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Introdução

Os polímeros de coordenação ou MOF’s (Metal 
Organic Frameworks), como também são chamados, 
são redes tridimensionais compostas de íons metálicos 
ligados a unidades inorgânicas e um ligante (unidade 
orgânica) que se coordena ao centro [1]. No que diz 
respeito às unidades orgânicas os ácidos carboxílicos, 
principalmente os aromáticos, são muito usados, 
gerando compostos de estabilidade térmica e grandes 
variedades estruturais [2]. Essas redes são muito 
utilizadas como dosímetros de radiação ultravioleta e 
marcadores luminescentes, como também adsorventes 
de gases [3]. A síntese dessas redes é feita em 
condições especiais, técnicas como, difusão líquido-
líquido, ionotermal, via microondas e 
solvo/hidrotermais são muito aplicadas [4].
   Este trabalho visa a síntese, caracterização e estudo 
espectroscópico de novas redes poliméricas, via 
microondas e hidrotermal com íon lantanídeo Eu(III) e o 
ácido-2-pirazinocarboxílico(PC).

Material e métodos

Os reagentes e solventes utilizados nas sínteses e 
medidas experimentais estão listados abaixo na Tabela 
1. Nas sínteses hidrotermais foram utilizados reatores 
de metal, com recipientes internos de teflon em forno
programável (Figura 1a e 1b). Nas sínteses de 
microondas foi utilizado um forno caseiro; as reações 
foram realizadas em reatores de teflon rosqueado. 
(Figura 1c)

A. Caracterização

A caracterização das redes obtidas foi feita por 
análise elementar, espectroscopia de absorção 
eletrônica UV-vísivel, espectroscopia na região do 
infravermelho, espectroscopia eletrônica de 
luminescência (emissão e excitação).

B. Síntese de sais de Lantanídeos

Colocou-se em um béquer de 100 ml, (1mmol) de 
Eu2O3, 20 ml de água destilada e 0,5ml (6mmol) de 
ácido nítrico, deixando o sistema sob agitação e 
aquecimento (110-150 °C). Ao verificar que o mesmo
se encontrava entre a faixa 5-6, deixou-se evaporar 
todo o solvente e guardado em dessecador.

C. Síntese das Redes de Coordenação de Eu (III) com 
PC 

C.1 Síntese hidrotermal

Nesta síntese foram adicionados em um reator 
(Figura 1a), 0, 125 mmol de nitrato de európio e PC e 
acrescentados 4 ml de água. O recipiente foi levado 
para um forno programável, a 180 °C por dois dias, 
onde esta temperatura foi reduzida gradativamente a 30 
°C.

C.2 Síntese via microondas

A síntese foi realizada em um reator de teflon, 
onde foi adicionada 0, 139 mmol nitrato de európio e 
PC, e acrescido 6 ml de água. A potência do 
equipamento foi fixada em 750 w variando-se apenas o 
tempo reacional de 30 até 150 segundos.

Resultados e Discussão

Todos os polímeros de coordenação sintetizados 
apresentaram-se na forma de um sólido branco, 
altamente higroscópico. Para realização das medidas, 
todas as MOF’s passaram por um processo de secagem 
na estufa, no período mínimo de 24 horas (50 ºC), e 
posterior armazenamento em dessecador. 

Os dados de análise elementar das MOF’s
sintetizados são mostrados na Tabela 2. Os resultados 
apresentam boa concordância entre os valores 
experimentais e teóricos, cujo erro foi menor que 3%.

Os espectros na região do infravermelho dos 
compostos sintetizados a diferentes tempos reacionais 
juntamente com o do ligante são mostrados na Figura 2. 
O espectro mostra bandas semelhantes das redes 
sintetizadas e partir destes espectros é possível 
observar todas as transições características das redes 
formadas. A presença de bandas largas na região de 
3390 cm-1 evidencia a presença dos grupos OH, 
referentes a águas coordenadas. Além de bandas na 
região de 1625 cm-1 características do deslocamento 
para menores freqüências do estiramento C=O, 
evidenciando a formação dos polímeros.



Os espectros de excitação das MOF´s de európio 
foram realizados a temperatura ambiente (298 K), no 
estado sólido, varrendo-se a região de 200-500 nm com 
emissão fixa em 620nm. O espectro das redes formadas 
que possuem bandas largas associados à excitação dos 
ligantes (Figura 3).

Os espectros de emissão dos polímeros de 
európio foram realizados a temperatura ambiente (298 
K), no estado sólido, varrendo-se a região de 500-750 
nm com excitação 278, 280, 259, 280 e 281, 
respectivamente. (Figura 4). Nestes espectros observa-
se a proporcionalidade direta do tempo reacional e 
intensidade de emissão dos polímeros formados.
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Tabela 1. Reagentes e solventes utilizados.

Reagentes/ Solventes Procedência
Eu2O3 Aldrich

HNO3 (65%) Dinâmica
Ácido-2-

pirazinacarboxílico
Aldrich

Etanol Dinâmica

(a)   (c)

                          (b)

Figura 1. Recipientes para síntese hidrotermal (a) 

e via microondas(c) e forno programável(b)

  

Tabela 2. Dados de análise elementar dos complexos sintetizados com PC.

*E=experimental; T=teórico; s=segundos.

         %C                   %H                  %N

MOF’s E T E T E T

EuPC 11,72 11,80 2,93 2,95 11,54 11,04

Eu2PC3 17,20 17,60 2,70 2,64 12,50 12,30

Eu2PC3,5 19,98 19,97 2,72 2,71 12,78 12,65

EuPC2 22,38 22,18 2,80 2,77 12,98 12,93

EuPC2 25,01 24,70 2,98 3,03 14,55 14,40
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                    Figura 3. Espectros de excitação Eu(III) / PC                                            Figura 4. Espectros de emissão de Eu(III)/ PC
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Figura 2. Espectros de infravermelho do ligante PC e as MOF´s sintetizadas vi microondas, cuja variável foi o tempo 
reacional (s).




