,14 
B3 9,0 0,12 – 0,13 
B4 10,0 0,12 – 0,13 
B5 11,0 0,14 – 0,15 
B6 12,0 0,13 – 0,14 

 

Ao contrário da síntese à corrente constante, a síntese à voltagem constante 

apresentou uma baixa variação da grandeza monitorada “corrente”. Foram 

observados baixos valões de corrente, levando a obtenção de amostras com estrutura 

similar à Cu(1,4-BDC) 2. As análises de difração de raios-X são apresentadas na 

Figura 30, junto aos padrões calculados das estruturas Cu(1,4-BDC) 2 e Cu(1,4-BDC) 

3. 

Figura 30 - Difratogramas de raios-X para as amostras à voltagem constante. 

 

Fonte - O autor. 
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Para a faixa de tensão aplicada, nenhuma influência sobre a estrutura foi 

observada, o que, provavelmente, ocorreu devido à baixa corrente observada, sempre 

inferior a 0,35 A. Isto pode indicar que, a corrente elétrica é a variável que determina 

o tipo de estrutura formada no produto final. 

As análises de espectroscopia no infravermelho das amostras B1 à B6 são 

apresentadas na Figura 30. Nos espectros, a presença de uma banda por volta de 

1610 cm-1 correspondente a ʋas (COO-) e uma em 1394 cm-1 referente a ʋs(COO-), 

apresentando uma diferença de Δν = 222 cm-1, sugerem uma coordenação do 

carboxilatos no modo bi-monodentado. Além disso, a ocorrência de um pico em 1664 

cm-1
, correspondente a estiramentos do grupo (C=O), e de um pico em 675 cm-1, 

referente à deformação no plano δ(O=C-N)69, indicam a presença de pequenas 

quantidades DMF na estrutura e/ou nos poros. 

 

Figura 31 - Espectros de infravermelho para as amostras à voltagem constante. 

 

Fonte - O autor. 

 

A Figura 32 apresenta os difratogramas de raios-X para as amostras preparadas 

com 9,0 V (B3), preparadas em diferentes temperaturas. Os resultados expostos 

indicam que, da mesma forma, a temperatura não influenciou diretamente na estrutura 
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das redes metalorgânicas. Houve a formação da estrutura Cu(1,4-BDC) 3, de maneira 

majoritária, bem como também da fase Cu(1,4-BDC) 2. 

 

Figura 32 - Difratogramas de raios-X para as amostras sintetizadas à 9,0 V em diferentes 
temperaturas. 

 

Fonte - O autor. 

 

4.2.3 Análise térmica e microscopia eletrônica de varredura das Cu(1,4-BDC). 

Os resultados obtidos por análise termogravimétrica para as amostras A2 e A5, 

utilizadas como referência para o trabalho, são apresentados na Figura 33. A curva 

de TG da amostra A2 apresenta um evento perda de massa de 21% entre 150 e 

280oC, provavelmente referente a perda de DMF coordenado de forma apical nos 

clusters de cobre. A perda de massa de 42,4% entre 300 e 400oC é uma provável 

consequência da degradação térmica do ligante orgânico. Acima de 400oC há também 

uma leve perda de 7,4% também referente à combustão de resquícios orgânicos ainda 

presentes da oxidação do ligante. A partir de 550oC há o resultado da decomposição 

da MOF, provavelmente óxido de cobre. 

Para a amostra A5, há uma perda de massa de 19,7% entre 240 e 330oC 

referente a saída de solvente coordenado (presença de água, sinalizada no espectro 

de infravermelho) de forma apical nos clusters de cobre. A perda de massa de 36,1% 
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entre 330 e 415oC é referente à degradação térmica da fração orgânica do ligante na 

estrutura do material, sendo a combustão desta resulta em óxido de cobre, presente 

a partir de 415oC. 

Figura 33 - Análise Termogravimétrica para as amostras com corrente à A2 (0,2A) e A5 
(0,4A). 

 

Fonte - O autor. 

 

A amostra B3 (9,0 V) foi usada como referência para amostras produzidas com 

voltagem constante devido apresentar a mesma estrutura majoritária, Cu(1,4-BDC) 3. 

Ela apresenta também a mesma estrutura das amostras A1 (0,1A) e A2 (0,2A). A curva 

para a amostra B3 apresentou uma perda de massa de 21% entre 150 e 250oC, 

também provavelmente referente a perda de DMF coordenado de forma apical nos 

clusters de cobre, de maneira similar à amostra A2 (0,2A). Houve também uma perda 

de massa de 42% entre 300 e 400°C, referente à degradação térmica do ligante 

orgânico 1,4-BDC coordenado ao cobre na estrutura do material. Acima de 400oC 

houve também uma perda de 7,4% referente à combustão de resquícios orgânicos 

ainda presentes da oxidação do ligante. A partir de 550oC não são mais observados 

eventos de perda de massa, assumindo-se a completa transformação da MOF em 
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oxido de cobre. Os resultados para a análise térmica das amostras A2 e B3 são 

apresentadas na Figura 34. 

 

Figura 34 - Análise Termogravimétrica para as amostras A2 (0,2A) e B3 (9,0 V). 

 

Fonte - O autor. 

 

As micrografias das amostras de Cu(1,4-BDC), sintetizadas à 0,2 A, 0,4 A e 9,0V, 

são apresentadas na Figura 34. Para uma ampliação de 3000x observa-se uma 

morfologia caracterizada por grãos aglomerados, junto à pequenos filetes. Os grãos 

apresentam geometria e diâmetro irregulares para as três amostras, sendo que para 

a amostra obtida à 0,4 A (Figura 35(a)), observam-se grãos de menor tamanho. 
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Figura 35 - Microscopia das amostras de Cu(1,4-BDC) com ampliação de 3000x e escala de 
30 µm. (a) A5 (0,4 A), (b) A2 (0,2 A) e (c) B3(9,0 V). 

