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Resumo 

O presente trabalho trata da preparação e da caracterização de sistemas contendo 

tetrassulfoftalocianinas de Co(I1) (CoPcTs) e Fe(III) (FePcTs) intercaladas ou somente 

adsorvidas externamente em matrizes de hidróxidos duplos lamelares (HDLs). Foram 

sintetizados materiais com composições variadas e empregando-se diferentes métodos de 

síntese visando, principalmente, o isolamento de materiais com microporosidade 

intracristalina e/ou com um baixo grau de agregação da ftalocianina. Técnicas de 

caracterização textural (difração de raios-X e medidas de área superficial) e espectroscópicas 

(vibracional na região do infravermelho, eletrônica no UV/visível, ressonância paramagnética 

eletrônica e absorção de raios-X), além das análises elementar (C, H, N e metais) e 

termogravimétrica foram utilizadas para a caracterização dos sólidos sintetizados. A vali aram

se os materiais como catalisadores na reação de oxidação do 2,6-di-terc-butilfenol e do 

catecol, utilizando 02 ou H20 2 como oxidantes. 

Nos materiais isolados contendo a CoPcTs intercalada em HDLs com composição 

MgxAI (x = 2, 3 e 4) e ZnxAI (x = 4 e 5), a ftalocianina está orientada perpendicularmente às 

lamelas do HDL, independentemente do método de síntese e da composição dos HDLs 

utilizados. Adicionalmente, constatou-se que a CoPcTs intercalada está altamente agregada e 

que os materiais não possuem microporosidade. Porém, a diminuição da densidade de carga 

do HDL provoca uma pequena diminuição na agregação da CoPcTs. Sob determinada 

condição sintética, a CoPcTs intercalada nos HDLs ZnxAI sofre o processo de enxertia através 

dos grupos sulfônicos. Quando testados como catalisadores na oxidação do 2,6-di-terc

butilfenol, os materiais contendo a CoPcTs intercalada e enxertada apresentaram reatividade 

inexpressiva, que pode ser devida ao acesso restrito do substrato ao sítio ativo na região 

interlamelar. 

Estudos de adsorção da FePcTs em HDLs MgxAI na forma carbonato, investigados 

por espectroscopia eletrônica UVNisíveI in situ, mostraram uma elevada tendência de 

agregação da ftalocianina na superfície dos HDLs. Os espectros eletrônicos indicaram 

também que diferentes espécies derivadas da FePcTs são formadas durante o processo de 

adsorção nos HDLs e que a densidade de carga influencia o tipo de espécie adsorvida: há 

predominância de um dímero do tipo J.l-oxo nos HDLs Mg2AI e Mg3AI e do dímero (FePcTs)2 

noHDL M~Al. 

Os espectros de absorção de raios-X (XANES) da FePcTs adsorvida nos HDLs MgxAI 

mostraram que as espécies adsorvidas apresentam geometria piramidal de base quadrada (C4v) 

e/ou octaédrica (Oh), corroborando com os dados de espectroscopia no UVNisível. Já os 

espectros de ressonância paramagnética eletrônica mostraram que a ftalocianina de Fe(III) 
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quando adsorvida nos HDLs gera uma mistura de espécies com configuração de baixo spin e 

alto spin e, também, elevada distorção rômbica. 

A FePcTs adsorvida nos HDLs MgxAI apresentou estabilidade e reatividade catalítica 

superior quando comparada com a ftalocianina livre na oxidação dos fenóis. A ftalocianina 

adsorvida na superficie externa do HDL deve favorecer o acesso do substrato ao sítio ativo. 

Uma correlação entre os estudos de adsorção e os resultados dos testes catalíticos mostrou que 

a espécie dimérica do tipo 1l-0XO pode ser a espécie mais ativa na oxidação dos fenóis. Nestes 

sistemas, as camadas positivas do HDL devem provocar um enfraquecimento da ligação 'Q:-!:I J 
do fenol, facilitando a sua desprotonação (uma das etapas do mecanismo de oxidação). Este 

último efeito pareceu atuante, pois foram observadas reatividades crescentes dos catalisadores 

à medida que se aumentava a densidade de carga do HDL. Estes resultados indicaram que 

existe um efeito cooperativo nos HDLs MgxAI contendo a FePcTs adsorvida, mostrando que 

o HDL não atua como um suporte inerte nos processos estudados. 
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Abstract 

The present work deserihes the preparation and eharaeterization of materiais 

eontaining Co(lI) and Fe(IlI) tetrasulfonated phthaIoeyanines (CoPeTs and FePeTs, 

respeetively) interealated or adsorbed on layered double hydroxides (LDHs). Different 

compositions and synthetic methods were used to isolate materiaIs with microporosity and/or 

the phthaloeyanine in a low aggregation degree. X-ray diffraction analysis, surface area 

measurements, spectroscopie techniques (infrared, UV/visible and X-ray absorption), 

elemental analysis and thermogravimetry were used to characterize the solids. The materiais 

were tested as catalysts in the 2,6-di-terc-butilfenol and eatechol oxidation, using O2 or H20 2 as 

oxidants. 

In the materiaIs prepared by intercalation ofthe CoPcTs in MgxAI (x = 2, 3 and 4) and 

ZnxAl (x = 4 and 5) LDHs, the phthalocyanine is perpendicularly orientated related to the LDH 

layers, regardless of synthetic method or LDH composition used. In addition, it was observed 

that the intercalated phthalocyanine is aggregated and the solids do not have microporous. 

I-Iowever, the aggregation degree of the phthaloeyanine is slight1y lower when the LDH 

charge density decreases. Under a particular synthetic conditions the CoPcTs intercalated in 

the LDH ZnxAI is grafted through the sulfonic groups. Catalytic tests uisng this material in the 

2,6-di-terc-butilfenol oxidation showed a neglectful reactivity, which confirms the aggregation 

ofthe intercalated CoPcTs, thus avoiding that the substrate accesses the reactive center. 

In an adsorption study carried by monitoring in situ the FePcTs UV /Vis electronic 

spectra during its addition to LDH suspensions, a strong tendency of aggregation was 

observed for the FePcTs. In addition, different FePcTs species are formed during the 

adsorption process on the LDHs, which is influenced by the LDH charge density: the f..l.-oxo 

complex is the main species adsorbed on the Mg2Al and Mg3AI LDHs, whereas for Mg4Al the 

non oxo-bridged dimeric complex prevailed. 

X-ray absorption spectra (XANES) of the adsorbed FePcTs on the MgxAl LDHs 

showed that the species present a square-pyramidal (C4v) and/or an octahedral (Ütt) symmetry, 

in agreement with the UV/visible spectroscopic data. EPR spectra of these samples showed 

that the FePcTs adsorbed on the LDHs leads to a mixture ofFe(III) high and low spin species 

along with a strong rhombic distortion. 

The FePcTs adsorbed on the MgxAI LDHs showed an enhanced catalytic activity and 

longevity in the phenols oxidation compared to the homogeneous counterpart. The 

phthalocyanine on the LDH externaI surfaces allows the access of the substrate to the reactive 

metal center. A correlation between the adsorption study and the catalytic tests pointed that 
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the FePcTs J.l-OXO complex may be the active species in the oxidation of phenols. 

Furthermore, the positive charge of LDH layers may weaken the O-H bonding in the phenol 

molecules making them more easily ionized (one step of the phenol oxidation mechanism). 

This feature seems to be effective because higher activities of the catalysts were observed 

along with increasing charge density of the LDHs. These results indicated that a cooperative 

effect takes place in the materiaIs containing the FePcTs adsorbed on the MgxAl LDHs, 

showing that LDH do not act as an inert support in the studied catalytic reactions. 
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I. INTRODUÇÃO 

A) Ftalocianinas 

1) Estrutura e Propriedades 

As ftalocianinas são compostos sintéticos cuja estrutura básica é constituída de quatro 

unidades de isoindol interligadas por átomos de nitrogênio, formando uma estrutura 

macrocíclica planar (Figura 1) [1]. 

R
~ 
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~ii~ 
~N H NyJ 

NrrN 
Figura 1: Representação estrutural de uma ftalocianina. 

As ftalocianinas atuam como ligantes tetradentados, se coordenando a um cátion 

metálico através dos quatro átomos de nitrogênio centrais. As ftalocianinas são, geralmente, 

insolúveis em solventes orgânicos comuns e em água. A síntese de ftalocianinas com grupos 

substituintes no anel macrocíclico, ligados aos anéis benzênicos, proporciona o isolamento de 

compostos solúveis em diferentes solventes orgânicos [2]. Os grupos substituintes quando 

carregados positiva ou negativamente conferem à molécula macrocíclica solubilidade em 

água. Um exemplo são as ftalocianinas tetrassulfonadas (ou tetrassulfoftalocianinas) não 

metaladas (base-livre) ou metaladas (coordenadas a cátions metálicos) (Figura 2) [2,3]. 
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Figura 2: Representação estrutural de uma tetrassulfoftalocianina metalada. Exemplos de cátions 
metálicos (M): Cu(II), Co(II), Fe(II) ou Fe(ID)CI. 
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o espectro eletrônico das ftalocianinas na região do UVNis é caracterizado por duas 

principais bandas de absorção na região entre 200 e 800 nrn (Figura 3B). Uma banda é 

encontrada na região de 350 nrn, chamada de banda B ou Soret, enquanto que a segunda, 

chamada de banda Q, surge na região de 650 nrn [4]. 

