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RESUMO 

 

O avanço na tecnologia dos biomateriais e o maior acesso a essas tecnologias têm 

trazido grandes benefícios a milhares de pacientes no mundo. O desenvolvimento de 

novos sistemas carreadores de fármacos tem contribuído na melhoria da qualidade de 

vida no que diz respeito à sua capacidade de diminuir os efeitos colaterias das drogas e 

aumentando a sobrevivência dos pacientes. Para que um material funcione como 

carreador de fármacos é interessante que ele tenha algumas propriedades que facilitem o 

transporte da droga e sua liberação no organismo. O presente trabalho tem como 

objetivos sintetizar MOFs de zinco e cobre, caracterizá-las, avaliar sua toxicidade em 

sistema biológico, bem como sua capacidade de ser utilizada como carreador de 

fármaco antitumoral e, por último, comparar a eficácia da aplicação entre os materiais 

obtidos. Foram obtidos dois materiais: uma MOF, de fórmula 

Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O, e um complexo, de fórmula Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. 

Ambos foram sintetizados por evaporação e, em seguida, caracterizados para posterior 

avaliação da capacidade de funcionar como carreador de fármacos. As técnicas de 

caracterização utilizadas foram cristalografia de monocristal, espectroscopia de 

infravermelho, difratometria de Raios X (pelo método de pó), análise 

termogravimétrica, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de dispersão 

de energia. Somente o complexo foi submetido à incorporação da droga antitumoral (5-

fluorouracil) e aos ensaios biológicos de toxicidade aguda e atividade antitumoral. No 

ensaio de toxicidade aguda, utilizou-se camundongos albinos Swiss Mus musculus e 

seguiu-se o protocolo 423 da OECD. Foi obtida como valor da DL50 a dose de 500 

mg/kg e, de acordo com o GHS (Globally Harmonized Classification System), o 

material pertence à categoria 4. Para a avaliação da atividade antitumoral utilizou-se 4 

grupos experimentais: controle, padrão (5-FU), complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O e 

sistema complexo – 5-FU. A inibição tumoral do sistema foi de 24,08% e da droga 5-

FU (grupo padrão) foi de 21,94%; no entanto, nenhum dos grupos apresentou diferença 

significativa com relação ao grupo controle. Esses resultados não são suficientes para 

descartar a possibilidade de o material ser usado como carreador de fármacos, pois ele 

pode ter sido metabolizado durante a passagem pelo sistema digestório; dessa forma, é 

necessária a realização de experimentos por outra via de administração, além do uso de 

outras drogas e modelos experimentais de tumores. 

 

 

Palavras-chave: redes de coordenação, materiais metal-orgânicos, fluorouracil, 

toxicidade aguda, atividade antitumoral, carreador de fármacos. 
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ABSTRACT 

 

Advances in biomaterials‟ technology and an easier access to these technologies are 

bringing great benefits to thousands of patients in the world. The development of new 

drug delivery systems has contributed in improving the quality of life, when it comes to 

their ability to reduce the drugs side-effects and increasing patient survival. In order to a 

material works as a drug delivery system, it is interesting that it possess some properties 

that facilitate drug transportation and its release in the body. This work aims to 

synthetize zinc and copper MOFs, to characterize them, to evaluate their toxicity in 

biological systems, to evaluate its ability to be used as an anticancer drug carrier, and, 

finally, to compare the effectiveness of the obtained materials. There was obtained two 

materials: one MOF of formula Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O, and one complex of formula 

Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. Both were synthesized by evaporation and, after, 

characterized to evaluate its capacity as a drug delivery system. The characterization 

techniques used were single crystal crystallography, infrared, X-ray diffraction (powder 

method), thermal analysis, scanning electron microscopy and energy dispersive 

spectroscopy. Only the complex was submitted to the anticancer drug incorporation (5-

fluorouracil) and to the biological assays of acute toxicity and anticancer activity. In the 

acute toxicity assay, it was used albino Swiss Mus musculus mice and it was followed 

the OECD Guideline 423. The LD50 value obtained was the dose 500 mg/kg and, 

according to the Globally Harmonized Classification System (GHS), the material 

belongs to category 4. For the anticancer activity evaluation, it was used 4 experimental 

groups: control, standard (5-FU), the Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O complex, and the 

complex – 5-FU system. The tumor inhibition level of the system was 24,08%, and the 

tumor inhibition level of the drug 5-FU (standard group) was 21,94%; however, none of 

the groups showed significant difference compared to the control group. These results 

are not sufficient to rule out of the material be used as a drug delivery system, since it 

may have been metabolized during the passage through the digestive system. Thus, it is 

necessary to perform assays using another route of administration, and also use other 

drugs and experimental models of tumor. 

 

 

Word-key: coordination network, metal-organic framework, fluorouracil, acute 

toxicity, anticancer activity, drug-delivery. 
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1. INTRODUÇÃO 

As inovações tecnológicas dos biomateriais têm beneficiado milhões de 

pacientes no mundo. O uso desse tipo de material tem sido favorecido pelo maior acesso 

a tecnologias modernas, bem como pelo melhor entendimento das doenças (Karp & 

Langer, 2007). Uma das áreas que visa a melhor qualidade de vida dos pacientes 

oncológicos é que utiliza os carreadores de fármacos porque eles diminuem os efeitos 

colaterais das drogas e o tempo de administração da mesma. 

Para que um material funcione como carreador de fármacos é interessante que 

ele tenha algumas propriedades que facilitem o transporte da droga e sua liberação no 

organismo. Uma delas é a porosidade, favorecendo a incorporação do fármaco dentro 

dos poros. 

Geralmente, o tratamento de câncer envolve a combinação de cirurgia, 

quimioterapia e/ou radioterapia e seu sucesso está diretamente associado à habilidade de 

destruir células neoplásicas com menor dano às células normais e o mínimo de efeitos 

colaterais possíveis. Por isso, são necessárias terapias que cheguem mais efetivamente 

ao alvo, reduzindo o índice de morbidade e mortalidade, aumentando a sobrevida livre 

da doença e minimizando os efeitos adversos do tratamento (KARP & LANGER, 

2007). 

 

1.1 Materiais Porosos 

Atualmente, as zeólitas são o material poroso mais conhecido (Férey, 2001; 

Loiseau & Férey, 2007). A palavra zeólita vem dos termos gregos zein (=ferver) e lithos 

(=pedra). São minerais aluminossilicatos hidratados, cujos metais principais são os 

alcalinos e alcalinos terrosos, com fórmula geral M
n+

x/n[(AlO2)x(SiO2)y]
x-

 · wH2O. Sua 

estrutura é formada por tetraedros de silício e alumínio que delimitam espaços onde 

moléculas de água ou íons dos metais são inseridos. Por tratamento térmico, ocorre a 

eliminação das moléculas de água, sem afetar a estrutura do material, formando-se 

assim os poros (FÉREY, 2001). 

São aluminossilicatos cristalinos com poros e cavidades de dimensões 

moleculares. Muitas das zeólitas são minerais naturalmente encontrados na natureza, 

mas suas formas sintéticas estão entre as mais amplamente utilizadas. Suas estruturas 

possuem canais e cavidades com um arranjo regular, o que cria um verdadeiro labirinto 

que pode ser preenchido com água ou outras moléculas (CUNDY & COX, 2003). 
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Anos após o início dos estudos sobre zeólitas, foram descobertos novos grupos 

de materiais “zeolite-like” ou “zeolite-related” (figura 1). Dentre as “zeolite-like” 

podemos destacar as redes de coordenação ou MOFs (Metal-Organic Frameworks) 

(Kepert & Rosseinsky, 1999), as quais ainda são chamadas de análogos orgânicos das 

zeólitas (Rowsell & Yaghi, 2004). Esses materiais exibem grande diversidade na 

composição e frequentemente possuem estruturas desconhecidas para zeólitas (CUNDY 

& COX, 2005). 

 

  

Figura 1: Dois exemplos de “zeolite-like”: alumino-fosfatos microporosos (A) AlPO-5 e (B) AlPO-36 

(THOMAS & RAJA, 2005). 

 

As MOFs (Metal-Organic Frameworks) são uma nova classe de materiais 

porosos que vem recebendo atenção devido ao seu diâmetro aumentado de poro, 

elevada área superficial, captação seletiva de moléculas pequenas e respostas óticas e 

magnéticas à inclusão de moléculas na rede. Além disso, sua síntese a partir de unidades 

moleculares formadoras (molecular building blocks) possui a capacidade de ajustar 

diretamente essas propriedades. Isso é conseguido através da escolha apropriada dos 

materiais de partida (Rowsell & Yaghi, 2004) e como resultado, tem-se obtido uma 

classe extensa de materiais cristalinos com alta estabilidade, funcionalidade orgânica e 

porosidade (YAGHI et al., 2003). 