 

Fonte - O autor. 

 

Na Figura 36 abaixo é apresentada uma microscopia, com ampliação de 50 mil 

vezes em uma escala de 2 µm, referente à amostra sintetizada à 0,4 A. É observado 

na imagem que os grãos são irregulares, com diferentes formas e tamanhos, mas com 

predominância da forma de bastonetes.  
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Figura 36 - Microscopia da amostra à 0,4 A com ampliação de 50 mil vezes e escala de 
2µm. 

 

Fonte - O autor. 

 

4.3 Aplicação na adsorção de corante Azul de Metileno. 

As MOFs preparadas foram testadas na adsorção em meio aquoso de um 

corante catiônico, o azul de metileno. Na Figura 37 são apresentados, o espectro de 

UV-Vis para uma solução de azul de metileno e a estrutura química do mesmo.  Os 

testes foram executados usando soluções com concentração variando de 25 mg/L à 

250 mg/L, o pH ajustado por soluções de NaOH e HCl 0,1mol/L, e temperaturas de 

20°C à 40°C. O comprimento de onda utilizado para realizar as medidas de 

concentração do corante foi λmáx = 665 nm, relativo a banda característica do azul de 

metileno, como observado na Figura 37. 
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Figura 37 - Espectro de UV-Vis para uma solução aquosa de azul de metileno, com a 

estrutura química também representada. 

 

Fonte - O autor. 

 

4.3.1 Influência do pH da solução na adsorção.  

Foram feitos ensaios com soluções em diversos valores de pH inicial, visando 

avaliar a influência do pH sobre a capacidade de adsorção. Os ensaios duraram 14 

horas, e os resultados podem ser visualizados na Figura 38. Nota-se que para o valor 

de pH igual à 5,56 (pH natural da solução do corante e sem adição de ácido ou base) 

o processo tem melhor desempenho, atingindo uma quantidade adsorvida de 75,91 

µmol/L, enquanto que valores de pH mais extremos apresentam menor desempenho, 

tipicamente 29,45 µmol/L (pH=2,0) e 32,78 µmol/L (pH=8,0). Isso ocorre devido à uma 

possível interferência na adsorção causada pela presença de íons que possam 

competir, com o corante, pelos sítios adsortivos (canais da MOF). Como os canais da 

MOF possuem uma alta densidade negativa (ver seção 4.2.1), há uma maior interação 

com espécies com cargas positivas, tais como H+ e Na+, devido à interação cátion-π, 

presente entre esses cátions e os aneis aromáticos dos ligantes (paredes dos canais). 

A primeira espécie, H+, é mais abundante em baixos valores de pH, ocasionados pela 

adição de HCl ao meio. A segunda espécie é mais abundante em valores mais altos 
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de pH devido a adição de NaOH. Estas espécies ocupam os sítios adsortivos, 

diminuindo a eficiência da adsorção do corante, que também é catiônico.  

 

Figura 38 - Influência do pH na remoção de azul de metileno no equilíbrio (250 mg/L, 
T=20°C, m=30,0 mg, V=20,0 mL, t=14 horas). 

 
Fonte - O autor. 

 

Para valores de pH=4,0 e pH=7,0, atingiu-se 45,67 µmol/L e 50,81 µmol/L, 

respectivamente. Estas quantidades são maiores em relação aos valores de pH mais 

extremos, pois as concentrações dos cátions (que influenciam diretamente nos sítios 

adsortivos) é menor por causa de menor adição de HCl e NaOH ao meio, fazendo 

com que a influencia na adsorção seja reduzida. 

Para valores mais próximos aos do pH natural do corante em solução (pH=5,56), 

foram obtidos os melhores resultados para a adsorção. As maiores quantidades 

adsorvidas foram de  73,82 µmol/L (pH=5,0), 74,13 µmol/L (pH=6,0) e 75,91 µmol/L 

(pH=5,56). Isso ocorre porque para estas condições, foram adicionadas as menores 

quantidades de HCl e de NaOH, ocasionando uma menor proporção dos íons H+ e 

Na+, o que resulta em uma menor influência na competição das espécie catiônicas13 

pelos canais.  
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Além da menor influência na competição pelos sítios, um dos principais fatores 

para a adsorção do corantes orgânicos é a presença (nas paredes dos canais) de 

insaturações, pertencentes aos ligantes da MOF. Essa estrutura proporciona uma 

maior interação entre os aneis aromáticos (interação π-π por forças de van der 

Walls)16 presentes no corante, possibilitando uma interação atrativa entre adsorvente 

e o adsorbato, promovendo assim a adsorção.  

Para valores altos de pH (acima de 8,0) há degradação do cromóforo presente 

na molécula do corante (catiônica). O valor de pH igual à 10, mostrado na Figura 38, 

apresenta valor levemente maior que os demais, devido à ocorrência destas reações 

secundárias com o corante. Isto fica evidente no espetro de UV-Vis para suas 

soluções com pH diferentes (Figura 39). O espectro da solução com corante em pH=6, 

onde não há nenhuma degradação evidente do cromóforo, apresenta uma banda 

característica do composto em 665 nm (alta intensidade) e duas bandas de menor 

intensidade em 292 nm e 246 nm. No entanto, para um pH=12, a banda característica 

em 665 nm, bem como a banda em 246 nm, foram totalmente suprimidas, sendo um 

indicativo de que houve alguma alteração do cromóforo. Outro ponto seriam que, para 

o espectro de pH=12, há o aparecimento de duas bandas em 280 nm e 594 nm, com 

aspecto diferente às bandas presentes no pH=6, reforçando uma alteração no 

cromóforo. Isso é importante pois determina que não possa haver alguma adsorção 

concreta em valores de pH acima de 8,0 no estudo, visto que não há como determinar 

qual a diferença de concentração de corante na adsorção no material, sem que haja 

uma quantização da degradação do cromóforo do ligante.  
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Figura 39 - Espectros de UV-Vis para soluções de azul de metileno com pH=6 e pH=12 
após 14 horas. 