Estas bandas são atribuídas às transições eletrônicas do orbital n HOMO (High 

Occupied Molecular Orbital) para o orbitaln* LUMO (Low Unoccupied Molecular Orbital) 

do anel conjugado do macrociclo. As transições ocorrem através da promoção de um elétron 

do orbital HOMO alu
2 e a2u2 (estado fundamental com simetria AIg) para um mesmo orbital 

L UMO eg, gerando dois estados de simetria Eu, de configuração a I u I eg I ou a2u I eg I. O 

desdobramento dos estados excitados Eu gera estados de menor e maior energia, 

correspondentes às bandas Q e Soret, respectivamente (Figura 3) [4] . 

e
g 
__ _ 

b2u-_

b,u---
9 g .,...--r-

QI IB ou Soret 
a,,_, __ ,.-

eg 
a2u -

b2u -~ 

a2u 

(A) 

0,3 

.~ 02 
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Figura 3: (A) Diagrama mostrando a origem das bandas de absorção na região do UVNis envolvendo as 
duas primeiras transições 1t-+1t. (bandas Q e Soret) em ftalocianinas. (B) Espectro eletrônico de 
absorção na região do UVNis de umaftalocianina de Co(ll) 2,2 flmoVL em DMSO. 

No espectro eletrônico da ftalocianina de cobalto (Figura 3B), por exemplo, a banda Q 

e Soret são observadas em 656 e 329 nm, respectivamente. A banda de baixa intensidade na 

região de 600 nm está relacionada com um componente vibracional. 

No estado sólido, as bandas de absorção das ftalocianinas são observadas nas mesmas 

regiões, porém com um perfil espectral diferente. Não é mais observado o componente 

vibracional e ocorre um desdobramento e alargamento das bandas Q e Soret (Figura 4). 
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Figura 4: Espectro eletrônico de reflectância difusa da ftalocianina de Co(ll). 
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As alterações no espectro da ftalocianina de cobalto, em relação ao macrociclo em 

solução, devem-se à extensiva interação entre os anéis conjugados das moléculas da 

ftalocianina. Tal comportamento também é observado em outras ftalocianinas, metaladas ou 

não. A teoria da interação entre ftalocianinas é baseada no acoplamento excitônico dos 

sistemas 1t-7t dos anéis macrocíclicos [4,5]. Segundo o modelo do éxciton moleculalii, em 

sistemas agregados, a interação entre os momentos de dipolo do estado excitado das espécies 

provoca um desdobramento dos níveis de energia destes estados [6]. O grau de 

desdobramento e o número de bandas observadas dependem do grau de interação entre as 

espécies no sólido, o que, conseqüentemente, depende do arranjo molecular. 

A interação entre os anéis conjugados das ftalocianinas também é observada em 

solução. Neste caso, a interação leva à fonnação de espécies diméricas e agregados maiores. 

A associação de ftalocianinas em dímeros é a fonna mais comumente relacionada às 

alterações observadas no espectro eletrônico do macrociclo em solução [4]. Porém, esta 

associação depende de vários fatores relacionados com a estrutura da ftalocianina (se base 

livre ou metalada, do tipo de metal complexado ao ligante macrocíclico, da presença de 

grupos substituintes ligados aos anéis benzênicos), as condições do meio em que ela se 

encontra (natureza do solvente, pH, força iônica e temperatura) e a concentração da 

ftalocianina no meio. 

As alterações no espectro UV/Vis das ftalocianinas devido à fonnação de espécies 

diméricas também são explicadas com base no acoplamento excitônico dos sistemas 1t-1t dos 

anéis macrocíclicos em interação [7]. O diagrama dos estados excitados desdobrados e o 

1 Na fisica do estado sólido, o éxciton é uma quasipartícula resultante da interação entre um elétron no estado 
excitado e um buraco em um sistema contendo N partículas. Este estado ligado (elétron-buraco), pode se mover 

.. no sólido, transportando energia. 
UNo modelo do éxciton molecular as interações vibrônicas são ignoradas e a sobreposição dos orbitais 

moleculares das espécies em interação deve ser pequena ou nula. 
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espectro eletrônico na região do UV Nis de uma ftalocianina de cobalto são mostrados na 

Figura 5. 
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Figura 5: (A) Diagrama orbital para as transições de uma metaloftalocianina e o efeito do acoplamento 
excitônico nas transições de um espécie dimérica [7bJ. As linhas sólidas e segmentadas referem
se a transições permitidas e proibidas, respectivamente. (B) Espectro eletrônico da 
tetrassulfoftalocianina de Co(1I) 70 IlmollL em água (-) e em solução DMF-água (5:1) ( •••• ). 

De acordo com o diagrama orbital da Figura 5, a banda de absorção no espectro 

eletrônico atribuída à espécie dimérica deve localizar-se na região de maior energia em 

relação à espécie não associada (espécie monomérica), nas bandas B e Soret. No caso da 

tetrassulfoftalocianina de Co(II), as bandas de absorção relacionadas às espécies monoméricas 

e diméricas, na região da banda Q, são observadas em 658 e 627 nm, respectivamente. Com 

relação à banda B, o desdobramento não é observado. Neste caso o desdobramento pode não 

ser resolvido o suficiente para que seja observado no espectro eletrônico. Entretanto, alguns 

estudos alegam que os estados envolvidos na transição atribuída à banda B são hibridizados, 

resultantes da interação entre os orbitais do ligante macrocíclico e do metal [8]. Desta forma o 

modelo excitônico não é capaz de descrever a transição observada. 

O perfil da banda Q no espectro eletrônico das ftalocianinas é utilizado para avaliar o 

grau de dimerização do macrocic1o. Para as tetrassulfoftalocianinas metaladas, que fazem 

parte do presente trabalho, vários estudos reportam o comportamento dessas espécies em 

função da variação da concentração da ftalocianina, da temperatura, do pH, da força iônica e 

do solvente. Os efeitos destes parâmetros sobre a dimerização da ftalocianina são estudados 

através da observação das alterações da banda Q no espectro eletrônico do macrociclo na 

região do UVNis [9]. Observa-se, por exemplo, que o grau de dimerização de 

tetrassulfoftalocianinas metaladas é maior em soluções mais concentradas do macrociclo, 

enquanto que na presença de solventes orgânicos coordenantes, como por exemplo DMF, 

DMSO e piridina, há maior quantidade de espécies monoméricas. No espectro eletrônico da 
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solução aquosa da tetrassulfoftalocianina de Co(II) (Figura 5B), por exemplo, observa-se que 

com uma concentração de 70 J..lmollL, há uma predomínio de espécies diméricas. Na presença 

de DMF, a solução da ftalocianina contém praticamente espécies monoméricas. 

B) Algumas Considerações sobre o uso de Tetrassulfoftalocianinas Metaladas como 

Catalisadores em Reações de Oxidação 

J) Complexos de Metais de Transição como Catalisadores em Reações de Oxidação. 

Reações de oxidação de compostos orgânicos catalisados por complexos de metais de 

transição são de grande interesse, seja no estudo de reações para a obtenção de compostos 

orgânicos de interesse comercial, na degradação de poluentes ou nos processos bioquímicos 

que envolvem reações de oxidação [10]. 

As reações de oxidação geralmente envolvem a presença de um agente oxidante, 

sendo o oxigênio molecular e o peróxido de hidrogênio as opções mais recomendadas por se 

tratarem de reagentes limpos do ponto de vista ambiental [lOb]. O oxigênio ao se reduzir 

completamente gera apenas água, enquanto que a utilização do peróxido de hidrogênio gera, 

também, como sub-produto água. Percebe-se, então, o papel importante do oxigênio em 

reações de oxidação, sendo a interação entre o oxigênio e íon metálico importante para a 

compreensão de processos oxidativos catalisados por complexos de metais de transição [11]. 

2) Química e Reatividade do Oxigênio Molecular 

Um diagrama simplificado da configuração eletrônica do oxigênio molecular no 

estado fundamental, dado pela Teoria dos Orbitais Moleculares, é apresentado na Figura 6. 

* (j' 
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* r 1 _1 7C
pypZ 

. H 
-..... 1l 7t: PyP, 

1~ -o-
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Figura 6: Diagrama simplificado dos Orbitais Moleculares para a molécula de O2 no estado fundamental 
[llbJ. 

Os dois elétrons desemparelhados conferem ao oxigênio um número quântico de spin 

(S) igual a 1 e uma multiplicidade de spin (2S+ 1) igual a 3, ou seja, o oxigênio é uma 

molécula triplete no estado fundamental. A teoria de valência representa a molécula de 
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oxigênio como uma espécie com dupla ligação (0=0). Porém a Teoria de Orbitais 

Moleculares prediz que o oxigênio é uma espécie radical, uma estrutura que melhor explica a 

sua reatividade com espécies radicalares [llb]. 

Em contraste ao estado fundamental triplete da molécula de oxigênio, a grande 

maioria das moléculas orgânicas tem estado fundamental singlete. Portanto, a configuração 

eletrônica do oxigênio molecular caracteriza-o como um oxidante fraco em reações de 

oxidação de compostos orgânicos, devido à restrição de spin. No caso de espécies radicalares, 

a molécula de oxigênio se toma muito reativa, pois ocorre um rápido emparelhamento de spin 

dos elétrons. Neste caso, a partir de radicais como CnH2n+1'OU H, se obtém espécies do tipo 

CnH2n+l02'OU H02·[1lc]. 

O papel dos complexos de metais de transição na ativação do oxigênio molecular é o 

de transpor este obstáculo de restrição de spin, o que pode ser feito de várias maneiras. Esta 

ativação pode, por exemplo, ocorrer através da formação de um oxo-complexo entre o íon 

metálico e a molécula de oxigênio, removendo a restrição de spin [l1c]. Esta característica 

dos metais de transição de ativar o oxigênio molecular se deve à sua propriedade de 

apresentar diferentes estados de oxidação. Tanto o estado de oxidação quanto o estado de spin 

do metal de transição podem ser modulados através do tipo de ligante que forma o complexo 

metálico. Desta forma, diferentes interações podem existir entre o metal de transição e o 

oxigênio molecular. 