1.1.1 Metal Organic Frameworks – MOFs 

Metal Organic Frameworks – MOFs são compostos formados por um metal e 

por um ligante orgânico resultando em estruturas de uma, duas ou três dimensões, por 

ligações coordenadas metal-ligante. Os átomos do metal devem estar ligados pelo 

composto orgânico em pelo menos uma dimensão. As MOFs são chamadas também de 

polímeros de coordenação, redes de coordenação metal-orgânica (Janiak, 2003; Robin 
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& Fromm, 2006), materiais híbridos orgânico-inorgânicos, análogos orgânicos das 

zeólitas (Rowsell & Yaghi, 2004). O termo “polímero de coordenação” foi utilizado 

pela primeira vez em 1967 por J. C. Bailar; na época, ele comparou polímeros orgânicos 

com compostos inorgânicos que poderiam ser considerados como espécies poliméricas 

(ROBIN & FROMM, 2006). 

Para que um polímero de coordenação seja produzido, a princípio, é necessário 

fazer reagir um potencial ligante com um íon metálico que tenha mais de um sítio livre 

(figura 2) (James, 2003), o que dá origem a diferentes estruturas com uma, duas ou três 

dimensões (Férey, 2008) (figura 3), dependendo das condições de síntese utilizadas. 

 

Figura 2: Princípio de formação dos polímeros de coordenação.  

 

 

 

Figura 3: Representação de algumas redes estruturalmente caracterizadas para polímeros metal-

orgânicos: (a) 2D Favo de Mel, (b) 1D Escada, (c) 3D Octaédrico, (d) 3D Diamantóide Hexagonal, (e) 2D 

Grade Quadrada, e (f) 1D Cadeia em Zig-zag (MOULTON & ZAWOROTKO, 2001). 

 

 

Além das características já citadas, um material para ser considerado MOF deve 

ter alguns requisitos, como ligações fortes que forneçam resistência à rede e estrutura 

geometricamente bem definida, bem como deve ser muito cristalino (Rowsell & Yaghi, 



17 
 

2004). Geralmente são insolúveis ou sofrem degradação quando submetidos à 

dissolução (ROBIN & FROMM, 2006). 

A arquitetura final das redes de coordenação poliméricas depende dos blocos de 

construção ou “building units” (ligantes orgânicos, centros metálicos, seus contra-íons e 

moléculas de solvente), bem como suas compatibilidades. É a organização desses 

blocos que gera MOFs de diferentes dimensões: uni-, bi- ou tri-dimensional, 

dependendo se o número de coordenação do metal é dois, três ou quatro, ou maior que 

quatro, respectivamente (Figura 4) (ROBIN & FROMM, 2006). 

 

Figura 4: Representação de: (a) estrutura e (b) bloco de construção correspondente (FÉREY, 2000). 

 

Aumentando-se o espaço entre os vértices da estrutura em uma rede, pelo uso de 

ligantes com cadeias lineares maiores, consegue-se produzir estruturas com porosidades 

diferentes (O'Keeffe et al., 2000). A figura 5 ilustra a obtenção de MOFs isoreticulares, 

conhecidas como IRMOFs, com ligantes com grupos funcionais diferentes cuja 

topologia é cúbica. Além disso, mudando-se o ligante, pode-se aumentar o espaço vazio 

interno (representado pelas esferas amarelas). Assim, como esperado, as propriedades 

desses materiais diferem de forma perceptível (ROWSELL & YAGHI, 2004). 

a 

b 
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Figura 5: Série de MOFs iso-reticulares (IRMOFs) (ROWSELL & YAGHI, 2004). 

 
 

São conhecidos cinco métodos de síntese para se obter MOFs: 

hidro(solvo)termal, saturação (entre eles, evaporação), difusão, microondas e ultrassom 

(Robin & Fromm, 2006; Noro et al., 2009). Em todos eles, o princípio para a formação 

dos polímeros de coordenação é o mesmo e pode ser observado na figura 6 abaixo. 

 

 

Figura 6: Formação dos polímeros de coordenação ( ROBIN & FROMM, 2006). 
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1.1.1.1 Métodos de Síntese 

A síntese hidrotermal foi definida como uma reação heterogênea em meio 

aquoso acima de 100°C e 1 atm; a faixa de temperatura usual é entre 120 e 260°C e a 

pressão é obtida com o uso de uma autoclave (figura 7), gerando uma pressão autógena. 

Essa técnica possui algumas vantagens, contrastando com outras técnicas 

convencionais; entre elas, está o fato de compostos com metal de transição (que são 

difíceis de obter), podem ser obtidos pelo método hidrotermal (Byrappa & Yoshimura, 

2001). No entanto, o produto proveniente dessa síntese pode sofrer influência da taxa de 

resfriamento ao final da reação. (ROBIN & FROMM, 2006.) 

       

Figura 7: (a) Figura representando autoclave adaptada de Colin S. Cundy & Paul A. Cox, 2005. (b) Foto 

da autoclave de aço inox com reator interno de teflon.  
 

Outra forma de se obter MOFs é através da síntese hidrotermal assistida por 

microondas (figura 8). Essa técnica consiste no uso das microondas (radiação 

eletromagnética, não-ionizante que se situa entre a região do infravermelho e das ondas 

de rádio no espectro eletromagnético) para produzir calor. Esse calor é conseguido por 

um processo chamado rotação de dipolo, que está relacionado com o alinhamento das 

moléculas com o campo elétrico aplicado. Para isso, essas moléculas precisam ter 

dipolos permanentes ou induzidos. A energia que foi absorvida para promover a 

orientação é dissipada na forma de calor quando o campo é removido e as moléculas 

voltam a um estado desordenado (SANSEVERINO, 2002). 

a b 
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Figura 8: Foto do microondas do Laboratório de Terras Raras da UFPE. 

 

A energia de microondas é absorvida direta e uniformemente por todo o volume 

de um objeto, o que causa o aquecimento uniforme e rápido. No caso da síntese de 

materiais microporosos, essa vantagem acarreta em nucleação homogênea e redução 

substancial no tempo de cristalização, quando comparado com a síntese hidrotermal 

(Choi et al., 2008). Por isso, essa metodologia tem sido aplicada com bastante sucesso 

como uma alternativa na síntese de polímeros de coordenação, que geralmente 

necessitam de vários dias para serem obtidos cristais por via hidrotermal (AMO-

OCHOA et al., 2007). 

Cristais de alta qualidade de três MOFs foram obtidos em 1 minuto através de 

uma síntese chamada pelos autores de “síntese solvotermal assistida por microondas”. 

Segundo os autores, a qualidade dos cristais é a mesma que os produzidos pelo processo 

solvotermal padrão, mas é a síntese é muito mais rápida (NI & MASEL, 2006). 

 Li et al. (2008) obtiveram nanocristais de uma MOF – [Zn(BDC)(H2O)]n (BDC 

= 1,4-benzenedicarboxylate) – através da síntese por ultrassom. O efeito químico do 

ultrassom é originado de cavitações dentro de bolhas colapsadas, o que gera um 

transiente de temperatura extremamente alto (5000 K). 

 O método de difusão é bastante usado quando se quer precipitar materiais na 

forma de pó (microcristais). Pela difusão lenta podem ser obtidos monocristais grandes 

o suficiente para fazer análise de raios X por monocristal, pela união de uma solução 

contendo íons metálicos e outra contendo o ligante orgânico (NORO et al., 2009). 

Carlucci et al. (1997) obtiveram cristais poliméricos pelo método de difusão, 

mas os mesmos eram instáveis. No entanto, foram obtidos cristais mais estáveis quando 
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a mesma solução foi submetida ao método de evaporação lenta. Isso pode ser explicado 

pelo tempo maior que é fornecido ao sistema para se organizar, o que favorece a 

obtenção de cristais de melhor qualidade. Esse último método consiste em se preparar 

uma solução contendo os íons metálicos e o ligante e deixar que a mesma evapore 

lentamente até que os cristais sejam formados. 

Esses métodos de síntese produzem polímeros de coordenação com porosidade e 

área superficial elevadas (Loiseau & Férey, 2007; Li et al., 1999). Devido a essas 

propriedades, esses materiais têm várias aplicações, entre elas podemos citar: 

armazenamento de gás (Rosi et al., 2003), catálise (Jiang et al., 2009), coluna de troca 

iônica (Min & Suh, 2000), sondas luminescentes (Xu et al., 2006), magnetismo (Luo et 

al., 2008), propriedades óticas não-lineares (Rosseinsky, 2004), carreador de fármacos 

(Horcajada et al., 2010), separação de gás e líquido, reconhecimento molecular (ROBIN 

& FROMM, 2006). 

 

1.2 Sistemas Carreadores de Fármacos 

Sistemas carreadores de fármacos são usados com a finalidade de ampliar a 

biodisponibilidade da droga, melhorar sua estabilidade, manter e controlar as taxas de 

liberação, direcionar a mesma para locais específicos no corpo, estimular o sistema 

imunológico e reduzir os efeitos colaterais produzidos pela droga (Burgess, 2002). Tudo 

isso tem como intuito reduzir a frequência de administração da droga e favorecer o 

conforto do paciente (SAHOO et al., 2007). 

A interação de fármacos com compostos supramoleculares representa um 

aspecto importante na pesquisa biomédica e em tecnologia farmacêutica, pelas 

implicações biológicas da presença destes compostos, interferindo no perfil de 

biodisponibilidade ou modificando a estabilidade de grande número de compostos de 

uso terapêutico (OLIVEIRA et al., 2004; KOSTARELOS, 2003).  