 

Fonte - O autor. 
 
 

4.3.2 Influência da temperatura na adsorção. 

Foram realizados ensaios de adsorção do corante, em concentração de 250 

mg/L e diferentes temperaturas, com a finalidade de avaliar as melhores condições. 

Foram adotadas as temperaturas de 293,15 K (20°C), 303,15 K (30°C) e 313,15 K 

(40°C), e obtidas curvas para 7 horas (Figura 40). As curvas de adsorção apresentam 

um aspecto singular, observando-se a estabilização do processo após 

aproximadamente duas horas de experimento, indicada pela diminuição da inclinação.  

O aumento da temperatura do experimento provoca uma diminuição da capacidade 

de adsorção (processo exotérmico), o que está de acordo com a literatura13-19, o que 

para as condições de equilíbrio termodinâmico, o aumento da temperatura implica em 

deslocamento do equilíbrio no sentido dos reagentes, e que resulta em diminuição da 

quantidade adsorvida. 
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Figura 40 – Isotermas de adsorção em diferentes temperaturas (250 mg/L).  

 

Fonte - O autor. 

 

De acordo com os dados, a temperatura ideal para proceder as seguintes etapas 

do estudo, ou seja, a temperatura em que houve uma maior quantidade de corante 

adsorvida é 293,15 K. 

 

4.3.3 Aspectos cinéticos da adsorção. 

Foram feitos ensaios para a obtenção de isotermas de adsorção, utilizando 

soluções do corante com diferentes concentrações, variando de 25 mg/L à 250 mg/L, 

com temperatura de 293,15 K e pH≈5,5 (natural do corante em água). As isotermas 

são apresentadas na Figura 41 abaixo. Pode-se constatar que todas as curvas de 

adsorção possuem o mesmo aspecto, bem como pode-se verificar que a maior parte 

da adsorção nas curvas ocorre durante as duas primeiras horas de experimento. A 

adsorção máxima (ou no equilíbrio) não foi alcançada em um período de 7 horas para 

nenhuma das concentrações indicadas.  
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Figura 41 - Curvas de adsorção de azul de metileno em função do tempo  
(T=293,15 K, m=50 mg, V=50 mL). 

 
Fonte - O autor. 

 

Em relação às isotermas, pode-se analisar um modelo cinético para a natureza 

da adsorção do corante. Foram empregados os dois modelos mais usados na análise 

de dados para a adsorção em meio aquoso13-15,30,33,70, sendo estes denominados 

modelos cinéticos de pseudo-primeira e de pseudo-segunda ordens. O modelo de 

primeira ordem é descrito segundo a equação (3), que é a linearização da equação 

(2), representadas abaixo. Os dados de adsorção foram ajustados à equação, levando 

como base um valor empírico para a grandeza indeterminável, Qe, que simboliza a 

quantidade adsorvida no equilíbrio.  

𝑄𝑡 = 𝑄𝑒 − 𝑄𝑒𝑒−𝑘1𝑡                                                        (2) 

 

ln(𝑄𝑒 − 𝑄𝑡) = 𝑙𝑛𝑄𝑒 − 𝑘1𝑡                                                   (3) 

 

A plotagem dos dados para o modelo de pseudo-primeira ordem, à 293,15 K 

para diferentes concentrações são apresentados na Figura 42. Na figura, os gráficos 

para a linearização e ajuste ao modelo apresentam dispersão entre os pontos, 

indicativo de que não seja representativo para os dados em questão, o que pode ser 
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confirmado com base nos valores dos coeficientes de determinação, apresentados da 

Tabela 8. Os valores dos coeficientes indicam que o modelo pode não ser o mais 

adequado para representar o processo adsortivo. 

 

Figura 42 - Testes para modelo cinético de pseudo-primeira ordem na adsorção de 
azul de metileno (T=20°C). 

 
Fonte - O autor. 

 

Na Tabela 8 são apresentados os dados obtidos pelo modelo de pseudo-primeira 

ordem, cuja a adsorção foi procedida com a solução de 250mg/L (representativa), 

variando-se a temperatura. Foram calculados os valores de Qe para o equilíbrio 

cinético, a constante cinética do processo (indica a magnitude da velocidade do 

processo) e os coeficientes de determinação para o modelo. Observa-se que a 

quantidade adsorvida é decrescente em relação à temperatura, como mencionado na 

seção anterior, e o coeficiente de determinação das adsorções sugerem que o modelo 

não representa o processo, fazendo necessário outro modelo cinético para a 

adsorção.  
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Tabela 8 - Resultados para modelo de pseudo-primeira ordem. 

     Modelo          Constantes     293,15 K      303,15 K      313,15 K 

   1ª Ordem      Qe (µmol/g)       55,260        51,950       44,940 

               k1        0,579         0,505        0,611 

               R2       0,9334        0,9188       0,9426 

 

Visto a não representatividade do modelo de primeira ordem, os dados foram 

ajustados a outro modelo, o de pseudo-segunda ordem, representados pela equação 

(4), logo abaixo. Este modelo é geralmente o mais empregado para a maioria das 

MOF’s aplicadas na adsorção, como vem relatado na literatura14,15,17,33,62. 

