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Introdução 

Metal-Organic Frameworks (MOFs) são estruturas 

híbridas metal-orgânicas que compõem uma nova 

classe de materiais porosos. Entre as principais 

características dos MOFs, destacam-se: estrutura 

cristalina, porosidade elevada, estabilidade térmica, 

funcionalidade química ajustável e grande 

capacidade de armazenamento de gases.
[1]

 

O CO2 é um dos principais gases causadores do 

efeito estufa, sendo assim um dos principais focos 

de pesquisa, principalmente no desenvolvimento de 

novas tecnologias para sua redução na atmosfera.
[2]

 

No sentido de melhorar o desempenho e diminuir os 

custos com o processo remoção desse gás, os 

MOFs se apresentam como uma boa alternativa 

para a sua captura. 

O objetivo desse trabalho foi sintetizar um MOF 

específico, MOF-5, que consiste em unidades de 

Zn4O conectadas por estruturas lineares 1,4 

benzenodicarboxilato (ácido tereftálico), utilizando-

se uma rota menos energética.  

Resultados e Discussão 

A síntese do MOF-5 foi realizada a temperatura 
ambiente e em meio básico. A fonte de Zn

2+
 da 

síntese foi o acetato de zinco em dimetilformamida. 
Essa solução foi adicionada em outra solução 
formada pelo ligante ácido tereftálico também em 
dimetilformamida. O precipitado formado é separado 
e seco sob vácuo. 
O produto foi submetido a um tratamento térmico 
para a retirada do excesso de solvente nos poros do 
MOF. Foram realizadas análises de DRX e 
infravermelho para sua caracterização. 
Na Figura 1, é possível observar que as fases 
cristalográficas da amostra (a) e suas seguintes 
ativações (b) e (c) correspondem, em sua maioria, 
às fases que estão presentes no DRX da literatura. 
Na Tabela 1, observa-se os valores das principais 
bandas do espectro de infravermelho encontradas 

nas amostras. Foi calculado também o  do 
estiramento COO do MOF-5, cujo valor deu próximo 

ao  do ligante ácido tereftálico puro, que 
corresponde à estrutura iônica. Tal valor próximo 
corresponde à estrutura em ponte, o que já era 
esperado pela estrutura já caracterizada do MOF-5. 

Figura 1. À esquerda, DRX das amostras: (a) 
síntese, (b) primeira ativação e (c) segunda 
ativação. À direita, DRX do MOF-5 da literatura

[3]
: 

(a) sintetizado com acetato de zinco, (b) sintetizado 
com cloreto de zinco e (c) MOF-5 teórico. 
 
Tabela 1. Valores (em cm

-1
) das principais bandas 

do infravermelho intermediário. 

Ligante 
puro 

MOF-5 
literatura

[4]
 

MOF-5 
Experimental 

Atribuição 

-  3000~2500 3605 νOH 

-  1665~1680 1656 νC=O 

1575 1585~1556 1582 νasCOO 

1425 1413~1350 1389 νsCOO 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que 

essa rota para a síntese do MOF-5 e sua ativação 

apresentou bons resultados, sendo possível ainda 

uma melhoria na ativação do MOF. 
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