O esquema da figura 9 mostra, de uma forma geral, o caminho percorrido por 

um carreador de fármaco desde a administração, passando pela absorção pelas células e 

pelos tecidos, até a sua eliminação do organismo. As constantes (k1, k2 e k3) são usadas 

para caracterizar a farmacocinética de cada estágio durante o evento. 
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Figura 9: Nível temporal de um evento de carreamento de fármaco (Adaptada de Kostarelos, 2003). 

 

Os agentes terapêuticos que são administrados usando carreador exibem perfis 

biológicos diferentes daqueles obtidos quando o agente é administrado sozinho. O modo 

de carrear um fármaco com mais eficiência é por incorporação, encapsulação ou 

adsorção (Kostarelos, 2003). Na incorporação e na encapsulação, o fármaco é 

transportado dentro do sistema. A diferença entre as duas formas é que na incorporação 

o fármaco é colocado dentro do carreador após a preparação do mesmo, enquanto que 

na encapsulação ele é colocado antes do preparo. Já no caso da adsorção, a droga é 

carreada adsorvida à superfície. 

Algumas estratégias têm sido bastante exploradas no sentido de melhorar o 

fornecimento de fármacos ao sistema biológico, dentre elas, pode-se citar: 

acondicionamento em lipossomas (Allen Jr. et al., 2007), pró-drogas, dispositivos 

revestidos implantáveis (Hang et al., 2008), nanopartículas (Burgess, 2002), 

dendrímeros (Sahoo et al., 2007), ciclodextrinas (Pedersen et al., 1998) e, recentemente, 

as MOFs (HORCAJADA et al., 2010). 
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Figura 10: Representação de alguns sistemas utilizados como carreadores de fármacos (CUNHA, 2009). 

 

 1.2.1 Aplicação de MOFs como Sistemas Carreadores de Fármacos 

Nos últimos anos, as MOFs têm sido estudadas quanto à possibilidade de 

aplicação para carregar e liberar de forma controlada diversas drogas. Isso ocorre 

devido a esses materiais apresentarem propriedades como elevada área superficial, 

tamanho variado de poros para a encapsulação da droga, bem com possuir 

biodegradabilidade intrínseca devido à relativa instabilidade das ligações metal–ligante 

(HUXFORD et al., 2010), provavelmente pela mudança de pH que ocorre em meio 

biológico. 

A figura 11 abaixo mostra várias moléculas de droga (esferas azuis) dentro do 

poro da MOF. 
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Figura 11: Formação de MOFs por processos de auto-organização e o carregamento da droga dentro da 

MOF (Huxford et al., 2010). Esfera rosa: metal; bastão verde: ligante; esfera azul: droga. 

 

 Atualmente só existem três grupos que pesquisam o uso de MOFs como 

carreadores de fármacos e um deles é o nosso. 

Horcajada e colaboradores (2006) usaram, pela primeira vez, MOFs como novos 

sistemas carreadores de drogas. Foram utilizadas MOFs de cromo (MIL-100 e MIL-

101) como carreador de um fármaco antiinflamatório e analgésico, o ibuprofeno. Nesse 

trabalho foi observado que houve diferença na absorção da droga devido à diferença nos 

tamanhos dos poros, resultado da presença de ligantes diferentes nas redes. 

 Dois anos depois, foram utilizadas mais duas MOFs, MIL-53(Cr) e MIL-53(Fe), 

para adsorção e liberação controlada in vitro de ibuprofeno. Os resultados obtidos 

indicam que a quantidade de droga inserida na rede não depende do metal, já que as 

duas MOFs são formadas pelo mesmo ligante, variando apenas o metal (HORCAJADA 

et al., 2008). 

Dentro de uma visão interdisciplinar o presente trabalho tem a finalidade de 

sintetizar MOFs visando aplicação como novos carreadores de fármacos. Portanto, 

foram escolhidos os íons cobre e zinco, por apresentarem baixas toxicidades, o ácido 

melítico como ligante e o fármaco antitumoral 5-fluorouracil (5-FU) para incorporar ao 

sistema. O cobre é essencial para o metabolismo dos animais. Em alguns, como alguns 

artrópodes e o polvo, funciona como transportador de oxigênio através do sangue. Nos 

mamíferos, algumas enzimas que contêm cobre são necessárias à saúde dos nervos e dos 

tecidos conectivos (Atkins & Jones, 2006). Embora ele tenha importância vital como 

um co-fator catalítico para várias metaloenzimas – como superóxido dismutase (que 

protege contra radicais livres), citocromo c oxidase (que participa da cadeia 

transportadora de elétrons na mitocôndria), entre outras – ao mesmo tempo, o cobre é 

tóxico, tanto para células eucarióticas como para as procarióticas, devido à sua 

capacidade de catalizar a produção de radicais livres, além de perturbar a estrutura de 

determinadas proteínas quando se liga a elas (BALAMURUGAN & SCHAFFNER, 

2006). 
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 O zinco é essencial à saúde humana; é um cofator estrutural e catalítico de 

muitas enzimas, modula as vias de sinalização celular (Krężel et al., 2007) e participa 

da expressão do DNA e do crescimento. Ele só é tóxico em quantidades muito altas 

(Atkins & Jones, 2006). É essencial para função e metabolismo celular normais, além 

de ser um potente antioxidante e interferir na síntese de ácidos nucléicos e proteínas 

(STEHBENS, 2003). 

 O ácido melítico (ácido benzenohexacarboxílico) é um ligante comumente usado 

na síntese de redes metal-orgânicas. Sua fórmula estrutural pode ser visualizada na 

figura 12 (HARNISCH et al., 1999). 

 

 

Figura 12: Fórmula estrutural do ácido melítico (ácido benzenohexacarboxílico) 

 

 A droga escolhida para ser incorporada ao sistema foi a fluorouracila (5-

fluorouracil, 5-FU) (figura 13) por ser uma droga usada no tratamento de câncer. É um 

análogo da pirimidina e tem um amplo espectro de atividade contra tumores sólidos. No 

entanto, possui algumas limitações como meia-vida biológica curta devido ao seu 

rápido metabolismo, efeitos secundários tóxicos na medula óssea e no trato 

gastrointestinal, além de ação não-seletiva que ataca células sadias (LI et al., 2008). 

 

N
H
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Figura 13: Fórmula estrutural da fluorouracila. 

 

Esse fármaco é comumente utilizado como uma droga contra o câncer para o 

tratamento de tumores sólidos de mama, estômago, cólon e pâncreas (Rao et al., 2010).  

Apesar de ser uma das mais antigas drogas utilizadas contra o câncer e apresentar 

elevada toxicidade com vários efeitos colaterais, o fluorouracil ainda é amplamente 

utilizado na terapia dessa doença (BECK et al., 1994; RAO et al., 2010).   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral sintetizar MOFs de zinco e cobre e 

avaliar a possibilidade de uso como carreador de fármaco para drogas antitumorais, bem 

como comparar a eficácia da aplicação entre os materiais obtidos. 

2.2 Específicos 

Como objetivos específicos listam-se: 

- Sintetizar e caracterizar MOFs de cobre e de zinco com ácido melítico como ligante, 

variando as rotas sintéticas (hidrotermal, microondas, ultrassom e evaporação); 

- Realizar experimentos de toxicidade aguda com os materiais em camundongos albinos 

Swiss Mus musculus; 

- Avaliar a incorporação e a liberação do 5-FU nos materiais obtidos; 

- Realizar ensaios de atividade antitumoral dos materiais obtidos e com a droga 

antitumoral incorporada, em camundongos albinos Swiss Mus musculus, com a 

finalidade de avaliar sua capacidade de funcionar como carreador de fármaco; 

- Comparar a eficácia da aplicação entre os sistemas obtidos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Síntese 

A princípio, tinha-se o objetivo de obter dois materiais diferentes, um de cobre e 

um de zinco, ambos com o mesmo ligante. Para isso, foram utilizados: água destilada 

como solvente, ácido melítico (ácido benzenohexacarboxílico – 99%, peso molecular de 

342,17 g/mol, da Aldrich) como ligante, NaOH (97%, peso molecular de 40, da 

Dinâmica) para desprotonar o ligante, bem como Zn(NO3)2 · 6H2O (peso molecular de 

297,48 g/mol, da Aldrich) e CuSO4 (peso molecular de 159,61 g/mol, da Aldrich) como 

fonte dos metais. Após a síntese, foi utilizado papel de filtro qualitativo para lavagem 

do material. 

Os métodos de síntese utilizados foram o hidrotermal, hidrotermal assistida por 

microondas, sonoquímica e por evaporação. No caso das sínteses realizadas pelo 

método hidrotermal, variou-se temperatura, tempo de reação, taxa de aquecimento e 

resfriamento, concentração e proporção dos reagentes, além de uso ou não de base. Nas 

sínteses assistidas por microondas, variou-se concentração, potência e tempo de reação. 

Por evaporação variou-se a concentração dos reagentes e na sonoquímica só foi 

realizada uma síntese para cada metal. 