 

𝑡

𝑄𝑡
=

1

𝐾2𝑄𝑒
2 +

𝑡

𝑄𝑒
                                                           (4) 

 

Para esse modelo também existem mais duas equações que são utilizadas para 

obter os valores para o tempo de meia-vida (t1/2) e o taxa de adsorção inicial (h). A 

equação para o tempo de meia-vida está representada em (5) e a taxa de adsorção 

inicial está representada pela equação (6). 

𝑡1 2⁄ = 𝑘2𝑄𝑒
2                                                        (5) 

ℎ =
1

𝑘2𝑄𝑒
                                                           (6) 

 

A plotagem dos dados utilizando o modelo de pseudo-segunda ordem são 

apresentados na Figura 43. São exibidas as linearizações ao modelo para adsorções 

em diferentes concentrações, à 293,15K, indicando que o modelo é adequado para a 

cinética do processo, o que pode ser confirmado ao observar na Tabela 9 os valores 

para os coeficientes de determinação, mais próximos de 1,000. Isso indica que estes 

dados estão melhor ajustados ao modelo de pseudo-segunda ordem. 

 
 

Tabela 9 - Dados para as linearizações do modelo de pseudo-segunda ordem em 
diferentes concentrações à 293,15 K. 

C0 (mg/L) 25 50 100 150 200 250 

R2 0,9994 0,9987 0,9986 0,9995 0,9936 0,9988 
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Figura 43 - Testes para modelo cinético de pseudo-segunda ordem na adsorção de 
azul de metileno, utilizando diferentes concentrações (T=20°C). 

 
Fonte - O autor. 

 

A equação (7) representa a velocidade de adsorção do corante, onde k2 é a 

constante cinética da adsorção, Qe e Qt são as quantidades adsorvidas no equilíbrio 

e em função do tempo, respectivamente. Também foram avaliados os valores para a 

energia de ativação, Ea, e o comportamento da constante cinética frente à 

temperatura, usando a equação de Arrhenius (8). 

 

𝑣𝑎𝑑𝑠 =
𝑑𝑄𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑄𝑒 − 𝑄𝑡)2                                            (7) 

𝑘2 = 𝐴𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇                                                      (8) 

Utilizando este modelo cinético, promovendo a linearização de curvas cinéticas 

para a concentração representativa (250 mg/L), variando a temperatura, pôde-se obter 

constantes características do processo adsortivo. Na Tabela 10 são expostos os 

valores para quantidade de corante adsorvida, Qe, o coeficiente de determinação 

linear, R², as constantes: cinética, k2, e do equilíbrio, K2, a energia de ativação, Ea, o 

fator pré-exponencial, A, bem como a taxa de sorção, h, o tempo de meia-vida, t1/2. 

Observando os valores expressos na Tabela 10, pode-se constatar que para 

diferentes temperaturas, novamente, a quantidade de corante adsorvida decresce em 
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função do aumento da temperatura, como já citado na seção anterior. A linearização 

para diferentes temperaturas se mostrou compatível com o modelo, pois os valores 

dos coeficientes de determinação foram bastante aproximados do valor ideal (1,0000), 

independente do aumento da temperatura, confirmando que o modelo de pseudo-

segunda ordem é o mais indicado para a adsorção. 

  

Tabela 10- Constantes cinéticas obtidas pelo modelo de pseudo-segunda ordem. 

     Modelo          Constantes     293,15 K      303,15 K      313,15 K 

2ª Ordem Qe (µmol/g) 56,818 53,191 46,729 

 R2 0,9988 0,9975 0,9994 

 k2 (L.h/µmol) 0,055 0,057 0,068 

 Ea (kJ/mol) +8,035   

 A (L.h/µmol) 1,451   

 K2 0,047 0,049 0,055 

 h (µmol/L.h) 184,012 155,611 148,485 

 t1/2 (h) 0,309 0,342 0,315 

 

Analisando os valores das constantes cinéticas, é possível observar que com o 

aumento da temperatura, o seu valor aumenta. Isso pode ser explicado levando em 

consideração à equação de Arrhenius, na qual indica que para uma maior 

temperatura, para um processo cuja energia de ativação seja positiva, maior será a 

constante cinética. Logo, na Tabela 10 observa-se que há um aumento do valor de k2 

de 0,055 à 0,068 em função da temperatura, sendo que a reação obteve um valor 

positivo de +8,035 kJ/mol para a energia de ativação e um fator pré-exponencial de 

1,451. 

Para a taxa de sorção, h, foi verificado que o seu valor diminui para um aumento 

da temperatura. Isso ocorre porque a taxa de sorção é uma constatação cinética, onde 

o aumento da temperatura fornece a energia necessária à energia de ativação do 

processo. Em comparação ao modelo matemático, por ser inversamente proporcional 

ao valor da constante cinética (equação 6), sendo esta proporcional à temperatura, é 

mais uma evidência do decréscimo de seu valor ao avanço da temperatura. Isso 

resulta em uma reação com velocidade inicial maior que para as de menores 

temperaturas, no entanto, a sua eficiência na adsorção decai em função das mesmas 
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variáveis, o que não se faz necessário nesta aplicação. Quanto ao tempo de meia 

vida, é possível observar que para um tempo próximo à 0,3 horas, ou seja, pouco 

acima de 20 minutos, a adsorção atinge a metade da capacidade adsortiva, do ponto 

de vista cinético. Isso implica que nos primeiros 30 minutos da reação, é possível que 

ao menos a metade dos poros do material já venham a estar saturados ou 

parcialmente saturados. Por fim, a Figura 44 mostra as curvas cinéticas para um dos 

experimentos, tido como padrão pela sua melhor eficiência, sendo uma curva teórica, 

e outra experimental. 

 

Figura 44 – Curvas experimental e teórica para a adsorção (250mg/L, T=293,15 K). 

 

Fonte - O autor. 

