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1.RESUMO 

 Neste trabalho relatamos a síntese e caracterização  de um novo material 

multifunctional  híbrido organico-inorgânico   constituído da  argila natural caulinita, 

funcionalizada com o aminoácido L- ananina e posteriormente imobilizada com a 

porfirina de segunda geração Fe III {( tetrakis(pentafluorofenilporfirina)} . 

Testes preliminares da atividade catalítica dos materiais serão 

apresentados em reações de oxidação do cicloocteno empregrando o 

iodosilbenzeno como oxidante. 

2. INTRODUÇÃO 

Há um grande interesse na síntese de materiais híbridos orgânico-

inorgânicos multifuncionais que atendam aos requisitos da química verde; ou seja, 

materiais combinando o máximo de usabilidade com compatibilidade ambiental. 

Desta form,a várias enzimas de ocorrência natural, como a citocromo P450, são 

capazes de realizar a oxidação seletiva de vários substratos em condições brandas, 

o que é desejável em qualquer processo industrial. Portanto, a síntese de novos 

catalisadores que são capazes de mimetizar a ação destas enzimas tem sido o foco 

da área de catálise nos últimos anos. Porfirinas sintéticas têm sido empregadas com 

sucesso como catalisadores biomiméticos em muitas reações de oxidação. No 

entanto, a sua utilização em larga escala ainda não é viável devido ao seu alto custo 

e as dificuldades inerentes a catálise homogênea como a recuperação de 

catalisador do meio reacional e reutilização. Em face a isto, a catalise heterogênea é 

uma abordagem alternativa, pois supera os problemas típicos associados a catálise 

homogênea encontrando nas argilas naturais importantes suportes, devido ao seu 

baixo custo e toxicidade e possibilitar a imobilização de uma gama de moléculas. 

3. OBJETIVO 
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Neste trabalho relatamos a síntese de caracterização de um novo material 

híbrido constituído de uma ferroporfirina de segunda geração (FeTFPP) imobilizada 

em argila organofuncionalizada para posterior uso como catalisador em reações de 

oxidação de grande interesse industrial. 

4. DESENVOLVIMENTO  

Intercalação da caulinita com dimetilsulfóxido (DMSO) 

A caulinita (Ka) proveniente da cidade de São Simão – SP (Brasil), fornecida pela 

mineradora Darcy R. O. Silva e Cia foi purificada pelo método da dispersão- 

decantação em água seguido da intercalação de DMSO caracterizada pela difração 

de raios X do sólido resultante, denominado Ka-DMSO (mudança da distância basal 

de 7,14 Å para d=11,2 Å).   A Ka - DMSO foi então funcionalizado com o aminoácido 

L - alanina por refluxo de ambos a temperatura de 200º C, durante 48 horas Após 

esse processo a argila funcionalizada foi lavada com água destilada por meio de 

filtração a vácuo.A amostra foi denominada Ka-Ala. 

 

Síntese do  Catalisador Heterogêneo Ka-alanina-FeTFPP 

O catalisador heterogêneo foi preparado por meio do refluxo da mistura de 2,0 g de 

caulinita funcionalizada com L-alanina (Ka-Ala), 0,05g de FeTFPP e 50 ml de DMF, 

em atmosfera de argônio, durante 48 horas. O sólido resultante foi lavado com 

diclorometano e seco em estufa a vácuo a 60 º durande 24h. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No espectro de Absorção na região do infravermelho da argila natural purificada Ka 

os estiramentos em 3694 cm-1, 3668 cm-1, 3651 cm-1 no espectro da caulinita 

purificada são relativos às vibrações do grupo OH interlamelares, enquanto a banda 

em 3619 cm-1 pode se referir a um OH intralamelar.. As bandas em 1113 cm-1, 

1032 cm-1 e 1008 cm-1 podem ser atribuídas aos estiramentos de Si – O – Si. A 

banda em 914 cm-1 refere-se a um estiramento de vibrações de Al - OH intralamelar 

enquanto que a de 937 cm-1 corresponde a um estiramento de  Al - OH interlamelar. 

Os estiramentos em 791 cm-1 e 756 cm-1 caracterizam a existência de uma caulinita 

de elevada cristalinidade pouco substituída isomorficamente. Depois da intercalação 

com DMSO observa-se no espectro (Ka – DMSO) que as bandas da hidroxila foram 

afetadas , sendo que duas se deslocaram para as regiões de 3539 cm-1 e 3504 cm-1, 
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pois a intercalação com moléculas de DMSO pode acontecer por meio de ligações 

de hidrogênio com as hidroxilas interlamelares do argilomineral (S=O-HO). As 

bandas que aparecem em 2936 cm-1 e 3020 cm-1 correspondem a vibrações dos 

grupos C-H presentes na estrutura do DMSO. O estiramento em 955 cm-1 refere-se 

a deformações de vibrações de OH fora do plano. A banda em 1097 cm-1 

corresponde a vibrações dos grupos CH3. 

No espectro da Ka-Ala as bandas das hidroxilas novamente  foram alteradas sendo 

que a banda de 3663 cm-1 não pode ser observada o que caracteriza a interação da 

caulinita com o aminoácido L- alanina. Os estiramentos de vibrações em 3695 e 

3618 cm-1 correspondem a OH interlamelares e intralamelares. A vibração 

característica do grupo aluminol interlamelar em 938 cm-1 não foi observada. As 

bandas em 3449 e 3274 cm-1 correspondem a vibrações de NH2 dos grupos aminas 

presente no aminoácido e os estiramentos em 2980 e 2941 cm-1 referem-se a 

vibrações de grupos OH dos ácidos carboxílicos. 

O espectro de UV-Vis do sólido resultante Ka-FeTFPP apresentou a banda Soret a 

404 nm deslocada em relação a FeTFPP em solução (410 nm) sugerindo que ou um 

processo redutivo de Fe(III) para o Fe(II), devido a bis-coordenação dos grupos NH2 

na FePor, ocorreu, ou ainda que a FePor encontra-se num ambiente fortemente 

confinado a exemplo da intercalação de metaloporfirinas em zeólitas ou vidros. 

 

 

 

 

 

 