No total, foram realizadas 85 sínteses porque, em alguns casos, foram 

necessárias várias repetições para obtenção de material suficiente visando a 

caracterização. Nos anexos 1 e 2 estão listadas as rotas sintéticas e variações nas 

condições de síntese dos materiais de cobre e zinco, respectivamente. 

Foram escolhidos dois materiais para serem trabalhado pois foram os únicos que 

tiveram a estrutura resolvida: 1) o complexo de cobre, obtido por evaporação, com as 

concentrações de ligante e metal de 0,5 mmol e 1 mmol de base; 2) a MOF, também de 

cobre, obtida por evaporação, onde foram utilizadas as concentrações de 1 mmol  do 

ligante e do metal e 2 mmol de base. Dessa forma, somente a metodologia e os 

resultados dos mesmos serão detalhados no presente trabalho. 

O procedimento sintético foi o mesmo para todos os métodos e obedeceu à 

seguinte ordem: o ácido melítico foi dissolvido em água destilada, em seguida foi 

adicionado o NaOH e, após sua completa dissolução, foi adicionado o metal. A 

diferença entre os métodos foi a seguite: no caso do hidrotermal a solução foi colocada 

na estufa logo após a dissolução; na síntese assisitida por microondas a solução ficou 

em agitação, sem aquecimento, por 24h para, em seguida, ser colocada no microondas; 

por evaporação, a solução também ficou em agitação, sem aquecimento, por 24h e 
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depois foi transferida para um béquer onde ficou, sem sofrer qualquer movimentação, 

até a completa evaporação do solvente e formação dos cristais; por ultrassom, foi 

submetida ao ultrassom na potência de 50% (Potência máxima = 130 W), por 20 

minutos e, em seguida, ficou em repouso até a evaporação completa da água e formação 

dos cristais. 

Após a adição do metal e de sua completa solubilização foi medido o pH da 

solução formada para a síntese do complexo e o procedimento foi repetido após as 24h 

de agitação. Em ambos os casos, o pH foi igual a 1. 

Os cristais foram lavados com água destilada em papel de filtro qualitativo e 

pulverizados com almofariz e pistilo para, em seguida, serem enviados para as 

caracterizações necessárias. Vale salientar que apenas as análises de cristalografia de 

monocristal e MEV/EDS foram realizadas nos cristais, todas as outras, inclusive os 

ensaios biológicos, foram realizadas com o complexo pulverizado. 

 

3.2 Incorporações no Complexo 

A droga utilizada na incorporação foi o 5-fluorouracil, 99%, peso molecular de 

130,08 g/mol, da Acrós Organics. 

Para a incorporação, a droga foi dissolvida em água Milli-Q previamente 

colocada num béquer e, após sua completa dissolução, foi adicionado o complexo 

previamente pulverizado. A proporção utilizada foi de 3:1 (massa:massa) da droga e do 

complexo, respectivamente. O procedimento utilizado seguiu a metodologia utilizada 

por Horcajada et al. (2008), que utilizou 300 mg de droga e 100 mg de MOF. 

Para determinar o melhor tempo de incorporação foram realizadas 3 

incorporações com durações diferentes: 3 dias, 5 dias e 7 dias. As massas dos reagentes 

e o volume de água foram os mesmos para as três. Nos três casos, foram utilizadas 

quantidades reduzidas de reagentes e pequeno volume de água (47,7 mg de 5-FU; 15,9 

mg do complexo e 10 mL de água Milli-Q).  

O procedimento para a incorporação utilizado no experimento da atividade 

antitumoral foi realizado da seguinte maneira: 100 mg do 5-fluorouracil foram 

dissolvidos em 21 mL de água Milli-Q, em um béquer. Quando a droga dissolveu 

completamente, foram adicionados 33,33 mg do complexo. O recipiente foi envolvido 

em papel alumínio para evitar a diminuição da atividade da droga devido a sua 

fotossensibilidade e a solução foi deixada sob agitação, sem aquecimento, pela 

quantidade de dias que houve melhor incorporação. 
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Após o período em agitação, a solução foi centrifugada a 4500 rpm, por 10 

minutos e, em seguida, foi medida a absorbância por UV/Vis para se ter uma idéia da 

melhor incorporação. Dessa forma, a absorbância referente ao fármaco livre é 

determinada no sobrenadante, após a centrifugação, e a amostra que teve menor 

absorbância foi utilizada na incorporação. Dentre as 3 incorporações realizadas (3, 5 e 7 

dias), a que apresentou menor absorbância por UV/Vis foi a de 7 dias, que foi a 

escolhida para ser caracterizada e utilizada na avaliação antitumoral. 

 

3.3 Técnicas de Caracterização Utilizadas 

 3.3.1 Espectroscopia de Infravermelho 

Essa técnica baseia-se na conversão da radiação infravermelha, absorvida por 

uma molécula orgânica, em energia de vibração molecular. Isso é observado no espectro 

como uma série de bandas que têm suas posições expressas em número de onda, o qual 

é proporcional à energia de vibração. A frequência ou o comprimento de onda de uma 

absorção depende das massas relativas dos átomos, das constantes de força das ligações 

e da geometria dos átomos (SILVERSTEIN et al., 2007). 

O equipamento utilizado nas análises de infravermelho foi o espetrômetro 

Bruker, modelo IFS-66, com transformada de Fourier, na região compreendida dentre 

4000 e 400 cm
-1

, pertencente à Central Analítica do Departamento de Química 

Fundamental da UFPE. 

As amostras foram preparadas em pastilhas de KBr para, em seguida, serem 

analisadas. 

 3.3.2 Análise Termogravimétrica 

A análise termogravimétrica avalia a variação de massa da amostra em função 

da temperatura. Para isso, a amostra é submetida a uma variação constante de 

temperatura, enquanto uma balança monitora sua massa (CAVALHEIRO et al., 1995). 

O equipamento utilizado na obtenção do termograma foi o Shimadzu, modelo 50 

WS, do Laboratório de Materiais Vítreos e Nanodispositivos Fotônicos do 

Departamento de Química Fundamental da UFPE. 

As amostras (3 mg) foram submetidas a uma atmosfera inerte de nitrogênio com 

fluxo de 50 mL · min
-1

. A temperatura máxima utilizada foi de 900°C, com taxa de 

aquecimento de 5°C · min
-1

. Foram utilizados porta-amostras de platina. 
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 3.3.3 Difratometria de Raios-X 

 A difratometria de Raios X tem como um dos principais objetivos a 

determinação da estrutura cristalina. Quando um feixe de raios X incide sobre um 

material sólido cristalino, uma porção desse feixe difrata em todas as direções pelos 

elétrons associados a cada átomo ou íon que se encontra na trajetória do feixe. Dessa 

forma, pelo difratograma, o tamanho e a geometria da célula unitária podem ser 

resolvidos a partir das posições angulares dos picos de difração e o arranjo dos átomos 

dentro da célula unitária está associado com as intensidades relativas desses picos. 

(CALLISTER JR., 2002) 

 Para a realização da difratometria de Raios X de pó foi utilizado o difratômetro 

da Siemens, modelo D5000, do Departamento de Física da Universidade Federal de 

Pernambuco. A emissão é de cobre e foi utilizado 40 KV e 40 mA. Os parâmetros 

utilizados foram: 2 teta = 5 - 50°; passo = 0,010°; tempo = 2 segundos. As amostras 

foram submetidas aos raios X num porta-amostra de vidro, a temperatura ambiente. 

 3.3.4 Cristalografia de monocristal 

A cristalografia de raios-X é uma técnica física que fornece de maneira precisa, 

utilizando uma amostra de tamanho mínimo e de forma não destrutiva, um grande 

número de informações desde a estrutura primária até a presença de interações não 

ligadas, efeitos de conformação, vibrações térmicas e, em casos específicos, a 

configuração absoluta de moléculas opticamente ativas (MALTA et al., 2004). 

 A cristalografia de raios X de monocristal foi realizada no Instituto de Física de 

São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC – USP), pelo Prof. Carlos Alberto De 

Simone. O equipamento utilizado para a medida das intensidades dos feixes de raios X 

difratados foi o difratômetro automático da Enraf Nonius modelo FR590 com detector 

de área KAPPACCD. Foi utilizada radiação com comprimento de onda do Molibdênio 

(MoKα= 0.71073 Å), monocromatizada por cristal de grafite, e os dados foram medidos 

a temperatura ambiente: 295 K. 

Os programas utilizados foram os seguintes: Collect para coleta dos dados; HKL 

SCALEPACK para refinamento da cela unitária; HKL DENZO e SCALEPACK para 

redução dos dados; SHELXS97 para resolver a estrutura; SHELXL97 para refinar a 

estrutura; ORTEP-3 para obtenção de gráficos moleculares; WinGXRoutine usado para 

preparar material para publicação. 
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 3.3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por 

Dispersão de Energia (EDS) 

Através da Microscopia Eletrônica de Varredura obtem-se informações sobre a 

morfologia do material estudado com aumentos de 300.000 vezes ou mais (Dedavid et 

al., 2007). Por essa técnica obtem-se imagens essencialmente tri-dimensionais (Souza, 

1998). A análise por EDS permite identificar qualitativamente a composição da 

amostra, em pontos específicos da imagem. No entanto, os elementos em quantidade 

inferior a 0,2% em massa e os elementos hidrogênio (H), lítio (Li), berílio (Be) não 

podem ser detectados por essa técnica (DEDAVID et al., 2007). 