 

A curva experimental foi obtida para 293,15 K com concentração inicial de 250 

mg/L, e como observado é muito similar a curva teórica obtida com base no modelo 

de pseudo-segunda ordem.   

 

𝑄𝑒 =
𝐾𝐿𝑄𝑚𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                          (9) 
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A curva teórica é obtida pela plotagem dos dados a partir da equação (9), onde 

KL é a constante de equilíbrio (experimental), Qm é a capacidade máxima adsortiva e 

Ce é a concentração do adsorbato no equilíbrio. Comparando as duas, pode-se 

observar que estas se assemelham principalmente ao início (até 1 hora) e ao fim do 

processo, etapas importantes que mostram a natureza da interação adsorbato-

adsorvente e o tempo do processo adsortivo para a sua estabilização.  

 

4.3.4 Isotermas de Adsorção. 

O uso e a interpretação das isotermas de adsorção tem grande importância para 

a compreensão dos mecanismos e o equilíbrio do processo. Existem diversos 

modelos para descrever os tipos de isoterma, sendo os mais utilizados o de Langmuir 

e o de Freundlich, que serão objeto de estudo nesta etapa do trabalho. Esses modelos 

possuem um estudo teórico com a finalidade de descrever a interação entre o sólido 

adsorvente e o soluto da solução, e se baseia em um conjunto de equações que ao 

serem ajustadas com os dados experimentais, pode-se apontar teoricamente as 

características da superfície adsorvente.  

Foram plotados os dados para as quantidades adsorvidas do adsorbato em 

função da concentração de corante na solução no equilíbrio, com a finalidade de 

observar a saturação da rede metalorgânica e obter a capacidade máxima adsortiva 

deste material para o corante. Pode-se observar na Figura 45 que com o aumento da 

concentração inicial, e por consequência da concentração no equilíbrio, Ce (aumenta 

devido ao excesso de soluto), a capacidade adsortiva aumenta pois há maior número 

de espécies (moléculas de corante) que estão em equilíbrio com a superfície da MOF, 

o que aumenta a frequência de colisões e por consequência há um acúmulo de 

moléculas de adsorbato nos poros e em camadas nas interfaces corante-MOF e 

corante-corante, o que resulta em uma maior quantidade adsorvida, Qe. 
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Figura 45 - Isoterma de adsorção em diferentes temperaturas. 

 

Fonte - O autor. 

 

Nota-se na Figura 45 que com o aumento da temperatura, como já também 

observado na seção 4.3.2, a quantidade de corante adsorvida diminui, isso porque 

com o aumento de energia no processo a reação (por em geral ser exotérmico), vai 

acarretar em deslocamento do equilíbrio para a dessorção, ou caminho inverso.  

Do ponto de vista teórico, como citado anteriormente, serão analisados dados 

aplicando-os aos modelos de Freundlich e de Langmuir, respectivamente. O modelo 

de Freundlich é caracterizado por descrever sólidos adsorventes cuja sua superfície, 

do ponto de vista energético, é heterogênea13,62, ou seja, a interação entre as espécies 

não é semelhante em todos os poros. Este modelo é representado pela equação (10), 

abaixo, e geralmente aplicada na sua maneira linearizada, representada na equação 

(11). 

 

𝑄𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1 𝑛⁄

                                                   (10) 

𝑙𝑛𝑄𝑒 = 𝑙𝑛𝐾𝐹 + (
1

𝑛
) 𝑙𝑛𝐶𝑒                                         (11) 
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A maneira de investigar se o processo adsortivo em questão pode ser aplicável 

pelo modelo de Freundlich é através da plotagem e análise estatística deste modelo 

junto aos dados experimentais. Na Figura 46 estão apresentadas as linearizações 

para os dados de adsorção em diferentes temperaturas, utilizando os valores das 

quantidades adsorvidas em função das concentrações no equilíbrio, dados estes 

obtidos após 7 horas de processo (mesmos das curvas da seção 4.3.3). 

 

Figura 46 - Linearização das isotermas de adsorção pelo modelo de Freundlich. 

 

Fonte - O autor. 

 

Os valores obtidos para a linearização pelo modelo de Freundlich podem ser 

melhor observados na Tabela 11, onde estão os valores das constantes de equilíbrio, 

KF, o valor de n, constante que indica a capacidade de adsorção, e os valores de R2, 

que é o coeficiente linear para a plotagem. Observa-se que o modelo tem uma 

concordância razoável com os dados, devido ao valor próximo de R2, no entanto 

outros modelos, como o de Langmuir, podem ter melhor compatibilidade. 
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Tabela 11 - Constantes calculadas a partir do modelo da isoterma de Freundlich para 
diferentes temperaturas. 

Isoterma Constantes 293,15 K 303,15 K 313,15 K 

Friendlich KF (µmol/g) 2,976 2,432 2,010 

 n 1,827 1,762 1,721 

 R2 0,9918 0,985 0,9711 

 

Outro modelo de isoterma testado foi o de Langmuir. Este modelo, apesar de 

desenvolvido a partir de adsorção de gases, é bastante utilizado para a adsorção em 

corantes em soluções aquosas13-17,62,71-74. O modelo se baseia em suposições sobre 

a qualidade do sólido adsorvente e o mecanismo do processo de adsorção, sendo 

algumas das suposições a de que cada superfície adsortiva possui um número fixo de 

sítios de adsorção, que a adsorção é se dá em uma monocamada, energeticamente 

homogênea e reversível, e que as espécies envolvidas interagem exclusivamente com 

o poro, e não entre si.  

Por um lado mais quantitativo, o modelo de Langmuir se baseia em um conjunto 

de equações que tentam descrever as suas isotermas e fornecer, estatisticamente, 

valores de grandezas físicas referentes ao equilíbrio químico e os fatores 

termodinâmicos (energéticos). A principal equação do modelo é a equação (12), que 

descreve toda a isoterma de adsorção. No entanto, a equação mais utilizada é a sua 

forma linearizada, equação (13), que é aplicada para realizar o trabalho estatístico dos 

dados através de regressão linear. 