Segundo Drago [llc], as reações de oxidação nas quais o oxigênio toma parte podem 

ser classificadas de acordo com o papel do metal de transição na formação de intermediários 

reativos. As reações da Classe I seriam as que ocorrem via oxigênio ligado a um íon metálico 

(M-02). A Classe II envolve as reações nas quais uma espécie oxo com o metal, em um alto 

estado de oxidação, se forma através da reação do complexo com o oxigênio. Esta espécie 

realiza a transferência de oxigênio a substratos orgânicos levando, por exemplo, alcenos à 

epóxidos. 

Considerando a utilização de formas reduzidas do oxigênio molecular, como o 

peróxido de hidrogênio e outros peróxidos, nos sistemas pertencentes à Classe IIl, o oxo

complexo é formado pelo uso de peróxidos. As reações da Classe IV são aquelas que 

envolvem complexos do tipo metal-hidroperoxo (MO OH) e alquilperoxo (MOOR). Por fim, 

reações da Classe V são aquelas em que o agente oxidante é o íon metálico. O complexo 

metálico em elevado estado de oxidação oxida um substrato orgânico e, em seguida, o 

complexo metálico reduzido é re-oxidado pelo oxigênio molecular ou um peróxido. 

A natureza química dos oxo-complexos com relação aos compostos macrocíclicos 

como ftalocianinas e, principalmente, porfirinas metaladas, é largamente estudada, devido a 
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sua importância biológica em reações de oxidações como, por exemplo, aquelas promovidas 

pelo citocromo P-450, enzimas peroxidase e catalase [12]. 

3) Reatividade de Tetrassulfoftalocianinas Metaladas na Oxidação de Composto Orgânicos 

A utilização de metaloftalocianinas como catalisadores se deve principalmente a 

algumas de suas propriedades como, estrutura planar altamente conjugada, formação de 

complexos metálicos estáveis, presença de dois sítios axiais de coordenação na esfera do íon 

metálico disponíveis para reações catalíticas e considerável estabilidade térmica [13]. A 

literatura sobre a reatividade de ftalocianinas metaladas é extensa e, neste sentido, selecionou

se alguns trabalhos sobre a reatividade de ftalocianinas de ferro, principalmente a 

tetrassulfoftalocianina, em reações de oxidação de diferentes compostos orgânicos, seja em 

meio homogêneo ou heterogêneo. 

Estudos recentes envolvendo o complexo de Fe(III) tratam da sua reatividade na 

oxidação de fenóis e organoclorados aromáticos, considerando também, quais os possíveis 

mecanismos envolvidos nestas reações de oxidação. Tal abordagem motivou a apresentação 

de uma pequena revisão dos trabalhos reportados até a presente data. Porém, convém ressaltar 

que o objetivo não é apresentar uma revisão minuciosa sobre a reatividade das ftalocianinas 

de ferro, mas discutir alguns aspectos que apresentem contribuições importantes para um 

melhor entendimento da reatividade do catalisador tanto em meio homogêneo quanto em 

meio heterogêneo. 

3.1) Sistemas Homogêneos 

Os principais estudos reportados sobre a reatividade da tetrassulfoftalocianina de 

Fe(III) (FePcTs) referem-se a trabalhos envolvendo a oxidação de fenóis e organoclorados 

aromáticos. Algumas considerações sobre a reatividade da FePcTs serão abordadas a seguir. 

A FePcTs mostrou-se um eficiente catalisador na oxidação do 2,4,6-triclorofenol 

(TCP) utilizando-se KHSOs ou H20 2 como oxidante [14]. Monitorando a quantidade de TCP 

no meio reacional, os resultados mostraram que o substrato foi convertido quantitativamente 

após 5 minutos de reação (condições: tampão fosfato pH = 7; solvente acetonitrila-água; 

temperatura de 20°C). Notou-se que a utilização de um oxidante mais forte como o KHSOs 

possibilitou a utilização de uma razão molar de substrato/catalisador muito maior (1000) em 

relação ao sistema com o H20 2 (27). A análise dos produtos de oxidação do TCP para o 

sistema FePcTsIH20 2 indicou a presença de produtos de acoplamento, ácidos dicarboxílicos, 

CO, CO2 e Cl- [14,15] (Figura 7). A identificação de compostos orgânicos alifáticos, CO, 
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CO2 e cr, indicou que a FePcTs, além de clivar o anel aromático, foi capaz de oxidar 

completamente parte do TCP. 
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Figura 7: Principais compostos orgânicos identificados após a oxidação do TCP pela FePcTs, utilizando 
H101 como oxidante [14,15J. 

Na determinação da espécie reativa que é capaz de oxidar o TCP, alguns testes foram 

realizados para verificar a possibilidade da reação de oxidação do fenol estar sendo catalisada 

por radicais hidroxil (OH-). Estes radicais são geralmente formados em sistemas contendo 

Fe(I1I) e H20 2 (reagentes de Fenton) [16]. Observou-se que a conversão do TCP pelo sistema 

FePcTs/H20z não é alterada quando realizada em meio contendo etanol (solvente capaz de 

reagir rapidamente com radicais hidroxil, inibindo reações de oxidação mediadas pelo 

radical). Adicionalmente, o estudo da reação em atmosfera inerte (Nz) apresentou a mesma 

eficiência em relação aos testes anteriores, indicando que o oxigênio molecular do ar não deve 

participar da reação de oxidação do TCP (17]. 

Diante destas evidências, sugeriu-se que a oxidação do TCP é mediada por espécies 

reativas centradas no metal da tetrassulftalocianina, possivelmente através de espécies do tipo 

metal-oxo ou metal-peroxo, geradas pela interação entre o oxidante utilizado e a centro 

metálico da ftalocianina. Os complexos do tipo metal-oxo ou metal-peroxo sugeridos como 

possíveis espécies ativas na oxidação do TCP são apresentados na Figura 8 [18]. 

~02 ou KHSOs .. PcTsF~=O 

W m / 1-1,0, ou KHSO, '" 
~======::: PcTsFe-OH .. PcTsFe=O 

III III 
PcTsFe-O-FePcTs 

\ Hp~ III 
-----=~---.. PcTsFe-OOH 

OH-

Figura 8: Representação esquemática das possíveis espécies metal-oxo e metal-peroxo geradas na oxidação 
do TCP (18). 
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Complexos do tipo Fe v =0 são capazes de catalisar a epoxidação de olefinas como 

estireno e ciclohexeno. Testes realizados com os sistemas FePcTs/l-h02 e FePcTslKHSOs não 

resultaram na epoxidação destes substratos orgânicos, indicando que, provavelmente, a 

espécie Fe v=O não atua na oxidação do TCP. 

Na determinação dos intermediários da reação, detectou-se que o produto inicialmente 

formado na oxidação do TCP é a 2,6-dicloro-l,4-benzoquinona (DCBQ). Observou-se que no 

sistema FePcTsIH20 2, a benzoquinona é rapidamente oxidada para os demais produtos, sendo 

esta reação muito mais lenta para o sistema FePcTsIKHSOs. Comparando com uma 

benzoquinona não substituída, a DCBQ é menos susceptível à oxidação devido à presença dos 

grupos CI, que diminuem a reatividade do anel aromático (efeito indutivo). Sugeriu-se, 

portanto, que o complexo atuante na oxidação da benzoquinona deve ter um caráter 

nucleofilico. Dentre os complexos apresentados, o metal-peroxo (FeIlI -üOH) tem um caráter 

mais nucleofilico que o complexo metal-oxo (FeIV=o). 

Desta forma, no processo global de oxidação do TCP, ambos os sistemas FePcTsIH202 

e FePcTslKHSOs são capazes de oxidar o TCP a DCBQ. Já o sistema FePcTsIH20 2 é mais 

eficiente na oxidação da benzoquinona, levando aos produtos resultantes da clivagem do anel 

aromático. 

Do ponto de vista ambiental, os compostos organoclorados são poluentes altamente 

tóxicos de dificil biodegradação e bioacumulativos na natureza (19]. Neste aspecto, o sistema 

FePcTsIH20 2 é interessante pois, além de utilizar H202 como oxidante (gerando apenas água 

como subproduto), ele é capaz de clivar o anel aromático e remover parcialmente o cloro 

(gerando íons CI-). 

Meunier e colaboradores avaliaram o sistema FePcTsIH20 2 como catalisador para a 

oxidação de diferentes organoclorados aromáticos [20]. O sistema FePcTsIH20 2 mostrou-se 

um eficiente catalisador na oxidação de pentaclorofenol, tetraclorocatecol e 3,5-di-terc

butilcatecol, com conversões superiores a 70% após 5 minutos de reação a temperatura 

ambiente (condições: relação molar substrato/catalisador -25, tampão fosfato pH=7, solvente 

acetonitrila-água). Observou-se que o tampão fosfato não age somente para a manter o pH 

constante, pois a ausência do tampão ou a sua substituição diminuiu significativamente a 

conversão dos substratos. Para as reações estudadas, sugeriu-se que na oxidação do TCP para 

DCBQ, a espécie ativa é um complexo peroxifosfato-FePcTs (Fe-O-O-PO(OHh). Porém, a 

clivagem dos sub-produtos só ocorre na presença da espécie metal-peroxo (FeIlI-üOH). 

Com relação ao estado de agregação da FePcTs, após análise dos espectros eletrônicos 

de soluções aquosas da FePcTs em diferentes valores de pH e solventes orgânicos, Hadasch e 

colaboradores propuseram os equilíbrios apresentados na Figura 9 [21]. 
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UI III 
PcTsFe-O-FePcTs (632 nrn) 

solvente +orgânicy 'H+ 

H,<y OH~ 
UI W III 

(668 nrn) PcTsFe-OH '< 2 [PcTsFe(~O)]+ (680 nrn) 

l OH- 1 
UI 

(636 nrn) n PcTsFe-OH n [PcTsFe(Hp)]+ (630 nrn) 

Figura 9: Representação esquemática das diferentes formas da FePcTs em meio aquoso e as respectivas 
atribuições das bandas de absorção observadas na região do UVNis [21]. 

