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Resumo 

A imobilização de metaloporfirinas sintéticas em suportes inorgânicos, 

por permitir a mimetização do “princípio do sítio isolado” das enzimas naturais,  

combinam as vantagens da catálise homogênea, como alta seletividade e 

atividade com a heterogênea, reciclabilidade, fácil separação do catalisador do 

meio reacional, possibilidade de empregar em reatores de fluxo contínuo e 

estabilidade térmica. Neste trabalho a preparação, caracterização e aplicação 

em reações de oxidação de corantes, de um novo catalisador heterogêneo  

biomimético será reportado. O catalisador constituído da metaloporfirina de 

segunda geração: 5,10,15,20(mesotetrakis(4-hidroxifenil)porfirinaferro(III), 

FeTPP(OH)4, imobilizado  em matriz de caulinita funcionalizada  com 3-

cloropropiltrimetóxisilano (ClPTMS), pelo processo sol-gel, foi empregado na 

degradação dos corantes alaranjado de metila, azul de metileno e verde luz por 

peróxido de hidrogênio em solução aquosa. 

Introdução 

Uma das maiores preocupações da humanidade é controlar e prevenir a 

contaminação do ambiente; técnicas avançadas que podem  controlar, diminuir 

ou eliminar a poluição,  são essenciais para garantir a sobrevivência das 

espécies. Neste sentido, o descarte de efluentes coloridos produzidos pelas 

indústrias têxteis, pasta de papel, plástico, alimentos e outras indústrias 

representam um problema tecnológico que afeta vários países. Não é fácil 

estimar a quantidade anual de resíduos produzidos por estas indústrias, mas 

alguns estudos indicam que existem mais de 100 mil tipos de corantes 

sintéticos disponíveis no mercado com uma produção de 105 toneladas por 

ano, e cerca de 5-10% é descarregada durante a sua produção e utilização [1]. 

A maioria dos corantes empregados pela indústria é de origem sintética, 

assim os produtos provenientes de sua biodegradação são tóxicos para os 

organismos aquáticos e suspeito de serem carcinogênicos e mutagênicos  para 

os organismos vivos [2]. No fígado dos mamíferos, por exemplo, os corantes 

são biotransformados por reações de oxidação, conjugação, hidrólise  ou 

redução por enzimas, como os citocromos P450 [2] 

O sítio ativo do P-450 (a ferroportoporfirina IX) é isolado por uma 

proteína, a globina, [3]. O “princípio do sítio isolado” permite, entre outros 



fatores, o controle do acesso do substrato, assim como a seletividade da 

reação de oxidação. O tamanho e o formato da cavidade orientam a molécula a 

ser oxidada. O grande destaque dos Citocromos P-450, é que estas enzimas 

são capazes de oxidar hidrocarbonetos com alta seletividade à temperatura 

ambiente, apenas com o oxigênio molecular como oxidante, um feito bastante 

desejável para qualquer processo industrial. Com isso, a síntese de novos 

catalisadores capazes de mimetizar a ação destas enzimas tem-se mostrado 

um alvo de grande destaque na química catalítica [3], porfirinas sintéticas, 

especialmente, ferroporfirinas têm sido empregadas com grande sucesso como 

catalisadores seletivos em reações de oxidação de hidrocarbonetos, porém os 

relatos de uso destes catalisadores em oxidação ou degradação de corantes 

ainda é escasso, portanto existe um vasto campo a ser explorado nesta área. 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo preparar, caracterizar e aplicar em 

reações de oxidação de corantes, um novo catalisador heterogêneo  

biomimético constituído da metaloporfirina de segunda geração: 

5,10,15,20(mesotetrakis(4-hidroxifenil)porfirinaferro(III), FeTPP(OH)4, 

imobilizado  em matriz de caulinita funcionalizada  com ClPTMS, pelo processo 

sol-gel. 

Parte experimental 

A caulinita natural, Ka, proveniente do município de São Simão-SP,  foi 

purificado pelo método da dispersão-decantação, e intercalada com 

dimetilsulfóxido (DMSO).  A funcionalização foi realizada pelo método de 

deslocamento, em que o DMSO foi substituído por ClPTMS. O sólido resultante 

foi utilizado para a imobilização da FeTPP(OH)4 , resultando no material 

denominado Ka-FeTPP(OH)4. 

Resultados e discussões 

O espectro de absorção na região do UV-Vis do catalisador Ka-

FeTPP(OH)4 apresenta banda Soret em 422 nm, deslocada para o vermelho 

em comparação com a porfirina em solução (414 nm), isso sugere que a 

estrutura da porfirina se distorce ao ser imobilizada na matriz,  como foi 

confirmado por ressonância paramagnética eletrônica. Na microscopia 

eletrônica de varredura observou-se partículas hexagonais para os 

catalisadores Ka e Ka-FeTPP(OH)4, porém após a inserção da FeTPP(OH)4 as 



partículas de caulinita se aglomeraram, confirmando a interação entre a argila e 

a porfirina. As análises térmicas indicam que a interação da FeTPP(OH)4 com o 

suporte melhorou sua estabilidade térmica, visto que a porfirina sofre 

degradação em aproximadamente 250°C e quando imobilizada o catalisador 

começa a se degradar em 475°C. A difratometria de raios X mostra maior 

intensidade na reflexão 001, após a imobilização da porfirina, que pode ser 

devido a melhor organização das lamelas. O catalisador Ka-FeTPP(OH)4 

promoveu a degradação dos corantes, alaranjado de metila (37%), azul de 

metileno (50%) e verde luz (21%), em 24 horas. Os corantes se mineralizaram 

completamente, pois nenhuma nova banda foi detectada durante a reação que 

utilizou peróxido de hidrogênio como oxidante. Para o corante alaranjado de 

metila observou-se no mecanismo de oxidação competição entre o mecanismo 

radicalar e o mecanismo consertado, pois no estudo de degradação  em 

presença do trap de radicais, hidroquinina, notou-se um decaimento na 

degradação para 15% indicando portanto  a participação da espécie metal oxo 

e espécies radicalares como responsáveis pelo processo de degradação do 

corante. 
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