 

𝑄𝑒 =
𝐾𝐿𝑄𝑚𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                      (12) 

𝐶𝑒

𝑄𝑒
=

1

𝑄𝑚𝐾𝐿
+

𝐶𝑒

𝑄𝑒
                                                   (13) 

 

Na Figura 47 são expostas as regressões lineares para o modelo de Langmuir 

em diferentes temperaturas. Os dados apresentados são a partir dos valores das 

curvas com um tempo de duração de 7 horas (seção 4.3.3), e foram aplicados à 

equação (13). Nesta imagem pode-se observar que os dados possuem uma melhor 

compatibilidade com o modelo matemático, o que pode ser comprovado com os dados 

de coeficientes de determinação, R2, apresentados na Tabela 12, e comparados com 
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os coeficientes do modelo de Freundlich, também apresentados na Tabela 12. Logo, 

o modelo de Langmuir é compatível com os dados observados e se ajusta melhor que 

o modelo de Freundlich.  

 

Figura 47 - Linearização das isotermas de adsorção pelo modelo de Langmuir. 

 

Fonte - O autor. 

 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados para a regressão linear dos dados 

usando o modelo de Langmuir, tais como as capacidades máximas de adsorção, Qm, 

a constante de equilíbrio do processo, KL, e o coeficiente de determinação, R2. 

Observa-se que para este modelo as capacidades adsortivas máximas são de 76,63, 

71,38 e 62,65 µmol/g, decrescendo com a temperatura. Constata-se que o valor 

máximo à 293,15 K é muito próximo do valor reportado na seção 4.3.1, para 14 horas 

de adsorção, de 75,91 µmol/g ou 99,06% do valor teórico, o que representa uma 

excelente concordância com o modelo teórico.      

A constante de equilíbrio, KL, que estima o equilíbrio entre a solução de corante 

(adsorbato) e o adsorvente, possui valores que variam entre 3454,38 e 3195,30, 

indicando que o equilíbrio, por possuir uma constante bem acima de 1,00, é favorável 
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à adsorção. Isso também pode ser demonstrado em função da constante de 

favorabilidade, RL, calculada a partir da equação (14). 

𝑅𝐿 =
1

1+𝐶𝑚𝐾𝐿
                                                        (14) 

Onde Cm é a concentração máxima inicial de adsorbato. Esta constante estima 

o quão favorável é o processo adsortivo, podendo o seu valor variar entre 0 e 1 para 

processos que são favoráveis. Valores acima de 1,0 indicam adsorção pouco 

favorável. Valores mais próximos à zero indicam que a adsorção é favorável e 

reversível. Os valores obtidos para RL neste estudo são entre 0,270 e 0,286, indicando 

que a adsorção é favorável com tendência à ser reversível, e que com a diminuição 

da temperatura ela se torna ainda mais favorável. 

 

Tabela 12 - Constantes calculadas a partir do modelo da isoterma de Langmuir para 
diferentes temperaturas. 

Isoterma Constantes 293,15 K 303,15 K 313,15 K 

Langmuir Qm (µmol/g) 76,63 71,38 62,65 

 KL (L/mol) 3454,38 3204,897 3195,3015 

 R2 0,9963 0,9902 0,9907 

 RL 0,270 0,285 0,286 

Freundlich R2 0,9918 0,985 0,9711 

 

Na Tabela 13 são exibidos os valores de adsorção máxima para alguns trabalhos 

em comparativo que realizaram adsorção com o corante azul de metileno. Pode-se 

notar que a MOF em estudo possui uma capacidade adsortiva muito superior a MOF 

HKUST-1, uma rede composta por cobre, Cu3(BTC)2, e que apresentou uma 

quantidade máxima de 15,28 µmol/g13. Comparando com a mesma MOF, só que em 

forma de compósito com o oxometalato, a sua capacidade adsortiva é semelhante à 

da MOF deste estudo, se comparado ao valor máximo durante 7 horas de processo. 

A MOF Cu(BDC) também é mais eficiente se comparada à MOF MIL-53 (Al), que 

possui capacidade máxima de adsorção do corante em torno de 11,16 µmol/g, 

comparada ao valor da adsorção pelo modelo de pseudo-segunda ordem, que é de 

56,82 µmol/g. No entanto, uma das vantagens do uso da MOF Cu(BDC), sintetizada 

pelo método eletroquímico, é que o material é produzido em curto intervalo de tempo 
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e com alto rendimento, bem como possui a possibilidade de reuso, o que faz desta 

MOF um diferencial para a aplicação na adsorção.  

Ainda na tabela 13, estão coletados dados de capacidade máxima para outros 

tipos de adsorventes. Comparando a MOF com três exemplos de zeólitas, pode-se 

afirmar que a MOF tem eficiência superior à estas. Como há possibilidade de reuso 

do material para a adsorção, mostra-se que a Cu(BDC) 2 é apta à aplicação.  

 

Tabela 13 – Comparativo das capacidades adsortivas para diferentes trabalhos com 
adsorção do corante azul de metileno. 

            Adsorvente    Quantidade (µmol/g)              Referência 

             Cu(BDC) 2                  75,91            Este trabalho 

             Cu(BDC) 2                  56,82*            Este trabalho 

    HKUST-1 (Cu3(BTC)2)                  15,28               LIN et al.13 

   Cu3(BTC)2 -oxometalato                  57,87*               LIU et al.73 

              MIL-53(Al)                  11,26*                LI et al.72 

         Carvão Ativado                  82,52**            HAQUE et al.15 

 Zeólita ZSM-5 modificada                  49,02               JIN et al.71 

               MCM-41                  34,23              XIAO et al.74 

           NiO/MCM-41                  72,72              XIAO et al.74 

*Capacidades adsortivas pelo modelo cinético de pseudo-segunda ordem. 
**Quantidade relativa, segundo o próprio autor. 