Como discutido anteriormente, ftalocianinas solúveis em água podem estar na forma 

de monômeros e/ou dímeros, dependendo, entre outros fatores, da concentração do 

macrocic1o. Para as tetrassulfoftalocianinas, uma solução com concentração superior a 100 

I-lmollL tende a apresentar elevada concentração de dímeros, enquanto que em solução mais 

diluída (da ordem de 10 I-lmollL), observa-se o predomínio de espécies monoméricas [9]. 

Com relação a FePcTs, diversos trabalhos reportam que a espécie dimérica desta ftalocianina 

é uma espécie do tipo I-l-oxo (Fe-O-Fe)iii. 

Nos testes catalíticos para a degradação do TCP com o sistema FePcTsIH20 2 [21], 

observou-se que a forma monomérica, cataliticamente ativa, deve ser favorecida pela mistura 

de solventes utilizada, acetonitrila e água, na qual a acetonitrila favorece a formação de 

espécies monoméricas devido ao seu efeito coordenante. Com relação à oxidação do TCP, 

sugeriu-se que este pode agir como um ligante axial, na forma de íons fenolato, coordenando

se ao ferro da ftalocianina e levando à formação de monômeros. Hadasch e colaboradores [21] 

constataram que em pH = 9 não ocorre a conversão do TCP, justificando este resultado como 

uma possível formação de complexos do tipo I-l-oxo. Tal espécie é considerada inativa na 

oxidação do fenoI. 

4) Sistemas Heterogêneos 

Nos últimos anos vem sendo observado um interesse crescente na adoção de 

metodologias de síntese que reduzam o impacto ambiental resultante da preparação de 

compostos de interesse na indústria química [22]. Como conseqüência, intensa atividade de 

pesquisa vem sendo realizada na área de catálise para o desenvolvimento de métodos de 

síntese alternativos visando maior seletividade, conversão e, conseqüentemente, redução da 

iii Discussão detalhada sobre espécies do tipo Il-OXO de ftalocianinas de ferro é apresentada na parte de 
Resultados e Discussões (Item IVD). 
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geração de resíduos [23]. Termos como tecnologia limpa, síntese limpa, química 

ambientalmente benigna e química verdeiv têm sido utilizados e relacionados com a questão 

da redução do impacto da atividade química ao ambiente e a saúde humana [24]. 

Neste contexto, a imobilização de metais de transição em matrizes hospedeiras, sejam 

estes suportes orgânicos ou inorgânicos, apresenta urna rota versátil para a preparação de 

catalisadores heterogêneos. A "heterogenização" de espécies cataliticamente ativas pode 

permitir, por exemplo, fácil separação dos produtos do meio de reação, bem como a remoção 

e reutilização do catalisador e alterações na natureza dos produtos formados, podendo 

proporcionar maiores rendimentos e quirnio-, estéreo- ou regio-seletividade [25]. Tais fatores 

mostram-se pertinentes no contexto da química verde. 

Ftalocianinas metaladas vêm sendo imobilizados em suportes inorgânicos como 

zeólitas [26], hidróxidos duplos lamelares [27] e silicatos mesoporos do tipo MCM-41 [28], 

além de suportes orgânicos poliméricos [29]. Tais sistemas são avaliados como catalisadores 

na oxidação de compostos orgânicos. Corno ressaltado anteriormente, particular atenção será 

dada a alguns aspectos de sistemas heterogêneos envolvendo a tetrassulfoftalocianina de 

Fe(III). Os sistemas envolvendo a imobilização de ftalocianinas metaladas em hidróxidos 

duplos lamelares serão discutidos posteriormente (Item I.D). 

Nos sistemas homogêneos discutidos no item anterior, observou-se que a FePcTs é um 

catalisador eficiente para a oxidação de compostos organoclorados. Porém, a espécie 

monomérica da FePcTs, cataliticamente ativa, só é favorecida quando em meio contendo 

solventes orgânicos coordenantes. A imobilização da FePcTs em suportes orgânicos ou 

inorgânicos é urna estratégia interessante para o isolamento da ftalocianina na sua forma 

monomérica, evitando a formação de espécies agregadas. 

A imobilização da FePcTs em resina de troca iônica (Amberlite IRA 900), através da 

interação eletrostática entre as duas espécies, foi estudada por Hadasch e colaboradores e 

testada corno catalisador heterogêneo para a oxidação do TCP [30]. Apesar da relativa 

simplicidade na preparação do catalisador heterogêneo (suspensão da resina de troca iônica na 

presença de urna solução aquosa de ftalocianina contendo acetonitrila), observou-se que o 

sistema não foi eficiente na conversão do fenoI. Inicialmente, constatou-se uma grande 

afinidade da resina pelo TCP, principalmente na sua forma aniônica (íons fenolato), 

dificultando bastante as medidas de conversão do substrato orgânico. Somente através da 

saturação da resina (impregnada com a FePcTs) em meio contendo TCP (anteriormente à 

adição do oxidante e de uma nova alíquota do fenol), foi possível estimar a reatividade 

iv Respectivas traduções do inglês para "c/ean technology" , "c/ean synthesis", "environmental/y friend/y 
processes", e "green chemistry" [24]. 
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aproximada do catalisador. Entretanto, observou-se que o material não foi tão eficiente com 

relação ao catalisador homogêneo: conversões de 27 e 38% utilizando H20 2 e KHS05 como 

oxidantes, respectivamente (condições: tampão fostato pH=7; relação molar 

substrato/catalisador = 50; solvente acetonitrila-água; temperatura ambiente). Como citado 

anteriormente, o catalisador homogêneo converte quantitativamente o TCP após 5 min de 

reação (condições: mesma que as anteriores, exceto a relação molar substrato/catalisador igual 

a 1000 e 27 utilizando H20 2 e KHS05 como oxidantes, respectivamente). 

O procedimento experimental reportado mostrou que a solução da ftalocianina (225 

J.lmoVL) em acetonitrila-água foi mantida em agitação por uma hora antes da adição da resina 

de troca iônica. Os autores relataram as medidas de absorbância da solução por espectroscopia 

eletrônica na região do UVNis: absorbâncias de 1,2 (636 nm) e 1,0 (668 nm). Considerando 

que as bandas estão relacionadas com as espécies diméricas e monoméricas, respectivamente, 

esta situação deve ter contribuído consideravelmente para os baixos resultados de conversão 

encontrados, fato que não foi discutido no artigo. Como será apresentado no item Resultados 

e Discussões (Item IY.E.l), observou-se que o tempo de agitação de uma solução da FePcTs 

em meio contendo acetonitrila é substancialmente maior do que uma hora para a obtenção de 

uma elevada concentração de monômeros em relação à de dímeros. 

Uma estratégia que vem sendo recentemente utilizada para a imobilização de 

ftalocianinas metaladas é através da interação covalente entre o macrocic1o e suportes 

inorgânicos (como silíca amorfa) ou copolímeros orgânicos funcionalizados com grupos 

amino [29a,31]. A síntese destes materiais envolve inicialmente a conversão dos grupamentos 

-S03 - da FePcTs em grupos c1orosulfonila (-S02CI), realizado através da reação da 

tetrassulfoftalocianina com SOCh. Para a imobilização do macrocic1o modificado, este reage 

com um suporte orgânico ou inorgânico, previamente funcionalizado com grupos amino. 

Portanto, a ligação entre a ftalocianina e o suporte ocorre através de um grupo sulfonamida (

NH-S02-). A FePcTs modificada imobilizada em um copolímero orgânico e em sílica amorfa 

converteu quantitativamente o TCP em 1 hora de reação, utilizando H20 2 como oxidante 

(condições: tampão fostato pH=7; relação molar substrato/catalisador = 50; solvente etanol

água ou acetona-água). A mesma reatividade foi observada para o catalisador homogêneo, nas 

mesmas condições de reação [29a]. 

Resultados expressivos foram encontrados quando se testou a reatividade da FePcTs 

modificada imobilizada em um copolímero orgânico na ausência de solução tampão e 

solvente orgânico, sendo que nestas condições a FePcTs livre é inativa na conversão do TCP 

[29a]. Utilizando H20 2 como oxidante, observou-se uma conversão de 55% do TCP após 1 

hora de reação (reação em meio aquoso com pH = 7 ajustado com NaOH para dissolução do 
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fenol; razão substrato/catalisador = 50). Diminuindo-se a relação molar substrato/catalisador 

para 33, com adição sequencial do H20 2 (4 alíquotas em intervalos de 10 min), observou-se 

uma conversão de 93% após 2 horas de reação. 

Foi também apresentado um estudo da reutilização do catalisador. Neste caso, 

utilizou-se KHSOs como oxidante. Após 5 minutos de reação, novas alíquotas de TCP e 

KHSOs eram adicionadas. Repetindo-se esta adição por três vezes consecutivas, observou-se 

a mesma reatividade do catalisador com conversões da ordem de 90% (condições: melO 

aquoso tamponado - tampão fostato pH = 7; relação molar substrato/catalisador = 50). 

Estes resultados mostram a aplicabilidade destes materiais como catalisadores 

heterogêneos em, por exemplo, efluentes industriais. Em tal situação, deseja-se que o 

catalisador apresente reatividade em condições menos controladas como, ausência de 

solventes orgânicos, meio não tamponado e pressão e temperatura ambientes. 

Com relação à ftalocianina de Fe(lTI) modificada imobilizada em sílica, Sanchez e 

colaboradores prepararam materiais de acordo com o esquema da Figura 10 [29a]. 

