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1 - Introdução
Nos últimos anos, os problemas ambientais 

causados pelo uso de combustíveis fósseis incentivaram a 
busca por fontes de energia alternativa. Devido a sua 
natureza menos poluente e renovável, o biodiesel vem se 
destacando no mercado. A produção de biodiesel 
convencional apresenta alguns inconvenientes que limitam 
a sua produção e aumentam o seu custo. Portanto, pesquisas 
têm buscado desenvolver catalisadores heterogêneos, como 
uma alternativa de tornar a produção de biodiesel um 
processo mais limpo, eficiente, além de torná-lo mais viável 
ambiental e economicamente1. Dentre as diversas pesquisas 
desenvolvidas na área da catálise, as redes metalorgânicas 
(MOFs) apresentam características atraentes para sua 
aplicação. 

As MOFs são uma nova classe de polímeros de 
coordenação, resultantes da forte ligação entre espécies 
orgânicas e inorgânicas. Esses materiais são formados pelos 
aglomerados de metais representados por figuras 
geométricas denominadas SBUs - unidades de construção 
secundária, e diversas dessas SBUs, juntamente com um 
grande número de ligantes divergentes, podem ser 
combinadas para sintetizar diversos materiais com 
geometria e propriedades químicas desejadas2. Toda essa 
versatilidade química permite que sejam projetadas MOFs 
com aplicações específicas.   

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 
objetivo a síntese de MOFs contendo metais Al/Zn através 
do método hidrotérmico e imobilização em Si. Através da 
imobilização em Si buscou-se obter redes metalorgânicas 
com maior estabilidade térmica e química para aplicação 
como catalisador heterogêneo em reação de esterificação de 
ácidos graxos. 

2 - Material e Métodos
Síntese da MOF-Al/Zn 

Foram dissolvidos 16,6 g de ácido tereftálico em 
300 mL de DMF em refluxo sob agitação; 
subsequentemente, foram adicionados a mistura acima 5,6 g 
de Al(NO3)3.9H2O e 4,5 g de Zn(NO3)2.6H2O para síntese 
da MOF-Al/Zn. A mistura da reação foi mantida em refluxo 
durante 17 h. Após resfriamento até à temperatura 
ambiente, o produto foi  centrifugado e lavado  duas vezes 
com DMF e  cinco vezes com etanol. O pó recolhido foi 
seco a 105°C durante 4 h e a 150°C sob vácuo durante 6 h, 
e esta amostra foi designada como MOF-Al/Zn, com 
fórmula estrutural (Al(OH) Zn [O2C-C6H4-CO2])3. 
Imobilização da MOF-Al/Zn em sílica por oclusão 

Inicialmente, foi sintetizada a sílica onde se pesou 
115,0 g de etanol, em seguida, sob rigorosa agitação, em 
banho-maria a 70°C , foi adicionado 52 mL de TEOS  e 

155,0 mL  de HCl 0,001 mol.L-1. Após evaporação total do 
etanol, adicionou-se 15,3 mL de terc-butanol e 3,0 g da 
MOF-Al/Zn, ainda sob agitação e mais 40 mL de NH4OH
0,005 mol.L-1. Essa mistura foi homogeneizada por 10 min.,
em seguida ficou em repouso a temperatura ambiente por 5 
dias. Finalizado esse processo, a MOF-Al/Zn oclusa em 
sílica foi seca em estufa a 100°C  (0,1°C.min-1), onde 
permaneceu nessa temperatura por 3 horas. Este material 
foi denominado MOF-Al/Zn-Si(O).

A caracterização físico-química dos materiais foi 
realizada através da espectroscopia na região do
infravermelho, difração de raios X e análise 
termogravimétrica. A avaliação catalítica frente à reação de 
esterificação (razão metanol: ácido oléico 6:1, 5%m/m de 
catalisador em relação ao ácido oléico, 3h de reação e 
temperatura de 150 °C) bem como a verificação da 
estabilidade através dos testes de lixiviação e reutilização 
foram realizadas. 

3 - Resultados e Discussão
 Através dos espectros de absorção na região do 
infravermelho foram identificados os principais grupos 
funcionais presentes em redes metalorgânicas baseadas em 
ácido tereftálico. 

Figura 1. Espectros de absorção na região do 
infravermelho das amostras ácido tereftálico livre, MOF-
Al/Zn, MOF-Al/Zn-Si(O) e sílica pura.
 