Para a realização da microscopia, a amostra foi recoberta com filme de ouro de 

15 nm de espessura no Sputter Coater SCD 050 Baltec e o microscópio utilizado foi o 

Scanning Eletron Microscopy JSM – 5900 Jeol, que estava acoplado ao EDS Vantage, 

Thermo/Noran Instruments. 

 

3.4 Ensaios Biológicos 

 Os protocolos utilizados nos ensaios biológicos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética no Uso Animal (CEUA) da Universidade Federal de Pernambuco, sob número do 

processo 23076.001418/2010-36. 

 3.4.1 Toxicidade Aguda 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus), fêmeas, obtidos 

no Biotério do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco, 

com aproximadamente 60 dias de nascidos e pesos entre 25 e 35 g. Os animais foram 

divididos em grupos de 3 animais para cada dose administrada, seguindo as orientações 

do protocolo 423 da OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development). Os camundongos foram mantidos em gaiolas de polipropileno, em 

condições controladas de temperatura (25 ± 2°C) e iluminação (ciclo de 12 horas 

claro/escuro). Os animais receberam água ad libitum e foram privados de alimento por 4 

horas antes dos experimentos. 

Foi utilizada solução salina de cloreto de sódio a 0,9% como veículo e Tween 80 

(polioxietilensorbitano monooleato), este último com a finalidade de melhorar a 

solubilização do material. 

O protocolo 423 da OECD prevê o uso de 3 animais por dose, administrada por 

via oral. A dose inicial é escolhida entre uma das 4 doses previstas no protocolo (5, 50, 

300 e 2000 mg/kg de peso corporal); a dose escolhida para iniciar os ensaios foi a de 
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2000 mg/kg. De acordo com a ocorrência ou não de óbito, segue-se para uma dose 

menor ou maior, respectivamente, como esquematizado na figura 14 abaixo. Esse 

protocolo possibilita a estimativa de uma DL50 (dose letal média – que mata 50% dos 

animais), conforme os padrões da GHS (Globally Harmonized Classification System for 

Chemical Substances and Mixtures). 

 

Figura 14: Esquema do procedimento para dose inicial de 2000 mg/kg de peso. 

 

 Os animais foram observados individualmente após a administração das doses 

quanto aos sinais clínicos de toxicidade e alterações comportamentais, de acordo com a 

tabela de Malone (1977) modificada, por 1 hora e periodicamente durante os 14 dias 

seguintes. Eles foram pesados antes do experimento e semanalmente até o fim dos 14 

dias. Ao término do período de observação, os animais foram sacrificados por 

deslocamento cervical. 

3.4.2 Atividade Antitumoral in vivo 

Os camundongos foram divididos em grupos de 5 animais cada, previamente 

implantados com o carcinoma de Ehrlich, obedecendo às seguintes condições: I) 

animais controles tratados com solução salina a 0,9% (n = 5); II) animais tratados com a 

droga 5-fluorouracil (grupo padrão; n = 5); III) animais tratados com complexo (n = 5); 

IV) animais tratados com o sistema complexo – 5-FU. 

3.4.2.1 Indução do Tumor 

Os animais foram inoculados com carcinoma de Ehrlich obtido no Biotério do 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco, por via 

subcutânea na região axilar. 
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Antes da inoculação do tumor, os animais foram pesados para posterior 

acompanhamento do crescimento tumoral. 

3.4.2.2 Doses 

A dose escolhida do complexo para o tratamento foi de 50 mg/kg, que 

corresponde a 10% da DL50; a dose da droga padrão (5-FU) foi de 6 mg/kg, que 

corresponde a 50% da dose determinada na bula do fármaco; e a dose do sistema 

complexo – 5-FU foi de 12 mg/kg. Todas as doses foram administradas por via oral. 

A dose escolhida para o sistema complexo – 5-FU foi de 12 mg/kg porque, como 

não foi obtido quantitativamente quando da droga estava associada ao sistema, supôs-se 

que a proporção era de 1:1 (complexo:droga). 

O complexo foi diluído em Tween 80 e solução salina a 0,9% de acordo com a 

dose estabelecida e foi administrado 48 horas após o transplante do tumor, com 

aplicações diárias, durante 7 dias. 

3.4.2.3 Avaliação da Inibição Tumoral 

Para avaliação da atividade antitumoral, os animais dos quatro grupos (tratado 

com o complexo, tratado com o sistema complexo – 5-FU, grupo padrão e grupo 

controle) foram pesados diariamente e sacrificados 24 horas após o final da 

quimioterapia. Todas as doses foram administradas por via oral. Após o sacrifício dos 

animais, foram observadas as alterações macroscópicas nos órgãos internos para 

avaliação dos efeitos causados pelo carcinoma e/ou materiais testados.  

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão (e.p.m.). As diferenças 

entre grupos foram analisadas pelo teste “t” de Student. O nível de significância para 

rejeição da hipótese de nulidade foi sempre < 5%. 

A inibição do crescimento tumoral foi calculada em comparação ao grupo 

controle após pesagem dos tumores, segundo Nachon et al. (1981), através da fórmula: 

 

Onde: TWI = Percentual de inibição do peso do tumor 

  C = Média dos pesos dos tumores do grupo controle 

  T = Média dos pesos dos tumores do grupo tratado 

 

 



34 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico será tratada a caracterização dos dois materiais obtidos que tiveram 

a estrutura resolvida: a MOF e o complexo, bem como serão apresentados os resultados 

e a discussão dos experimentos biológicos do sistema complexo – 5-FU. Os 

experimentos biológicos da MOF e o perfil de liberação dos sistemas complexo – 5-FU 

e MOF – 5-FU não puderam ser realizados devido ao prazo para a defesa da dissertação. 

Nos anexos 1 e 2 estão listados os materiais (tanto de cobre quanto de zinco) 

obtidos através das sínteses hidrotermal, por microondase por ultrassom que não foram 

utilizadas nos resultados porque nesses casos não foram obtidos cristais de tamanho 

satisfatório para a resolução da estrutura por Raios X de monocristal. 

O pH observado, tanto no final da dissolução dos reagentes como após o período 

de agitação (Seção 3.1), foi igual a 1. Essa redução pode ser atribuída à ionização dos 

grupos carboxílicos presentes no ligante (Schaffazick et al., 2003); no entanto, é 

necessária uma maior investigação a respeito do assunto. 

Dentre as 3 incorporações realizadas (3, 5 e 7 dias), a que apresentou menor 

absorbância por UV/Vis foi a de 7 dias, que foi a escolhida para ser caracterizada e 

utilizada na avaliação antitumoral. 

 

4.1 Caracterização das Amostras 

Foram obtidos cristais azuis (figura 15) para os dois materiais, sendo que os 

cristais da MOF são maiores que os do complexo. Ambos são insolúveis em todos os 

solventes testados (água destilada, solução salina de NaCl a 0,9%, metanol, etanol, éter 

etílico, éter di-isopropílico, acetona, hexano, ciclohexano, benzeno, clorofórmio, 

diclorometano, acetato de etila).  

      

Figura 15: Fotografia dos cristais obtidos (a) complexo de cobre e (b) MOF. 

a b 
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O complexo apresentou temperatura de decomposição em torno de 260°C. 

Durante o procedimento para medir o ponto de fusão, observou-se que a amostra 

tornou-se verde em torno de 200°C, mas a coloração voltou a azul quando a amostra foi 

resfriada. A temperatura de decomposição da MOF foi por volta de 270°C. Assim como 

o complexo, a MOF também se tornou verde em torno de 200°C, e a coloração também 

voltou a azul quando a amostra foi resfriada. Essa mudança de coloração nas duas 

amostras com aquecimento e refriamento pode ser devida à perda de água e posterior re-

hidratação da amostra (quando ela volta a ter a coloração azul). 

4.1.1 Cristalografia de Monocristal 

4.1.1.1 Complexo 

Através da cristalografia de monocristal chegou-se à estrutura mostrada na 

figura 16, onde pode ser vista a unidade assimétrica e o poliedro de coordenação. Por 

essa técnica observou-se que a estrutura é centrossimétrica; que a célula unitária 

pertence ao sistema cristalino monoclínico; que as medidas dos eixos a, b e c são, 

respectivamente, 27.2940, 9.5680, 18.5770; e que os ângulos interaxiais α, β e γ medem 

90°, 111.883° e 90°, respectivamente. 

 

 

Figura 16: Estrutura do complexo obtida através da cristalografia de raios X: (a) unidade assimétrica e 

(b) poliedro de coordenação. 

 

Era de se esperar que cada átomo de cobre estivesse coordenado com seis 

ligantes orgânicos, o que formaria uma estrutura que se estenderia nas três dimensões a 

a b 
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partir do centro metálico. No entanto isso não foi observado; o cobre está ligado a 

apenas dois ligantes e as outras coordenações são feitas com moléculas de água. 