E)vvNH2 

1) (BJCH2CX»zO 
FePc(SÜzCI)4 2) Piperazina 

o 

~ " Si02 NH-S-PcFe(S02CI1 
11 
O 

(1) 

O 
t::::\SiO ~~T 11 /\ 
~.tl-C-CH2-N'--INH 

1 F ""'(SO,CI). 

O O 

~II /\11 
Sl02 -C-CH2-N N-S-PcFe(S02Clh 

'--I 11 
O 

(2) 

Figura 10: Representação esquemática da imobilização da FePc(S02C1)4 em sílica [29aJ. 

o material contendo a sílica modificada (1) apresentou uma reatividade duas vezes 

menor que a sílica modificada (2) na oxidação do TCP, com conversões de 52 e 100%, 

respectivamente (condições: H20 2 como oxidante; tampão fostato pH = 7; relação molar 

substrato/catalisador = 50; solvente acetona-água) [29a]. Neste caso, constatou-se que a 

reatividade da ftalocianina na conversão do TCP foi dependente da distância entre o 

macrociclo e a superficie da sílica. 

A FePcTs também foi covalentemente imobilizada, através de um grupo sulfonamida, 

em sílica mesoporosa (MCM-41 ) e amorfa [28]. Duas séries de materiais foram preparados, 

contendo apenas espécies diméricas (na forma /J.-oxo) ou monoméricas. No último caso, uma 
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solução da FePc foi mantida em piridina com agitação por 18 horas antes da sua imobilização 

na sílica funcionalizada. Os materiais isolados foram testados como catalisadores 

heterogêneos na oxidação do 2-metilnaftaleno e do 2,3,6-trimetilfenol. A oxidação destes 

compostos leva a formação de quinonas de interesse comercial, como a 2-metil-l,4-

naftoquinona (vitamina K3) e a 2,3,6-trimetil-l,4-benzoquinona (intermediário para a síntese 

da vitamina E). 

O material contendo a FePcTs modificada na forma monomérica possuía uma 

coloração verde e o espectro eletrônico na região do UV Nis uma banda de absorção na região 

de 682 nm, típica de espécies monoméricas. Já os materiais contendo a FePcTs modificada na 

forma dimérica apresentaram cor azul e o espectro eletrônico indicava uma maior quantidade 

de dímeros em relação aos monômeros [28a). 

Um aspecto interessante observado foi que a modificação da sílica MCM-41 com a 

ftalocianina não alterou significativamente suas propriedades texturais. A área superficial dos 

materiais após a modificação permaneceu elevada e o volume médio dos poros praticamente o 

mesmo (entre parênteses, em Á): 860 m2jg (40) para a sílica não modificada e 712 m2
jg (36) e 

601 m2jg (39) para a sílica contendo a FePcTs modificada nas formas monomérica e dimérica, 

respectivamente. Já as sílicas amorfas apresentaram seguintes valores de área superficial: 159 

e 173 m2jg para a sílica contendo a FePcTs modificada nas formas monomérica e dimérica, 

respectivamente. 

Os resultados de reatividade dos materiais como catalisadores na oxidação dos 

compostos aromáticos são igualmente interessantes. No caso da oxidação do 2-metilnaftaleno 

esperava-se que o catalisador fosse seletivo para a formação da vitamina K3, dentre os 

possíveis produtos de oxidação (Figura 11). 
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Figura 11: Representação esquemática dos possíveis produtos da oxidação do 2-metilnaftaleno [28b]. 

A FePcTs livre (meio homogêneo) e imobilizada na forma monomérica na sílica 

amorfa ou mesoporosa apresentaram reatividade e seletividade semelhantes na oxidação do 2-

metilnaftaleno: conversão de 64, 58 e 61 %, respectivamente e 11% de seletividade para a 
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fonnação da vitamina K3 (condições: relação substrato/catalisador = 20~ oxidante - terc-butil

hidroperóxido; solvente acetonitrila; temperatura = 40°C~ 24 horas de reação). Os 

catalisadores mais ativos foram aqueles que possuíam a FePcTs modificada na fonna 

dimérica, com conversões de 78 e 81 % após 24 horas de reação, para a FePcTs modificada 

imobilizada na sílica amorfa e mesoporosa, respectivamente (condições: relação 

substrato/catalisador = 20~ oxidante - terc-butil-hidroperóxido~ solvente acetonitrila; 

temperatura = 40°C). Com relação à seletividade, os dois materiais apresentaram uma 

seletividade igual a 34% para a formação da vitamina K3. 

Para explicar a maior reatividade da forma dimérica da ftalocianina em relação à sua 

forma monomérica, Sorokin e Tuel sugeriram algumas hipóteses, relacionadas com os 

complexos metal-oxo formados durante o curso da reação [28b]. Para a forma monomérica, 

sugeriu-se que a ftalocianina reage com o oxidante terc-butil-hidroperóxido, formando um 

complexo metal-peroxo (Figura 12). Em seguida, esta espécie pode sofrer uma clivagem 

homolítica ou heterolítica na ligação 0-0, gerando uma espécie FeIV =0 e o radical 

(CH3)3CO· ou Fe v=O e o ânion (CH3)3CO-, respectivamente. Como discutido anteriormente, a 

espécie Fe v =0 foi sugerida como inativa na oxidação de compostos organoclorados 

aromáticos [21]. Considerando, então, o complexo FeIV =0 como a espécie ativa nas reações 

de oxidação estudadas, sugeriu-se que a presença de radicais (CH3)30· no meio reacional deve 

oxidar indiscriminadamente os substratos orgânicos, diminuindo a seletividade da reação para 

a formação do produto de interesse. 

PcTsFeill H-O-Q-C(CH3)3 
PcTsFeill-O-O-C(CH ~ 3)3 

~ 

PcTsFeIV=O + (CH3)3CO• 
clivagem homolítica 

PcTsFe V=O + (CH3)3CO-
clivagem heterolítica 

Figura 12: Representação esquemática do possível mecanismo para a formação de espécies metal-oxo com 
a ftalocianina de Fe(III), na presença do terc-butil-hidroperóxido, na reação de oxidação do 2-
metilnaftaleno [28bJ. 

J á no caso das espécies diméricas imobilizadas nas sílicas, deve ocorrer uma clivagem 

heterolítica na ligação 0-0 do complexo metal-peroxo. Através deste mecanismo não há 

formação do radical (CH3)30·, enquanto que a espécie Fe v =0 fonnada é estabilizada devido à 

presença do segundo átomo de ferro (Figura 13). Conseqüentemente, a seletividade da espécie 

dimérica é maior pois a ausência de espécies radicalares evita a formação de outros produtos 

por oxidação radicalar. 
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PcTsFeIII -O-FeIIIPcTs + H-O-O-C(CH3)3 ~ PcTsFeIII -O-PcTsFeIII-0-O-C(CH3)3 

PcTsFeill-O-PcTsFe V=o 
PcTsFeill-O-FeIlIPcTs-O-O-C(CH3h ~ (CH3)3CO- + I 

PcTsF eIV -O-PcTsF eIV =O 

Figura 13: Representação esquemática do possível mecanismo para a formação de espécies reativas da 
FePcTs modificada imobilizada em sílica na oxidação do 2-metilnaftaleno [28b). 

Na oxidação do 2,3,6-trimetilfenol tanto a FePcTs livre ou imobilizada apresentaram 

taxas de conversão superiores a 95%, após 2h de reação (condições: relação 

substrato/catalisador = 100; terc-butil-hidroperóxido como oxidante; solvente 1,2-

dicloroetano; temperatura = 20°C). Porém, os materiais contendo a ftalocianina de Fe(Ill) 

imobilizada na sílica amorfa foram mais seletivos na oxidação do substrato para a 2,3,6-

trimetil-l,4-benzoquinona (42 e 77% na forma monomérica e dimérica, respectivamente) em 

relação à sílica mesoporosa (21 e 24%, na forma monomérica e dimérica, respectivamente). O 

catalisador homogêneo apresentou uma seletividade de 42% para a benzoquinona. 

A baixa seletividade da FePcTs modificada imobilizada nos mesoporos da sílica 

MCM-41 na conversão do trimetilfenol foi explicada pela possível formação de um 

intermediário na reação de oxidação, o 2,2',3,3',5,5'-hexametil-4,4'-difenol, resultante do 

acoplamento de duas moléculas do fenol precursor. Segundo os autores [28b l, devido a 

presença do catalisador imobilizado no interior dos mesoporos da sílica MCM-41, o difenol é 

formado em um ambiente restrito dificultando a sua difusão, impedindo a conversão para o 

produto final (benzoquinona). Na sílica amorfa contendo a FePcTs modificada imobilizada, a 

maior parte da ftalocianina deve estar imobilizada na superficie externa da sílica, já que esta 

deve apresentar uma distribuição irregular de tamanho e formato de poros (micro, meso e 

macroporos), evitando a imobilização da ftalocianina em regiões de acesso restrito. Portanto, 

a imobilização da FePcTs modificada em regiões de fácil acesso para o substrato deve 

proporcionar uma rápida conversão do difenol para a benzoquinona. 

Os bons resultados de reatividade da FePcTs modificada imobilizada na MCM-41 e na 

superficie da sílica amorfa ilustram a importância da preparação de catalisadores que 

permitam o acesso do substrato aos centros reativos. A preparação de um catalisador através 

da polimerização de uma solução de tetrametoxisilano (TMOS) em meio contendo a FePcTs 

(método sol-gel), resultou em um material com baixa reatividade [32]. Na oxidação do 2-

metilnaftaleno, observaram-se conversões da ordem de 50% e seletividade de cerca de 10% 

para a vitamina K3. Na oxidação do 2,3,6-trimetilfenol, encontrou-se conversões entre 50 e 

94% e seletividade para a benzoquinona entre 10 e 30%. A polimerização do silicato na 
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presença da FePcTs deve bloquear o acesso aos centros metálicos. Diferente da sílica do tipo 

MCM-41, que apresenta uma distribuição regular de mesoporos, métodos sol-gel geralmente 

levam a uma distribuição irregular de poros [33]. Desta forma, parte da ftalocianina poderia 

ficar confinada em regiões da sílica inacessíveis para o substrato. Mesmo o isolamento de 

espécies monoméricas ou de dímeros do tipo Il-oxo levaria a materiais com pouca 

acessibilidade aos centros reativos. 