                De acordo com os espectros na região do 
infravermelho (Figura 1), a MOF-Al/Zn-Si(O), apresenta 
sinais mais fracos do que o material não suportado nas 
regiões de 1415, 1600 e 1508, que representam as vibrações 
das ligações C=C de aromático, C=O coordenada e não 
coordenada, respectivamente e absorção na região de 3481 
cm-1 atribuída a presença de O-H, que confirmam a
estrutura da MOF-Al/Zn 3. 
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As MOF-Al/Zn e MOF-Al/Zn-Si(O) apresentam 
picos com ângulos entre 10° e 11°(Figura 2) que são 
característicos das MOFs sintetizadas pelo processo 
hidrotérmico, contendo moléculas de água nos seus poros4.
Na MOF-Al/Zn-Si(O) observou-se também, que o 
catalisador apresenta picos largos que variam de 15° a 35°, 
os quais são atribuídos a SiO2 no estado amorfo. Isto indica 
que o método de síntese utilizado favoreceu a uma 
dispersão da MOF-Al/Zn na matriz da sílica amorfa5. 

A perda de massa das MOFs pode ser observada 
em três etapas, a primeira perda de massa com temperatura 
na faixa de 100-200°C é identificada pela liberação de 
moléculas de água e resíduo do solvente, a segunda etapa 
entre 200-500°C representa a quebra e decomposição do 
ligante e a terceira fase acima de 600°C, ocorre à
desintegração da estrutura. A Tabela 1 apresenta o 
comportamento da MOF-Al/Zn-Si(O) e MOF-Al/Zn 
respectivamente. É perceptível que a MOF-Al/Zn-Si(O)  
adquiriu maior estabilidade quando comparada com a
MOF-Al/Zn não imobilizado, desta forma, confirma-se que 
a sílica proporcionou ao material uma melhor estabilidade 
térmica 3.  

Tabela 1: Análise termogravimétrica da MOF-Al/Zn-Si(O) 
e MOF-Al/Zn. 

Amostra Temperatura 
(°C)

Material Perda de 
massa (%)

MOF-Al/Zn-Si(O)

90-200 Água e DMF 20
200-550 Quebra e 

decomposição 
do ligante

5

MOF-Al/Zn

80-200 Água e DMF 20

200-500 Quebra e 
decomposição 

do ligante

60

A MOF-Al/Zn apresentou conversão de 48,4± 
1,6%, porém, apesar de se mostrar ativo este catalisador 
solubilizou no meio reacional, enquanto que a MOF-Al/Zn-
Si(O)  apresentou conversão de 39,0 ± 1,3%.  A queda na 
atividade catalítica pode estar associada a redução da 
superfície de contato do substrato com o sítio ativo 
provocada pela imobilização do catalisador em sílica. Em 
contrapartida, a MOF-Al/Zn-Si(O) se mostrou estável 
frente ao teste de lixiviação das espécies ativas o que 
revelou o seu caráter efetivamente heterogêneo, dentro das 
condições avaliadas. O teste de reutilização (Figura 3) 
mostrou que este material se mostrou estável durante 4 
ciclos fato que foi confirmado pelas análises de DRX e IV 
do catalisador após o quarto ciclo consecutivo de 
reutilização.  Desta forma, este material se mostra 
promissor para aplicação como catalisador heterogêneo na 
produção de biodiesel. No entanto, há a necessidade de 

otimizar o processo para que seja alcançada uma maior 
conversão em ésteres além de reutilizá-lo por mais ciclos 
até perda significativa de atividade. 

4 Conclusões
As redes metalorgânicas MOF-Al/Zn e MOF-

Al/Zn-Si(O) apresentaram conversão em ésteres metílicos 
de 48,4± 1,6% e 39,0 ± 1,3% na reação de esterificação do 
ácido oleico com metanol, respectivamente. No entanto a 
MOF-Al/Zn sem imobilizar solubilizou no meio reacional 
enquanto a imobilização da mesma em SiO2 por oclusão 
possibilitou o aumento de estabilidade térmica e química do 
material. 

Desta forma, a MOF-Al/Zn-Si(O) apresenta 
características promissoras para aplicação como catalisador 
heterogêneo para produção de biodiesel. 
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Figura 2. Padrão de raios X da MOF-Al/Zn sem 
suporte catalítico e MOF-Al/Zn-Si(O).
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Figura 3. Teste de reutilização. Condições reacionais: Razão 
metanol:ácido oléico (6:1), 5% de catalisador, 150 ºC, 3h. 
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