 

Na Figura 48 serão apresentadas as curvas de adsorção experimental e as 

curvas teóricas com dos modelos já citados. Nota-se que o modelo de Langmuir é 

compatível com os dados experimentais, o que não é observado para o modelo de 

Freundlich. A Figura também apresenta uma comparação entre a coloração da 

solução inicial com concentração de corante de 100 mg/L e a uma solução de mesma 

concentração após adsorção à 293,15 K e pH=5,5 durante 7 horas. 
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Figura 48 - Curvas de adsorção para os modelos das isotermas de Langmuir e 
Friendlich, junto aos pontos para a adsorção à 293,15 K. 

 

Fonte - O autor. 
 

Por fim, através das equações (15) e (16), consegue-se obter as condições 

termodinâmicas do processo. Nesta etapa, pode-se confirmar que o processo de 

adsorção do corante azul de metileno na rede metalorgânica é um processo 

espontâneo e exotérmico, como já citado em outros trabalhos13,15,17,62,71-74. Na Tabela 

14 estão disponíveis os valores das grandezas termodinâmicas calculadas nesta 

etapa. 

∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝐿                                           (15)  

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆                                                 (16)                                         

 

A partir da equação (15), utilizando os valores da constante de equilíbrio e suas 

respectivas temperaturas, obtém-se os valores da variação da energia livre de Gibbs. 

Essa grandeza é responsável por qualificar o processo pela sua espontaneidade. Para 

este trabalho, os valores de ΔG° são negativos, indicando que o processo é 

espontâneo e que o equilíbrio tende ao sentido direto da adsorção. A partir destes 

valores, foi utilizada a equação (16) para obter os dados para as variações de entalpia 

e entropia. Com um valor de variação de entalpia, ΔH°, de -2,98 kJ/mol, pode-se 
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comprovar que o processo é exotérmico, sendo nesta faixa energética podendo ser 

considerada uma fisissorção (energia entre 0 e 20 kJ/mol), e comprovando a 

característica das isotermas em com o aumento da temperatura, o equilíbrio ser 

deslocado no sentido inverso, o que resulta em uma menor quantidade de corante 

adsorvida. A variação de entropia do processo é positiva, com um valor de +57,50 

J/mol. Isso implica que houve um aumento da aleatoriedade porque, segundo a 

literatura14,15,17,62, provavelmente o aumento da entropia para a dessorção das 

moléculas de água dos canais (aumento do grau de liberdade das moléculas de água) 

é superior à diminuição da entropia da adsorção das moléculas de corante nos canais, 

o que resulta em um aumento da entropia global do processo. 

 

Tabela 14 – Valores para condições energéticas da adsorção do corante. 

Condições 293,15 K 303,15 K 313,15 K 

Δ°G (kJ/mol) -19,86 -20,35 -21,01 

Δ°H (kJ/mol) -2,98 --- --- 

Δ°S (J/mol) +57,50 --- --- 

 

Conclui-se que a adsorção para o Cu(BDC) é cineticamente e 

termodinamicamente viável e eficaz ao se comparar com outras MOF’s já reportadas 

para a adsorção do corante em especial. 

 

4.3.5 Reuso do adsorvente.  

Uma característica importante da adsorção de corantes em MOF’s é a 

capacidade destes em regenerassem, ou seja, dessorverem o adsorbato13,17,62. Essa 

qualidade tem grande importância no setor industrial pois possibilita o reuso do 

material em vários ciclos de adsorção, o que proporciona economia além de ser 

ecologicamente sustentável. Nesta etapa, foram realizados reciclos de adsorção, com 

o intuito de observar a regenerabilidade do material, usando uma solução de 

concentração 250 mg/L, durante 14 horas, à 293,15 K. A dessorção foi realizada com 

a imersão do material em 10 mL de álcool para a retirada de moléculas de corante 

dos canais da MOF. 

Na Figura 49 são apresentados os valores de quantidade adsorvida e as 

porcentagens que a adsorção obteve para cada ciclo. A porcentagem é calculada com 
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base na primeira adsorção do material, recém produzido, que adsorveu uma 

quantidade de 75,91 µmol/g. 

Pode-se observar que para cada reciclo há uma diminuição da eficiência, devido 

ao acúmulo de moléculas de corante (entre outras espécies químicas) nos canais da 

rede. Para os dois primeiros reciclos a eficiência permaneceu próxima à 90% da 

primeira adsorção, indicando que o material pode ser reutilizado para a adsorção. Nos 

3º e 4º reciclos, há uma diminuição da eficiência do reuso de aproximadamente 10% 

à cada reciclo, obtendo-se uma eficiência de 62,94% para o 4º e último reciclo deste 

estudo.  

 

Figura 49 - Efeito do número de reciclos na adsorção de azul de metileno (C0=250 mg/L, 
T=293,15 K, pH=5,5, Qe,0=75,91 µmol/L). 

 

Fonte - O autor. 
 

Na Figura 50 há uma ilustração de um dos canais presentes na rede 

metalorgânica, contendo uma molécula de corante, representando a acomodação 

desta espécie durante a adsorção. Essa imagem foi produzida através da simulação, 

já mencionada nas seções anteriores, mas adaptada para um único canal. 
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Figura 50 - Ilustração de um dos canais da rede metalorgânica após a adsorção, com 
a molécula do corante azul de metileno acomodada. 

 

Fonte - O autor. 