Em outra estratégia para a preparação do catalisador heterogêneo contendo a 

ftalocianina, Sorokin e colaboradores preparam uma ftalocianina de Fe(III) contendo oito 

grupos trietoxisil [34]. Esta ftalocianina foi ancorada covalentemente na superficie da sílica, 

sem a necessidade de tratamento prévio do suporte. Na oxidação do 2,3,6-trimetilfenol 

(condições: relação substrato/catalisador = 100; oxigênio molecular na presença de 

isobutiraldeido como oxidante; solvente acetonitrila, temperatura = 60°C), encontrou-se uma 

conversão de 94% e seletividade para o difenol de 86%, após 24h de reação. O tempo de 

reação foi muito maior, para a mesma taxa de conversão, quando comparado com a utilização 

da FePcTs imobilizada na superficie da sílica amorfa funcionalizada com grupos amino 

(conversão de 96%, após 2h de reação e terc-butil-hidroperóxido como oxidante) [28]. Porém, 

a utilização de outro oxidante, oxigênio molecular na presença de isobutiraldeido em vez de 

terc-butil-hidroperóxido, provocou uma inversão da seletividade do catalisador (86% para o 

difenol e 77% para a benzoquinona, respectivamente). Portanto, a mudança do oxidante 

alterou a seletividade, demonstrando a versatilidade do catalisador contendo a ftalocianina de 

Fe(III). 

Outro ponto interessante, não discutido pelos autores, está relacionado com a 

agregação da FePcTs. Na sílica funcionalizada, a FePcTs foi imobilizada na forma de 

dímeros. Com relação à sílica não modificada, em que a ftalocianina de Fe(III) contendo 

grupos trietoxisil foi covalentemente ancorada, os autores mostraram que a ftalocianina está 

imobilizada na forma de monômeros (dados de espectroscopia eletrônica). Como os autores já 

haviam reportado que a FePcTs na forma dimérica do tipo 1l-0XO era mais reativa na 

conversão deste substrato [28b], a imobilização da ftalocianina de Fe(III) com grupos 

trietoxisil na forma monomérica também contribuiu para a menor reatividade do material 

preparado. 

A partir dos estudos descritos nesta introdução, ressalta-se a importância de se criar 

metodologias de síntese que permitam a acessibilidade dos substratos orgânicos aos centros 

metálicos da ftalocianina incorporada em redes hospedeiras. V árias estratégias de síntese 

podem ser adotadas e diferentes tipos de interação podem ser utilizados para a devida fixação 

da espécie convidada na matriz hospedeira. Com relação aos estudos de reatividade, 
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observou-se que além do tipo de substrato e do oxidante, a presença da FePcTs na forma de 

monômeros ou dímeros influenciou significativamente a reatividade e seletividade do 

catalisador. 

C) Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs) 

A composição dos hidróxidos duplos lamelares é representada pela fórmula geral 

[M2+(l_x~3+x(OH)2](An-)xJn.zH20, onde M representa um íon metálico e An- um ânion 

interlamelar [35]. Para melhor entender a estrutura dos hidróxidos duplos (também chamados 

de argilas aniônicas ou compostos tipo hidrotalcita), deve-se considerar a estrutura do 

mineral brucita (hidróxido de magnésio). Na brucita, o magnésio se coordena octaedricamente 

a seis átomos de oxigênio na forma de hidróxido. Os octaedros, ligados pelas arestas, formam 

'folhas' infinitas, que se empilham e são mantidas juntas por ligações de hidrogênio. Para se 

chegar à estrutura do M&Ah(OH)16C03.4H20, por exemplo, alguns íons Mg2+ são 

substituídos por AI3+. A partir daí as camadas ficam carregadas positivamente e a 

eletroneutralidade é mantida por ânions (no caso CO/-) localizados na região interlamelar, 

que também aloja moléculas de água (Figura 14). 

A 

(OH) 
MZ+M]+ 

(OH) _ .. 
rei ... 
oS n- c 

A, H20 l .. 
li' 

(OH) ... 
M2+M3+ 

(OH) 

B 

+7 ~~ IESPessura dI! Iam ela 
j4,8A) 

Distância Inter1amelar 

Figura 14: (A) Estrutura da hidrotalcita, [M~12(OH)16C03.4H20] [36]. (B) Esquema da estrutura de um 
HDL de fórmula geral [Ml+(l_.~ .(OH)z](An)vn.zH20, onde f=3c' para simetria romboédrica 
e f=2c' para simetria hexagonal [37]. 

As camadas hidroxiladas podem se empacotar com duas simetrias diferentes: 

romboédrica, na qual o parâmetro f da célula unitária é três vezes a distância entre duas 

camadas sucessivas, e hexagonal, na qual o parâmetro f é duas vezes o espaçamento basal. O 

parâmetro ª da célula unitária corresponde à distância entre dois cátions metálicos em 

octaedros adjacentes. Os HDLs sintéticos apresentam quase que exclusivamente simetria 

romboédrica e são obtidos na forma microcristalina. 
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A estrutura dos HDLs pode suportar diferentes razões M2
+/M3+, diferentes íons 

metálicos, além de vários tipos de ânions [35-37]. Porém, na natureza, as variações são 

poucas e carbonato é o ânion preferido. Diferentes métodos de síntese podem ser adotados em 

função do material desejado. Abaixo estão descritos os métodos mais utilizados [35a,37]: 

• precipitação em pH variável: o método consiste na adição de uma solução contendo os 

sais de dois (ou mais) cátions (di- e trivalentes) metálicos sobre uma solução contendo 

hidróxido e o ânion que ocupará a região interlamelar do material; 

• precipitação em pH constante (coprecipitação): consiste na precipitação simultânea dos 

hidróxidos dos cátions metálicos, numa mesma solução contendo o ânion desejado, a um 

pH definido; 

• reação de deposição/precipitação: reação de uma suspensão aquosa do óxido do metal 

divalente com uma solução do metal trivalente e o ânion desejado; 

• síntese hidrotérmica: neste método os cátions na forma de óxido são suspensos em água 

e sobre esta suspensão é adicionada uma solução do ácido do ânion ou na forma anidra 

do mesmo (C02, N02). A reação é realizada em elevada temperatura e pressão. 

Os HDLs sintetizados a partir dos métodos descritos acima podem ser usados como 

precursores para a síntese de HDLs com diferentes ânions intercalados entre as lamelas. 

Diferentes rotas sintéticas podem ser empregadas para a obtenção de sistemas intercalados: 

• reação de troca iônica empregando-se geralmente um HDL intercalado com íons nitrato 

ou cloreto [35b,37]; 

• reação de decomposição dos íons carbonato presentes na região interlamelar pela adição 

de um ácido conjugado à base que se deseja inserir no material [37]; 

• reação de neutralização de um ânion intercalado que seja conjugado de um ácido fraco 

(como os derivados de ácidos carboxílicos); nesse processo, a espécie quando protonada 

deixa o espaço interlamelar, que passa a ser ocupado por um outro íon negativo, de modo 

a manter a eletroneutralidade do material [38]; 

• reação de decomposição térmica do íon carbonato em meio contendo polióis, seguida da 

troca dos íons hidroxila resultantes por espécies de interesse [39]; 

• reação entre um HDL contendo dodecilsulfato e um surfactante catiônico em presença da 

espécie que se deseja intercalar. O sal formado entre os íons orgânicos é extraído com 

solvente imiscível com água [40]. 

Além desses processos considerados topotáticos, os HDLs também podem ser 

preparados a partir dos derivados contendo carbonato após terem sido decompostos 

termicamente. Esse tipo de processo está baseado no "efeito memória", isto é, na capacidade 



Tese de Doutorado Introdução 20 

da solução sólida de óxidos, obtidos na decomposição térmica, em reconstituir a estrutura 

original pela absorção de diferentes ânions [35a,38]. Neste método, que passaremos a 

denominar método da reconstituição, primeiramente o material precursor é calcinado para 

decompor o ânion que ocupa as galerias (normalmente carbonato, pela alta volatilidade) e, em 

seguida, a solução sólida dos óxidos é transferida para a solução do ânion, livre de C02, a ser 

intercalado. 

Demais detalhes sobre a síntese, a estrutura e as propriedades dos HDLs podem ser 

encontrados nos trabalhos de revisão de Trifiró e Vaccari [35a], Cavani e colaboradores [35b] 

e de Roy e colaboradores [37]. 

Estudos envolvendo os HDLs têm abrangido áreas muito distintas. Porém, observa-se 

que a maioria dos estudos trata da utilização de HDLs como catalisadores, precursores de 

catalisadores ou suporte de catalisadores para a síntese orgânica [3 5b, 41] e trocadores 

aniônicos e/ou absorventes de uso na área ambiental [35a,42]. Destacam-se aqui dois 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, que resultaram em produtos com 

aplicação comercial. 

O primeiro trata da utilização de HDLs como absorventes para o tratamento de 

efluentes industriais, trabalho desenvolvido no Instituto de Química da Unicamp, sob 

coordenação do Prof Dr. Oswaldo Luiz Alves. Os estudos realizados mostraram que 

utilizando a propriedade de absorção de um HDL (formado por alumínio e magnésio), é 

possível eliminar cerca de 98% da tintura remanescente de um processo industrial que utiliza 

corantes reativos, contra os 50% obtidos com absorvedores convencionais como o carvão 

ativo. O reaproveitamento do material é feito por meio de um processo de decantação, o qual 

possibilita a separação do HDL efluente tratado. Em seguida, o corante é eliminado através de 

decomposição térmica. O ciclo pode ser repetido pelo menos por cinco vezes, sem que haja 

perda de eficiência no tratamento [43]. O trabalho, resultado de uma Dissertação de Mestrado 

[44], foi vencedor do "Prêmio UNESCO-ORCYT de Teses de Mestrado Defendidas em 

Instituições Acadêmicas do Mercosul Ampliado", na modalidade Química, resultando no 

registro de uma patente [45]. 