Segundo Robin & Fromm (2006) isso pode ser explicado porque é estericamente muito 

difícil coordenar seis moléculas de ligantes em volta de um centro metálico. Além disso, 

as autoras também relatam que, geralmente, as posições que restam no metal são 

ocupadas por moléculas de água ou de outros solventes, resultando numa rede de baixa 

dimensionalidade. 

4.1.1.2 MOF 

A estrutura da MOF obtida pela cristalografia de monocristal pode ser 

visualizada na figura 17, onde pode ser vista a unidade assimétrica e a rede vista ao 

longo do eixo b. A célula unitária pertence ao sistema cristalino triclínico; as medidas os 

eixos a, b e c são, respectivamente, 9.3780 Å, 9.5850 Å e 14.1380 Å; e os ângulos 

interaxiais α, β e γ medem 71.3060°, 75.8810°, 71.257°, respectivamente.     

 

 

Figura 17: Estrutura da MOF obtida através da cristalografia de raios X: (a) unidade assimétrica e (b) 

rede vista ao longo do eixo b. 

   

 Ambas estruturas apresentam modo de coordenação monodentado. 

 Com base nos resultados obtidos por monocristal, chegou-se às estruturas 

Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O para o complexo e Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O para a MOF. 

  4.1.2 Espectroscopia de Infravermelho 

A figura 18 mostra o espectro de infravermelho do ligante livre. 

b a 
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Figura 18: Espetro de infravermelho do ligante livre. 

 

Observando o espectro do ligante livre, podemos identificar as principais bandas 

de absorção, sendo elas: A banda larga centrada 3005 cm
-1

 referente à deformação axial 

de O–H dos aos grupos ácidos carboxílicos. A presença das intensas bandas localizadas 

em 1703 cm
-1

 e 1234 cm
-1

 deve-se aos estiramentos C=O e C-O dos grupos ácidos 

respectivamente. Outra banda importante localiza-se em 1435 cm
-1 

correspondendo à 

deformação do anel aromático. A banda em 861 cm
-1

 é devida à deformação angular 

fora do plano das ligações C–H do anel aromático. Os resultados estão de acordo com o 

esperado para ácidos carboxílicos aromáticos (SILVERSTEIN et al., 2007; SILVA, 

2010). 

No caso do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O (figura 19), observam-se 

algumas bandas nas mesmas faixas de comprimento de onda das observadas para o 

ácido melítico, só que um pouco deslocadas – 1630 cm
-1

 (C=O) , 1326 cm
-1

 (C-O), 888 

cm
-1

 (C-H) – , evidenciando a conservação da estrutura do ligante. A banda referente ao 

anel aromático em 1433 cm
-1

 manteve-se inalterada. Já o deslocamento das outras 

bandas indica a coordenação do cobre na estrutura. Também se observa uma banda 

larga centrada em 3413 cm
-1

 correspondente ao estiramento O-H, confirmando a 

presença de água de coordenação. 
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Figura 19: Espetro de infravermelho do Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. 

 

Para a MOF Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O (figura 20), temos as bandas nas 

mesmas regiões que o complexo que correspondem aos mesmos grupos funcionais 

observados. 

 

Figura 20: Espetro de infravermelho do Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O. 
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A figura 21 mostra a sobreposição dos espectros de infravermelho da 

incorporação, do complexo e da droga antitumoral utilizada (5-fluorouracil) na 

incorporação. Os principais picos da 5-FU correspondem a: estiramento axial N-H da 

amida (3134 cm
-1

), deformação angular fora do plano das ligações C–H do anel 

aromático (3068, 880 e 813 cm
-1

), carbonilas (1722 e 1660 cm
-1

), deformações axiais 

relacionadas ao anel aromático (1503 – 1429 cm
-1

). Pode-se observar que a 

incorporação apresenta picos tanto do complexo como da droga, citando-se os 

principais: 3138, 3068, 2934, 2829, 1721 e 1246 cm
-1

 correspondentes aos picos da 

droga; 3397 e 1333 cm
-1

 relacionados ao complexo; e 1617, 1431 e 888 cm
-1

 que estão 

presentes tanto no complexo como no fármaco (SILVERSTEIN et al., 2007; 

ZAMBRANO, 2006). 

 

 

Figura 21: Sobreposição dos espetros de infravermelho da incorporação, do complexo 

Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O e da droga 5-fluorouracil (5-FU). 

 

 Pela análise do infravermelho, sugere-se que as moléculas de fármaco estão se 

coordenando com o complexo através da ligação com o nitrogênio, em substituição a 

algumas moléculas de água, pois no espectro da incorporação observa-se que a banda 

centrada em 3397 cm
-1

, referente ao estiramento O-H do complexo, está deslocada e a 

banda de estiramento axial N-H da amida (3134 cm
-1

) permanece no espectro.  
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 4.1.3 Análise Termogravimétrica 

4.1.3.1 Complexo 

A análise termogravimétrica do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O (figura 22) 

mostrou duas perdas de massa: a primeira (16,271%), em torno de 80°C e a segunda 

(44,592%), em torno de 268°C. A primeira corresponde à perda de água de hidratação e 

a segunda pode ser pela perda de água de coordenação e posterior decomposição da 

amostra. Isso pode ser comprovado pelo experimento que foi realizado para se obter o 

ponto de fusão, onde se constatou que a temperatura de decomposição era em torno de 

260°C. 

 

Figura 22: Curvas TG/DTG do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O à razão de aquecimento de 5°C · 

min
-1

. Em azul, a curva termogravimétrica e em rosa, a derivada da curva. 

  

Cai et al. (2005) obtiveram resultados semelhantes na análise termogravimétrica 

de um polímero de coordenação de lantânio e cobre – [{La4Cu2 (pydc)8 (H2O)8} · 

18H2O]n, onde foi observado que a primeira perda de massa foi abaixo de 95°C, que 

segundo os autores corresponde à perda de água de solvatação, e a outra perda ocorreu 

entre 113 e 280°C. No entanto, a decomposição do material só ocorreu acima de 320°C. 

4.1.3.2 MOF 

A curva termogravimétrica da MOF Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O pode ser 

visualizada na figura 23, onde podem ser observados três eventos de perdas de massa: a 

primeira (18,008%) em torno de 75°C, a segunda (35,364%) em torno de 262,27°C e a 

terceira (11,489%) por volta de 400°C. Assim como no complexo, a primeira perda de 
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massa é devido à perda de água de hidratação e a segunda deve ser devido à perda de 

água de coordenação e decomposição do material, o que pode ser ratificado pelo 

experimento para obtenção do ponto de fusão, em que foi constatada a temperatura de 

decomposição em torno de 279°C. A terceira perda de massa deve ser resultante da 

carbonização a amostra.   

 

Figura 23: Curvas TG/DTG da MOF Cu3[C6H4(COO)6]2· 12H2O à razão de aquecimento de 5°C · min
-1

. 

Em azul, a curva termogravimétrica e em rosa, a derivada da curva. 

 

 

4.1.3.3 Incorporação Complexo – 5-FU 

Na figura 24 pode-se observar as curvas termogravimétricas do 5-FU e do 

material resultante da incorporação. A droga sublima entre 217 e 321°C; isso é 

justificado pela presença de apenas uma perda de massa. No entanto, o material da 

incorporação apresenta 4 perdas de massa: a primeira (17,56%) em torno de 90°C; a 

segunda (35,21%) em torno de 220°C; a terceira (16,77%) em torno de 350°C; e a 

última (7,42%) em torno de 630°C. A primeira corresponde à perda de água de 

hidratação; a segunda à perda de água de coordenação; a terceira e a quarta devem ser 

devido à decomposição de um novo composto formado pela ligação da droga com o 

complexo. Isso pode ser explicado pelas duas últimas perdas de massa que não são 

observadas nem no complexo e nem na droga. 



42 
 

 

 

Figura 24: Curvas termogravimétricas do 5-FU (a) e da incorporação (b) (percentagem de massa residual 

em função da temperatura), à razão de aquecimento de 5°C · min
-1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Tabela 1: Dados da decomposição térmica do complexo, da MOF, do 5-FU e da incorporação complexo 

– 5-FU, à razão de aquecimento de 5°C · min
-1

. 

 

MATERIAL EVENTOS 
FAIXA DE 

TEMPERATURA 

PERDA DE 

MASSA 
ATRIBUIÇÕES 

Complexo 2 

1°: ~ 80°C 
0,528 mg 

(16,271%) 

Perda da água de 

hidratação. 

2°: ~268°C 
1,447 mg 

(44,592%) 

Perda de água de 

coordenação; 

decomposição. 

MOF 3 

1°: ~ 75°C 
0,884 mg 

(18,008%) 

Perda de água de 

hidratação. 

2°: ~ 262,27°C 
1,736 mg 

(35,364%) 

Perda de água de 

coordenação; 

decomposição. 

3°: ~ 400°C 
0,584 mg 

(11,489%) 
Carbonização. 

5-FU 1 217 – 321 °C 
3,798 mg 

(88,08%) 
Sublimação. 

