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1. RESUMO 

Este trabalho relata a purificação, intercalação e a funcionalização da argila 

natural do tipo caulinita, proveniente da região de São Simão-SP, e a síntese da 

Fe(III)Porfirina. A purificação da caulinita ocorreu por procedimentos de dispersão-

decantação, em seguida ocorreu a expansão do espaço interlamelar por intercalação 

com dimetilsulfóxido, que posteriormente foi trocado por moléculas de β-alanina que foi 

ligada covalentemente à argila pelos grupos Al-OH, garantindo desta maneira a 

presença de grupos NH2 na argila (sistema hóspede-hospedeiro), para a imobilização 

de ferroporfirinas de primeira e de segunda gerações (FeTPP e FeTFPP). O material 

resultante será testado na reação de oxidação de produtos naturais.  

2. INTRODUÇÃO 

A versatilidade do citocromo P450, que é capaz de atuar como catalisador 

seletivo em várias espécies de reações tem chamado cada vez mais atenção para seu 

mimetismo e aplicabilidade. Ferro(III)Porfirinas sintéticas têm sido utilizadas como 

modelos para estes sistemas enzimáticos, porém o custo envolvido nessas sínteses 

muitas vezes dificulta o seu emprego em escala industrial. Devido a este fato, várias 

alternativas têm sido propostas no sentido de otimizar a capacidade destas porfirinas, 

dentre elas a heterogeneização destes catalisadores tem ganhado grande destaque. 

Desta forma, ferro(III)porfirinas sintéticas tem sido imobilizadas em suportes orgânicos 

e/ou inorgânicos para o desenvolvimento de catalisadores biomiméticos que mimetizam 

a atividade catalítica que as enzimas do grupo do citocromo P450 desempenham nos 

organismos vivos, baseados fundamentalmente no fato dessas reações ocorrerem em 

condições brandas  e de maneira bastante específica. Neste sentido, recentes estudos 

têm demonstrado a elevada eficiência, seletividade e a robustez dos sistemas 
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catalíticos baseados nas metaloporfirinas para a obtenção de uma gama de novos 

produtos utilizando como substratos desde hidrocarbonetos simples até mesmo 

complexos pesticidas, herbicidas e até mesmo corantes (Iamamoto et al.1994). Ao se 

utilizar argilas naturais tais como a caulinita como suporte para a imobilização de 

metalocomplexos deve-se ressaltar a sua característica estrutural lamelar, que lhe 

atribui propriedades únicas como elevada estabilidade, grande reativade quando 

funcionalizada com moléculas orgânicas e capacidade de imobilização de uma gama 

de moléculas catiônicas, aniônicas ou neutras.  

3. OBJETIVO 

O principal objetivo desta fase do trabalho foi a síntese de novos catalisadores 

biomiméticos baseados em argilas naturais organofuncionalizadas controlando a 

hidrofilicidade e/ou hidrofobicidade para promover a interação das metaloporfirnas junto 

aos grupos orgânicos inseridos na superfície interlamelar do argilomineral, e 

posteriormente, realizar estudo das propriedades catalíticas deste novo material.  

4. METODOLOGIA 

a) Purificação granulométrica da argila 

A argila utilizada foi fornecida pela mineradora Darcy R. O. Silva & Cia, 

proveniente de jazida situada na cidade de São Simão-SP. A purificação da argila foi 

realizada segundo adaptações à metodologia estabelecida pelo Grupo do Prof. Dr. 

Miguel A. Vicente - Universidade de Salamanca e implantada em nosso grupo com 

auxílio do Professor Dr. Emerson H. de Faria. Esse método consiste na sua dispersão 

em água seguido de decantação baseado na lei de Stokes. 

b) Intercalação da caulinita com DMSO 

          Para a obtenção do derivado de caulinita intercalado com DMSO, 20 g de 

caulinita purificada foram suspensas em uma mistura de 180 mL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) e 20 mL de água destilada. A suspensão resultante foi agitada a 60ºC por um 

período de 10 dias. O material foi centrifugado a 2000 rpm por um período de 15 

minutos. Após a centrifugação o material foi lavado por três vezes em etanol anidro e 

seco por três dias em estufa a 60ºC.   

c) Funcionalização da argila com β-alanina 



          Uma mistura contendo 5 g da argila intercalada com DMSO foi refluxada  

durante 24 horas, em 25 g de β-alanina à uma temperatura de 140˚C. O material 

resultante foi lavado com etanol, centrifugado e seco em estufa à 70º C. A partir dessa 

mistura obteve-se o material funcionalizado. 

d)Síntese do catalisador heterogêneo 

O catalisador heterogêneo foi preparado por meio do refluxo da mistura de 

Fe(III)Porfirina (5x10-3 mmol – 5,32 mg) com 200 mg de caulinita funcionalizada com β-

alanina (Ka-ala), na presença de 25 mL dimetilformamida (DMF), em atmosfera de 

argônio, durante 48 horas. Após o refluxo, a mistura foi resfriada naturalmente e 

deixada em repouso por uma noite, no líquido-mãe, à temperatura ambiente. O 

solvente foi removido sob vácuo em evaporador rotatório. O sólido obtido foi lavado 

com diclorometano e seco a 130°C por 3 horas. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Purificou-se de maneira eficiente a argila proveniente da cidade de São Simão, 

utilizando-se o método de dispersão-decantação. Os difratogramas obtidos antes e 

após a purificação da caulinita, comprovam a remoção de quase toda a mica e quartzo 

presentes na caulinita natural. O material foi caracterizado nas diversas técnicas 

apresentadas e a  ,FeTPP e FeTFPP foram incorporada na argila com eficiência.  
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