A segunda aplicação dos HDLs é sugerida na preparação de biodiesel a partir óleos 

vegetais e etanol. O biodiesel é uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos obtidos a partir da 

transesterificação de alguns tipos de óleos vegetais (triglicerídeos) com álcoois (etanol ou 

metanol, por exemplo), catalisada por base ou ácido [46]. Em estudos coordenados pelo Prof 

Dr. Miguel Dabdoub do Departamento de Química da FFCLH da USP (campus de Ribeirão 

Preto), foi utilizado, além de um catalisador básico tradicional (hidróxido de sódio ou de 

potássio), um novo catalisador que segundo o pesquisador, " ... é um hidróxido metálico misto, 
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chamado vulgarmente de argUa" [47]. Considerando 3S referências feitas ao novo catalisador 

(base, hidróxido metálico misto e argila), o material utilizado deve ser um HDL v. 

Mais recentemente, novos estudos estão abrangendo a preparação de nanocompósitos 

formados por polímeros orgânicos (como por exemplo polianilina e ácido poliacrílico) 

intercalados em HDLs [48]. Outra aplicação que têm . sido recentemente explorada é a 

utilização dos HDLs como suporte e veículo de liberação controlada da substância 

intercalada, que pode atuar como um fánnaco [49] ou um regulador de crescimento vegetal 

[50]. Até mesmo a molécula de DNA tem sido usada em estudos de intercalação em HDLs e o 

material resultante avaliado para aplicações em terapia gênica [51]. 

Convém ressaltar que a recém-descoberta de métodos para a esfoliação de HDLs [52] 

possibilita o estudo de novos métodos de intercalação, além de abrir um campo pouco 

explorado que é a utilização de HDLs para a preparação de filmes finos orientados e materiais 

interestratificados. 

Sabendo-se que a principal aplicação dos HDLs vêm sendo feita na área de catálise, 

estes podem ser subdivididos em dois grupos [35a]: 

• como produto da calcinação de HDLs, as reações catalíticas estão relacionadas com as 

características básicas do sólido (centros básicos fortes - 0 2
-); presença de centros 

metálicos para reações redox (quando o material precursor é formado por um ou mais 

metais de transição); elevada área específica, boa estabilidade térmica e homogeneidade 

química; 

• como HDLs, os processos catalíticos estão relacionados com os ânions intercalados na 

região interlamelar. 

Um artigo de revisão recentemente publicado trata da utilização de HDLs como 

catalisadores na conversã%btenção de diferentes compostos orgânicos de interesse industrial 

[41 b]. Alguns exemplos serão citados a seguir. 

Materiais resultantes da calcinação de HDLs mostraram atividade catalítica na síntese 

de metanol, na condensação aldólica de aldeídos e cetonas e na polimerização de alce nos 

[35b,4Ib]. HDLs calcinados com composição ternária (três metais diferentes compõem as 

lamelas do HDL) mostraram-se ativos na hidroxilação catalítica de fenóis [53J, na reforma do 

metanol [54], na combustão catalítica do metano [55J, na oxidação de parafinas leves para a 

formação de gás de síntese (CO e H2) [56] e no aproveitamento da biomassa para a produção 

de hidrogênio molecular [57]. 

v 
O nome do catalisador foi mantido em segredo pois o processo de obtenção da patente não estava concluído até 
a data de publicação do artigo. 
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Como HDL, as espécies presentes na região ;nterlamelar que participam de processos _ 

catalíticos podem ser íons simples como haletos (CC Br - e 1) utilizados em reações de 

substituição nucleofilica entre haletos de alquila e haletos de benzila [58]. Reações de 

transesterificação de ésteres com álcoois e aminas são catalisadas por bases como o HDL 

contendo íons hidroxila ou terc-butóxido na região interlamelar [59]. Espécies volumosas 

como polioxometalatos de molibdênio e tungstênio intercalados em matrizes de HDLs podem 

promover a epoxidação de olefinas [60]. 

Além dos ânions citados no parágrafo anterior, compostos de coordenação como halo-, 

ciano- e oxo-complexos, bem como macrociclos metálicos (ftalocianinas e porfirinas), têm 

sido intercalados em HDLs e avaliados na promoção de determinadas reações catalíticas [27]. 

A intercalação de ftalocianinas e porfirinas metaladas será abordada no próximo item. 

Ressalta-se que complexos metálicos apenas adsorvidos na superficie externa de 

HDLs (a região interlamelar ocupada por íons simples como C03
2

-, por exemplo) também têm 

sido testados como catalisadores heterogêneos. HDLs contendo o complexo [Pd(OAc)2(pY)2], 

(onde OAc = acetato e py = piridina) mostraram-se eficientes catalisadores na oxidação 

seletiva de álcoois a aldeídos e cetonas, utilizando O2 como oxidante [61]. 
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D) Porfirinas e Ftalocianinas Intercaladas em Hidróxidos Duplos Lamelares 

Estudos sobre a imobilização de ftalocianinas e porfirinas em HDLs tiveram início há 

quatorze anos e vêm abordando além dos aspectos estruturais, a reatividade das espécies 

macrocíc1icas imobilizadas. Na Tabela 1 estão relacionados em ordem cronológica os artigos 

reportados na literatura sobre o tema em questão. 

Tabela 1: Trabalh blicad bre fiaI rfi' lada HDL 
MatrizHDL Espécie Métodos de Estudos de reatividade Ref. (MIIlMlII) Imobilizada caracterização 

DRX 27A1_ , 
Mg3Al TPhsP RMN;i.v.; -- 62 

UVNis 

LiA12 NiPcTs 
DRX, Raman 63 --

Mg2,sAl CoPcTs 
DRX; i.v.; Oxidação de tiol em presença de 64 
BET-N2 O2 

MnTPhsP e 
Epoxidação de cicloocteno e 

Mg1,sAl 
MnTDCPP 

UVNis hidroxilação de heptano com 65 
PhIO 

M~Al CuPcTs DRX;BET-N2 -- 66 

Mg2Al CoPcTs 
DRX; 

Oxidação de DTBF com O2 67 
BET-N2 

Mg2Al CoPcTs 
RPE; lNNis -- 68 

Mg2Al CoPcTs -
Desalogenação redutiva de 69 

tetracloreto de carbono 
MPcTse 

DRX; UVNis; Oxidação de 2-mercaptoetanol 
Mg2,5Al MPcTc 70 

(M=Co, Cu) 
RPE com O2 

Mg2A1 e 
CoPcTs DRX; BET-N2 Oxidação de DTBF com O2 71 

M~Al 

Zn3A1 e 
p-TPhcP, 

Zn5A1 
o-TPhcP e DRX; UVNis -- 72 
p-TPhsP 

DRX; UVNis; 
Fotoquírrúca (intermediada por 

LiA12 ZnTPhcP Ti02 em presença de EDT A e 73 
Raman 

viologênio) 

Mg3Al e 
TPhsP, 

DRX; UVNis; 
TPhcP e - - 74 

Zn3Al 
CoPcTs 

TO 

MPcTc 
DRX; UVNis; 

Oxidação e fotooxidação de 
Mg2,5A1 (M=Cu, Co e compostos de enxofre (2- 75 

Zn) 
RPE mercaptoetanol e S2032-) 

Oxidação de ciclohexano com 
Zn3Al CoPcTs DRX PhIO (reação monitorada in situ 76 

por EXAFSIDRX) 
Mg2AI, 

CuPcTs e 
DRX; UVNis; 

Oxidação de ciclohexanol a Mg3Al e 
CuPcMs 

i.v.; TO-DT A; 
ciclohexanona com H20 2 

77 
M~Al RPE 
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MatrizHDL Espécie Métodos de 
Estudos de reatividade Ref. JMII/MIII) Imobilizada caracterização 

DRX. UVNis, 

Mg2Al 
MPcTs Microscopia 78 --

(M=Co e Ni) Raman 
Ressonante 

Zn3Cr CuPcTs DRX - - 40 
Mg-Al(a) e 

CoPc Oxidação de mercaptanas com 
HDL sulfonada(C) DRX 

O2 
79 

calcinado(b) 

Mg3Al 
CoPc(NH2)4 -- Oxidação de mercaptanas com 

80 calcinadO(b) O2 

Mg2,5A1 CoPcTs 
DRX;XPS; Oxidação de mercaptanas com 

81 
BET-N2 O2 

DRX; BET-N2; 
, 

Mg2Al e 
CuPcTs TGA;EPR; Decomposição do H20 2 82 

Mg3Al 
UVNis; i.v. 

Zn2A1 
Porftrinas de UVNis;RPE; Hidroxilação de ciclohexano com 83 

Fe(IIIid) 1.V. iodosilbenzeno ou H20 2 
DRX;UVNis; 

Mg-Al(a) FeTDFSPP i.v. ; RPE; -- 84 
TGIDSC 

Mg1,6Al MnTPhsP 
DRX;i.v.; Oxidação do 2,4,6-triclorofenol 85 

UVNis comKHS05 

DRX; UVNis; 

Zn3A1 O=TiTPhsP 
Raman 86 --

Ressonate; 
Luminescência 

-
Relação molar Mg/ AI não reportada pelos autores. 

(b) Imobilização da ftalocianina no HDL calcinado, em meio orgânico para evitar a reconstituição do HDL. 
(c) Número de grupos sulronicos ligados a ftalocianina de Co(Il) não reportado. 
(d) Porfirinas de Fe(llI) metaladas e base livre, com diferentes grupos aniônicos. 