Inorporação 

Complexo – 

5-FU 

4 

1°: ~ 90°C 
0,378 mg 

(17,56%) 

Perda de água de 

hidratação. 

2°: ~ 220°C 
0,758 mg 

(35,21%) 

Perda de água de 

coordenação. 

3°: ~ 350°C 
0,361 mg 

(16,77%) 

Decomposição de 

um novo 

composto. 

4°: ~ 630°C 
0,159 mg 

(7,42%) 

Decomposição de 

um novo 

composto. 

 

 4.1.4 Difratometria de Raios-X 

4.1.4.1 Complexo 

A figura 25 mostra os difratogramas calculado (a partir dos dados obtidos do 

monocristal) e experimental (obtido pelo método do pó) do complexo 

Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. Analisando-se os dois, pode ser observado que o material é 
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cristalino e que os picos principais se repetem em ambos, mas com intensidades 

diferentes. Isso pode ser devido à orientação preferencial da amostra. Além disso, nota-

se que o difratograma calculado apresenta um número maior de picos; no entanto, a 

maioria está presente nos dois. Sugerindo que o material tem mais de uma fase e no 

calculado foi obtida uma diferente da observada no difratograma experimental. 

Observa-se também, em ambos os difratogramas, um pico abaixo de 10° 

indicando célula unitária grande. 

 

Figura 25: Difratogramas calculado e experimental do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. 

 

4.1.4.2 MOF 

Comparando-se os difratogramas calculado e experimental da MOF 

Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O (figura 26), observa-se que o material também é cristalino e 

que os difratogramas apresentam uma maior concordância quando comparados com os 

do complexo; os picos principais estão presentes em ambos, no entanto com 

intensidades um pouco diferentes. Essa diferença de intensidades, embora pequena, 

também pode ser explicada pela orientação preferencial da amostra. 
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Figura 26: Difratogramas calculado e experimental da MOF Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O. 

 

4.1.4.3 Incorporação Complexo – 5-FU 

A figura 27 mostra o difratograma do sistema complexo – 5-FU juntamente com 

o do complexo para facilitar a comparação. Pode ser observado que o material tornou-se 

amorfo após a incorporação da droga no complexo, que a maioria dos picos desapareceu 

no sistema complexo – 5-FU e que os que permaneceram apresentam intensidades 

bastante diferentes. Isso pode ser explicado pela ligação formada entre o complexo e o 

fármaco, sugerindo a formação de um novo material, o que corrobora com os dados 

mostrados na análise do infravermelho e do TGA. 
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Figura 27: Difratogramas do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O  e da incorporação. 

 

 4.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS) 

 4.1.5.1 Complexo 

Na microscopia eletrônica de varredura observa-se que os cristais possuem 

tamanhos uniformes (figura 28: a), em torno de 150 μm, com algumas superfícies lisas e 

outras formando camadas (figura 28: a, b, e), além de apresentarem algumas estruturas 

semelhantes a espículas (figura 28: c, d). Num aumento de 3500 vezes (figura 28: f) 

pode-se observar o que seria a formação das camadas visualizadas num aumento menor, 

mostrando ainda fissuras na morfologia do material. 
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Figura 28: Fotomicrografias do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O  obtidas por microscopia eletrônica 

de varredura com diferentes aumentos. (a) aumento de 230x; (b) aumento de 500x; (c) aumento de 650x; 

(d) aumento de 5000x; (e) aumento de 700x; (f) aumento de 3500x. 

 

Como foi dito anteriormente, o EDS permite identificar a composição da 

amostra em pontos específicos da imagem, mas qualitativamente. Observa-se na figura 

29 que estão presentes carbono, oxigênio e cobre, além de ouro proveniente do 

recobrimento. Esse resultado está de acordo com o esperado para o material. 

 

 

Figura 29: Espectro de energia dispersiva do complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. 
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4.1.5.2 MOF 

Foi observado que os cristais da MOF Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O também 

possuem tamanhos uniformes e sua morfologia é semelhante à do complexo 

Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O no que diz respeito à presença de lamelas (figura 30). No 

aumento de 1500 vezes (figura 30: b) pode-se observar com mais clareza as camadas 

visualizadas no aumento menor de 120 vezes (figura 30: a); observa-se, ainda, as 

lamelas com rugosidades no aumento de 2000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Fotomicrografias da MOF Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura com diferentes aumentos. (a) aumento de 120x; (b) aumento de 1500x; (c) aumento de 2000x. 

 

O EDS do material está de acordo com o esperado (figura 31), pois indica a 

presença de carbono, oxigênio, cobre e ouro; a presença desse último é devida ao 

recobrimento para realização da análise. O ombro que mostra a presença de sódio pode 

ser provocado por resquícios da base (NaOH) utilizada na síntese. 

 

 
Figura 31: Espectro de energia dispersiva da MOF Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O. 

 

 

a b c 
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4.2 Ensaios Biológicos 

 Como foi dito anteriormente, os experimentos biológicos foram realizados 

apenas com o complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. 

 4.2.1 Toxicidade Aguda 

Na primeira dose testada (2000 mg/kg), todos os animais morreram durante a 

primeira noite após o experimento. Durante o experimento foram observados sinais 

clínicos de toxicidade ou alterações comportamentais (tabela 1). Dentre os efeitos mais 

exacerbados, pode-se citar: refluxo, aumento da frequência respiratória, movimentos 

estereotipados, movimento circular, reação de fuga, saltos e postura em garra. Esses 

sinais foram reduzindo com o passar do tempo, dando lugar à postura estática.  

Como todos os animais morreram na dose maior, passou-se para a dose de 300 

mg/kg. Os efeitos observados foram semelhantes aos observados na dose de 2000 

mg/kg, no entanto, bem menos intensos. Na dose de 300 mg/kg ocorreu um óbito 5 dias 

após a administração do material. Os dois animais que sobreviveram à dose ganharam 

peso durante os 14 dias de observação. 

De acordo com o protocolo utilizado, quando não há morte ou há morte de um 

animal, deve-se repetir o experimento com a mesma dose. Na repetição, foram 

observados, no geral, os mesmos sinais e sintomas, bem como o ganho de peso durante 

os 14 dias de observação; no entanto, não ocorreu óbito. 

A presença de sinais como os observados (agitação e depois depressão) é 

indicativo de ação estimulante do sistema nervoso central, inicialmente, com posterior 

depressão do mesmo. 

O ganho de peso durante os 14 dias de observação indica que o complexo não 

tem ação cumulativa e que provavelmente está sendo bem eliminado pelo organismo 

dos animais. 

De acordo com o protocolo da OECD, o complexo pode ser classificado como 

de categoria 4 (entre 300 e 2000 mg/kg) no GHS (Globally Harmonised Classification 

System for Chemical Substances and Mixtures); e, como os três animais da primeira 

dose morreram, sua DL50 (dose letal média – que mata 50% dos animais) é de 500 

mg/kg. 
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Tabela 2: Efeitos gerais observados nos camundongos durante a avaliação da toxicidade aguda nas doses 

de 300 e 2000 mg/kg por via oral. (+) = Efeito observado; (++) = Efeito moderado; (+++) = Efeito 

intenso; (-) Efeito não observado. 

EFEITOS 

300 

DOSES 

(mg/kg) 

300 (repetição) 

 

2000 

Estimulantes do SNC    

Tremores        + + ++ 

Convulsões + - - 

Piloereção      + + + 

Mov. estereotipados                                                 +++ +++ +++ 

Exoftalmia - - + 

Ereção de cauda                                                      ++ + + 

Mov. de vibrissas                                                      + - - 

Mov. circulares      + ++ + 

Salto - ++ +++ 

↑ Frequencia respiratória + + - 

Taquicardia + + - 

Depressores do SNC    

 Motilidade - - +++ 

 Frequência respiratória - - + 

Sedação - - - 

Analgesia - - - 

Dispnéia - - - 

Passividade - - - 

Marcha lenta - - + 

Postura estática ++ + +++ 

Espasmos        

Marcha ebriosa                                                         
++ 

++ 

+ 

+ 

+++ 

- 

Espasticidade      - - + 

Outros Efeitos    

Palidez         + + + 

Agitação ++ ++ - 

Agressividade     ++ ++ ++ 

Reação de fuga                                                        +++ +++ +++ 

Diurese    - + - 

Excreção fecal                                                          ++ +++ - 

Contorções abdominais                                          - - + 

Cianose + - _ 

Lacrimejamento   + - + 

Refluxo +++ +++ +++ 

Respiração visceral - - + 

Inversão de marcha + + ++ 

Edema de focinho + - ++ 

Edema de pata trazeira - - + 
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Mesmo que os mecanismos de absorção de cobre não sejam conhecidos, sabe-se 

que em torno de 50% do íon cobre ingerido são absorvidos principalmente no jejuno. 

Ele é secretado pela bile ligado a alguns sais biliares, sendo excretado nas fezes. 

Indivíduos com erros genéticos que comprometem a excreção desse íon acumulam-no 

em outros tecidos, principalmente no fígado, sistema nervoso central e cristalino (Aires, 

1999). A ausência de excreção fecal, e consequente eliminação do cobre, na maior dose 

pode ter sido a causa do óbito de todos os animais do grupo; além disso, o animal que 

morreu na dose de 300 mg/kg também não apresentou excreção fecal. A reduzida 

toxicidade do material nos animais que apresentaram excreção fecal pode ser explicada 

pela metabolização do material e eliminação pelas fezes. 