 

Na Figura 51 são apresentadas imagens do material como produzido, após a 

primeira adsorção e após o quarto reciclo. Percebe-se que para a adsorção o material 

obtém a coloração típica do corante: azul escuro. Após a dessorção a amostra passa 

a apresentar coloração azul clara, indicando que alguma fração residual do corante 

pode ainda estar adsorvido. 

 

Figura 51 - Materiais antes da adsorção (esquerda), após a adsorção (ao meio) e após 
o 4º reciclo (direita). 

 

Fonte - O autor. 

 



96 
 

 

Foram também analisados os espectros de infravermelho para as amostras 

acima citadas e para o corante na Figura 52. Pode-se observar que a presença dos 

picos, característicos do material original, permaneceram para as três etapas do 

processo, o que indica que a estrutura mesmo após a adsorção não sofreu quaisquer 

alterações, sendo por tanto, possível de reuso para a adsorção. A principal mudança 

da estrutura se dá na amostra com o corante adsorvido (linha azul), representada por 

uma leve banda larga entre 2300 e 3400 cm-1, possivelmente relacionada ao corante 

(ver Figura 50 à esquerda) ou às moléculas de água também presentes nos canais.  

 

Figura 52 - Espectros de infravermelho para o corante (acima) e para as amostras 
(abaixo) de Cu(1,4-BDC) 2, antes da adsorção (preto), com o corante adsorvido (azul) e 

após os reciclos de adsorção-dessorção (vermelho). 

 

 
Fonte - O autor. 
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5 CONCLUSÕES. 

 

Por fim, em relação aos resultados obtidos e discutidos neste trabalho, pode-se 

constar algumas conclusões reportadas abaixo. 

 

 A síntese de redes metalorgânicas do tipo Cu-BDC pelo método eletroquímico 

se mostrou efetiva, sendo comprovado pela formação de estruturas cristalinas 

identificadas por difração de raios-X. 

 

 Para síntese de Cu(1,3-BDC) foi obtida uma estrutura similar ao padrão para 

as amostras, mostrando que o método é eficiente. Constou-se que a diferença 

das proporções de solventes não resultou em diferenças estruturais entre as 

amostras. Para síntese de Cu(1,4-BDC) foram obtidas duas estruturas 

diferentes para as amostras, bem como uma das amostras com um misto das 

duas fases. Foi detectado que a influência do solvente é determinante para a 

estrutura final do material.  

 

 Os resultados de difração de raios-X para as amostras sintetizadas à corrente 

constante, confirmaram a formação de duas fases cristalinas denominadas, 

Cu(1,4-BDC) 2 e Cu(1,4-BDC) 3, apresentando estruturas lamelares com 

descolamentos entre camadas de 120 e 60o, respectivamente.  

 

 Para os ensaios de adsorção para o corante azul de metileno, foram obtidas 

isotermas de adsorção, onde se constatou uma capacidade adsortiva de 75,91 

µmol/L para uma solução 250 mg/L com o pH natural ao do corante. 

 

 Constatou-se que a influência do pH na solução é primordial para a adsorção, 

visto que para valores diferentes ao pH natural do corante aquoso, a 

capacidade adsortiva é drasticamente reduzida devido a presença de íons, que 

competem os sítios adsortivos. 

 

 Foi constatado que o modelo de pseudo-segunda ordem foi o mais 

representativo ao experimento, podendo-se assim obter constantes 

características da adsorção, tais como a capacidade de adsorção no equilíbrio, 
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Qe, constante cinética, k2, Constante de equilíbrio, K2, tempo de meia-adsorção, 

t1/2, e taxa de sorção, h.  

 

 Para os fatores termodinâmicos do processo, foi constatado que a adsorção é 

exotérmica, espontânea, e com maior eficiência à uma temperatura de 293,15 

K, ou seja, 20°C. 

 

 No estudo do reuso do material foi observado que a rede possui a qualidade de 

adsorção e dessorção reversível, o que pôde ser confirmado pela realização de 

5 ciclos de adsorção/dessorção, com eficiência de mais de 60% para o 5° 

reciclo.  

 

 A MOF Cu(BDC), sintetizada pelo método eletroquímico, é produzida em curto 

intervalo de tempo e com alto rendimento, bem como possui a possibilidade de 

adsorção do corante azul de metileno e de reuso, o que faz desta MOF um 

diferencial para a aplicação na adsorção. 
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6 TRABALHOS FUTUROS E APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS. 

 

 Realizar um trabalho complementar para a elucidação estrutural do material 

através da espectroscopia na região do infravermelho próximo (NIR), e investigar 

a natureza das ligações metal-oxigênio do cluster. 

  

 Realizar um estudo sobre a adsorção pelo método B.E.T. para avaliar as 

características dos poros e obter um valor experimental do diâmetro, bem como 

estimar a área superficial do material. 

 

 Realizar um estudo para a adsorção com outros corantes e fazer o comparativo 

entre as qualidades adsortivas do material, frente a estes. 

 

 Testar o material como adsorvente para outros tipos de espécies químicas, tais 

como metais leves e pesados, com o intuito de retirada destas espécies de águas 

de rejeitos industriais ou de afluentes contaminados. 

 

 Testar o material como coluna de separação ou cromatografia, com o intuito de 

separar misturas como BTX’s, fenóis, mercaptanas, etc. ou utilizar na remoção de 

contaminantes de frações de petróleo. 

 

 

Este trabalho tem um resumo apresentado no 22 Simpósio Internacional sobre 

Materiais Metaestáveis , amorfos e Nanoestruturados, ISMANAM, ocorrido entre 13 e 

17 de julho de 2015, em Paris – França, cujo tema foi: “Electrochemical synthesis 

of metal-organic hybrid materials for organic dyes adsorption”. 
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