4.2.2 Atividade Antitumoral in vivo 

A inibição tumoral foi calculada em comparação ao grupo controle após a 

pesagem dos tumores. A tabela 2 mostra os valores de inibição tumoral para cada 

material testado, bem como a média dos pesos dos tumores com seus respectivos 

desvios padrões. A média dos pesos dos tumores do grupo controle é igual a 2,616. O 

complexo não apresentou inibição tumoral frente ao carcinoma de Ehrlich; o sistema 

complexo – 5-FU inibiu o crescimento tumoral em 24,08%; enquanto a 5-FU, utilizada 

como padrão, inibiu 21,94%. Nenhum dos três apresenta diferença significativa em 

relação ao controle. Como a droga padrão também não inibiu o crescimento tumoral 

como esperado, não se pode desconsiderar a capacidade do complexo em funcionar 

como carreador de fármacos apenas com esses resultados. São necessários outros 

ensaios com outras drogas e outros modelos experimentais de tumores para que se tenha 

resultados mais conclusivos. 

Além do que já foi exposto, deve-se considerar o fato do tratamento ter sido 

realizado por via oral, o que pode ter alterado a ação do fármaco (tanto sozinho como 

incorporado ao complexo) devido a alguns fatores observados quando uma droga é 

administrada por essa via: o ambiente estomacal ácido; o efeito de primeira passagem 

pelo fígado, onde pode haver perda da droga devido à metabolização antes que ela entre 

na corrente sanguínea; a resistência à absorção provocada pelo intestino. 
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Tabela 3: Média dos pesos dos tumores e inibição tumoral para cada material testado. Os valores 

representam a média ± desvio padrão. 

Material Testado Média dos Pesos dos 

Tumores 
Inibição Tumoral  

Complexo 

Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O 
2,9575 g ± 1,0804 Nenhuma ação 

5-fluorouracil 2,042 g ± 1,4150 21,94% 

Sistema complexo – 5-FU 1,986 g ± 1,0804 24,08% 

 

 

 Na figura 32 observam-se os efeitos dos materiais testados frente ao carcinoma 

de Ehrlich. Embora a média dos pesos dos tumores do grupo tratado com o complexo 

seja maior que a média do grupo controle, a diferença não é estatisticamente 

significante.  

 

 

Figura 32: Efeitos dos materiais testados frente ao Carcinoma de Ehrlich. Os valores representam a 

média dos pesos dos tumores. P <0,05 comparando os grupos tratados com o controle que recebeu apenas 

solução salina a 0,9%. Teste “t” de Student (n = 5/grupo). 

 

 Foram realizadas observações macroscópicas nos animais, que apresentaram, no 

geral, pontos de isquemia e hemorragia no fígado, baço, rins e pulmões. Alguns tumores 

encontravam-se aderidos à epiderme e às costelas. 
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5. CONCLUSÃO 

Foram obtidos dois materiais: uma MOF, de fórmula Cu3[C6H4(COO)6]2·12H2O, 

e um complexo, de fórmula Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O. Ambos foram sintetizados por 

evaporação e, em seguida, caracterizados para posterior avaliação da capacidade de 

funcionar como carreador de fármacos. No entanto, somente o complexo foi submetido 

à incorporação da droga antitumoral e aos ensaios biológicos de toxicidade aguda e 

atividade antitumoral. 

Sugere-se que, após a incorporação da droga, houve a formação de um novo 

material. Isso pode ser justificado pela presença, na análise termogravimétrica, de duas 

perdas de massa que não correspondem às perdas de massa nem do complexo e nem da 

droga. 

O ensaio de toxicidade aguda seguiu o protocolo da OECD, sendo necessária a 

aplicação de 2 doses diferentes e a repetição de uma delas. Foi obtida, como valor da 

DL50, a dose de 500 mg/kg e, de acordo com o GHS (Globally Harmonized 

Classification System), o material pertence à categoria 4, podendo ser considerado 

como de baixa toxicidade. Isso pode ser evidenciado pela diminuição dos sinais e 

sintomas após a excreção fecal que pode ser devida à metabolização do material. 

A avaliação antitumoral utilizou 4 grupos experimentais: controle, padrão (5-

FU), complexo Cu2[C6H4(COO)6]2·8H2O e sistema complexo – 5-FU. A inibição 

tumoral do sistema complexo – 5-FU foi de 24,08% e da droga sozinha foi de 21,94%; 

no entanto, nenhum dos três grupos apresentou diferença significativa em relação ao 

gurpo controle. Por isso, é necessária a realização de outros experimentos, utilizando 

outras drogas e outros modelos experimentais, para elucidar a capacidade de o material 

ser usado como carreador de fármaco. A baixa inibição tumoral, tanto da droga como do 

sistema, também pode ser explicada pela alteração do fármaco e/ou resistência na 

absorção devido ao uso da via oral de administração. 

São necessárias, ainda, caracterizações complementares para confirmar a 

eficiência do material proveniente da incorporação para aplicação como sistema 

carreador de fármaco, entre elas, porosimetria. 
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6. PERSPECTIVAS 

- Caracterizar o material por porosimetria antes e após a incorporação. 

- Explicar o motivo da acidez da solução após a dissolução dos reagentes e após o 

período de agitação. 

- Estudar o efeito dos contra-íons na formação dos materiais. 

- Avaliar a toxicidade nos órgãos internos dos animais submetidos aos ensaios de 

toxicidade aguda e atividade antitumoral por Histologia. 

- Realizar outros ensaios de toxicidade aguda e atividade antitumoral, pela via 

intraperitoneal. 

- Realizar ensaio antitumoral com sarcoma 180. 

- Realizar todos os experimentos de aplicação biológica da MOF. 

- Realizar o perfil de liberação dos dois sistemas. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Rotas sintéticas e variações nas condições de síntese dos materiais de cobre. 

 

Método de 

Síntese 
Condições de Síntese Material Obtido 

Hidrotermal 

T: 140°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul 

 

T: 170°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul 

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul 

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul 

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó cinza e camada 

grossa cor de tijolo 

na parede do reator. 

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul 

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 1 mmol 

[NaOH]: 2 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul com grande 

quantidade de pó 

preto misturado 

T: 180°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó azul com pequena 

quantidade de pó 

marrom e camada 

cor de tijolo na 

parede do reator 

Microondas 

[reagentes]: 1 mmol, 

[NaOH]: 2 mmol 

VH2O = 12 mL 

Agitação por 24h 

P: 200 e 250 W 

T: 200°C, 

t: 5 min 

pó azul 
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Evaporação 

T: sem aquecimento 

t: 24h (em agitação) 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 4 mL 

cristais azuis 

 

T: sem aquecimento 

t: 24h (em agitação) 

[reagentes]: 1 mmol 

[NaOH]: 2 mmol 

VH2O = 12 mL 

cristais azuis 

T: sem aquecimento 

t: 24h (em agitação) 

[ácido melítico]: 0,1 mmol 

[CuSO4]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,2 mmol 

VH2O = 15 mL 

cristais azuis 

Ultra-som 

P: 50% (Pmáx.: 130 W) 

t: 20 min, 

[reagentes]: 0,5 mmol, 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 4 mL 

cristais azuis gandes 
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Anexo 2: Rotas sintéticas e variações nas condições de síntese dos materiais de zinco. 

 

Método de 

Síntese 
Condições de Síntese Material Obtidos 

Hidrotermal 

T: 160°C 

t: 72h 

[reagentes]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

- 

T: 110°C 

t: 72h 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 0,3 mmol 

VH2O = 4 mL 

–   

T: 100°C 

t: 72h, taxa aquec. 10°C/min 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

– 

T: 140°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

–   

T: 170°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

–   
 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó branco   

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó branco   

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó branco   

 

T: 200°C 

t: 48h 

[reagentes]: 1 mmol 

[NaOH]: 2 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó branco 

T:180°C 

t: 48h 

[reagentes]: 0,25 mmol 

[NaOH]: 0,5 mmol 

VH2O = 4 mL 

Pó amarelo bem 

claro 
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Microondas 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 12 mL 

P: 120 e 180 W 

T: 200°C, 

t: 5 min. 

- 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol  

VH2O = 12 mL 

P: 200 e 250 W 

T: 200°C, 

t: 5 min 

- 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 12 mL 

P: 200 e 250 W 

T: 200°C, 

t: 15 min 

- 

[reagentes]: 1 mmol 

[NaOH]: 2 mmol 

VH2O = 12 mL 

P: 200 e 250 W 

T: 200°C, 

t: 5 min 

- 

Evaporação 

T: sem aquecimento 

t: 24h (em agitação) 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó branco 

 

Ultra-som 

P: 50% (Pmáx.: 130 W) 

t: 20 min 

[reagentes]: 0,5 mmol 

[NaOH]: 1 mmol 

VH2O = 4 mL 

pó branco 

 

 

 

 