De modo geral, os materiais contendo HDLs intercalados com porfirinas e 

ftalocianinas vêm sendo caracterizados principalmente pela técnica de difração de raios-X. A 

maioria dos autores encontra valores de espaçamento basal compatíveis com um arranjo 

perpendicular do anel do macrociclo em relação às lamelas da matriz. Poucos artigos trazem 

dados de área superficial mas os valores encontrados até o momento indicam a ausência de 

micro poros na região interlamelar. 

Trabalhos reportados até junho de 1999 foram discutidos na Dissertação de Mestrado 

[88]. Na presente Tese serão abordados alguns aspectos dos trabalhos publicados entre 1999 e 

2003. Estes trabalhos podem ser separados em dois grupos. O primeiro trata basicamente da 

imobilização de ftalocianinas de Co(II) em HDLs, ou na matriz calcinada, para o estudo da 

reatividade frente à oxidação de mercaptanas. O segundo grupo trata da imobilização de 

porfirinas aniônicas em HDLs. 

Halma e colaboradores prepararam uma série de HDLs contendo diferentes porfirinas 

aniônicas de Fe(IlI) [83]. As porfirinas de Fe(lIl) foram imobilizadas no HDL Zn2AI-COt e, 
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neste caso, devido à presença de íons cot, a porfirina está apenas adsorvida na superficie 

externa e nas arestas do HDL. Os autores também intercalaram as porfirinas em HDLs do tipo 

Zn2Al através dos métodos da coprecipitação ou reconstituição. Os dados de DRX sugeriram 

que as espécies não foram intercaladas, pois o espaçamento basal resultante foi de apenas 

7,8Á. Porém, a caracterização por espectroscopia eletrônica (lNNis) e vibracional (i.v.) 

mostraram a presença da porfirina nos materiais, indicando que o macrocic1o está apenas 

adsorvido na superfície externa e nas arestas do HDL. Os materiais preparados foram testados 

como catalisadores heterogêneos na reação de oxidação do cic1ohexano, utilizando o 

iodosilbenzeno como oxidante. Para todos os materiais, observaram-se taxas de conversão 

menores que 5%, porém, constatou-se uma maior seletividade para cic1ohexanol (23-66%) em 

relação ao catalisador homogêneo (11%) (condições - relação substrato:catalisador 1:10, 1:5 

ou I :50; solvente acetonitrila-dic1orometano; tempo de reação de Ih). 

O mesmo grupo de pesquisadores também realizou a intercalação de uma porfirina de 

Fe(III) (FeTDFSPP), a partir de um HDL esfoliado [84]. Preparando o HDL Mg-Al esfoliado 

segundo Hibino e Jones [52b], adicionou-se uma solução aquosa da porfirina, o que causou a 

floculação do lIDL, devido ao re-empilhamento das lamelas. Porém, o difratograma de raios

X indicou um espaçamento basal semelhante àquele encontrado para o HD L intercalado com 

glicina, precursor utilizado para a esfoliação do HDL. Novamente, a caracterização por 

espectroscopia lN Nis e i. v. mostraram presença da porfirina no material, indicando que o 

macrocic1o está apenas adsorvido na superfície externa e nas arestas do HDL. 

Tong e colaboradores reportaram a intercalação de uma porfirina de Mn(III) em um 

HDL Mg1,6Al através do método da coprecipitação [85]. Os dados de DRX indicaram que a 

porfirina foi intercalada, pois o espaçamento basal encontrado foi de 23,7 Á. A caracterização 

por espectroscopia eletrônica (UV Nis) e vibracional (i. v.) confirmaram a presença da 

porfirina no lIDL. O material mostrou-se um eficiente catalisador na oxidação do 2,4,6-

triclorofenol (TCP) utilizando-se KHSOs como oxidante. Monitorando a quantidade de TCP 

no meio reacional, os resultados mostraram que o substrato foi convertido quantitativamente 

após 3 minutos de reação (condições: tampão pH = 7,3; meio aquoso; razão 

substrato/catalisador = 100). Já o catalisador homogêneo nas mesmas condições converteu 

cerca de 70% do TCP. Embora os autores não tenham identificado os produtos da oxidação do 

TCP, este resultado foi o mais expressivo, quando comparado com outros catalisadores 

heterogêneos, na oxidação do TCP. A importância do suporte não foi discutida no artigo, mas 

como será demonstrado na parte de Resultados e Discussões (Item IV.E), o HDL pode ter 

papel importante na oxidação do fenoi. 
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HDLs podem ser utilizados como sólidos básicos, porém sua basicidade depende da 

composição do material, ou seja, dos cátions metálicos que formam a lamela e do ânion 

interlamelar [59b,87]. O material obtido após a calcinação do HDL (cerca de 500°C), uma 

solução sólida dos óxidos metálicos, apresenta maior basicidade que o HDL precursor e é 

estudado como catalisador básico na conversão de vários substratos orgânicos [41b]. 

O HDL calcinado foi utilizado como suporte para a imobilização da 

tetrassulfoftalocianina de Co(II). O material isolado foi estudado como catali sador 

heterogêneo para a oxidação de mercaptanas [79,80]. Entre os trabalhos publicados, destaca

se aquele reportado por Alcaraz e colaboradores [79]. Os autores observaram que a CoPcTs 

imobilizada num HDL Mg-Al calcinado foi um melhor catalisador quando comparado com a 

CoPcTs intercalada: na oxidação da t-dodecilmercaptana, as conversões foram de 90 e 4 %, 

respectivamente (condições: temperatura ambiente e solvente isoctano). Segundo os autores, 

os sítios mais básicos do HDL calcinado, foram os responsáveis pela sua maior reatividade. 

Nos testes em escala piloto de dessulfurização da gasolina (fluxo contínuo), o material 

calcinado apresentou boa reatividade, convertendo mais de 99% de mercaptanas presentes, 

sem desativação do catalisador, durante o período monitorado (cerca de 180h) (condições: 

38°C e 790kPa). Já no teste utilizando querosene (condições: [Co] = 750 ppm e [mercaptana] 

= 162 ppm), apesar da conversão máxima de cerca de 93% de mercaptanas presentes (cerca 

de 70 min), o catalisador perdeu sua reatividade após 120h de uso. Este tempo de uso é 

relativamente curto quando comparado com o processo comercial (identificado pelos autores 

como UOP Caustic-Free Merox processV1
), em que o catalisador é estável por mais de 1500h. 

Segundo os autores, a desativação do catalisador ocorreu devido à presença de água no 

processo (que levaria à reconstituição da estrutura do HDL) e a desativação do catalisador 

causada pela presença de outras substâncias no querosene (ácidos naftênicos e 

hidrocarbonetos mais pesados, por exemplo). Para evitar a reconstituição do HDL, utilizou-se 

uma composição ternária na síntese do HDL (Ni-Mg-Al). O material calcinado, na presença 

de água é menos susceptível à reconstituição. Para evitar a desativação do catalisador pelos 

diferentes componentes do querosene, realizou-se a reação na presença de sais quartenários de 

amônio (que solubiliza estes componentes, caso sejam adsorvidos no catalisador). Com estas 

modificações, o catalisador mostrou-se eficiente na dessulfurização do querosene (condições: 

[Co] = 524 ppm e [mercaptana] = 381 ppm), quando comparado com o HDL Mg-AI calcinado 

contendo a CoPcTs, com uma conversão de mercaptanas de cerca de 80 e 30%, 

VI O processo Merox é largamente utilizado na dessulfurização de derivados leves do petróleo. Este processo 
envolve a utilização de uma ftalocianina de Co(I1) adsorvida em carvão ativo, como catalisador, em meio 
básico (soda cáustica como co-catalisador). O UOP Caustic-Free Merox process não deve, como o nome 
comercial sugere, utilizar soda cáustica. 
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respectivamente, sem desativação do catalisador contendo níquel durante o período 

monitorado (cerca de 70h). 

Os estudos sobre a dessulfurização de derivados leves do petróleo mostraram-se 

bastante interessantes, pois indicam que outras estratégias de síntese podem ser utilizadas para 

preparação de catalisadores heterogêneos baseados em HDLs. A substituição da solução 

cáustica por sólidos que apresentam caráter básico é uma alternativa positiva do ponto de 

vista ambiental uma vez que o descarte das soluções alcalinas é um sério problema nas 

refinarias de petróleo. 

Com relação ao trabalho de Mestrado [82,88], estudou-se a intercalação de 

ftalocianinas tetrassulfonadas de Cu(II) (CuPcTs), Co(lI) (CoPcTs) e uma pofirina 

tetrassulfonada de Co(I1) (CoTPhsP) em HDLs Mg3AI e M~.AI através dos diferentes 

métodos sintéticos (coprecipitação e reconstituição). 

Os compostos de intercalação sintetizados contendo as diferentes espécies 

macrocíclicas apresentaram baixa cristalinidade quando comparados com os HDLs 

precursores (na forma carbonato), segundo os dados de DRX. Porém, a aumento do 

espaçamento basal observado (~d~15Á) indicou que os macrociclos intercalados estão 

orientados perpendicularmente em relação às lamelas do IIDL. 

Observou-se que a rota de síntese utilizada influenciou no grau de intercalação do 

macrociclo na matriz de HDL. Os resultados evidenciaram a completa intercalação da CoPcTs 

via método da coprecipitação, enquanto que o método da reconstituição, utilizado para a 

intercalação da CuPcTs, CoTPhsP e CoPcTs, resultou em HDLs que continham íons cot na 

região interlamelar. Os resultados de medida de área superficial indicaram que, 

aparentemente, nenhum dos métodos sintéticos utilizados resultou numa distribuição 

uniforme dos intercalantes no espaço lamelar, suficiente para a formação de microporos no 

material. Os resultados de espectroscopia eletrônica mostraram que os macrociclos 

empregados apresentaram uma forte tendência à agregação, principalmente as 

tetrassulfoftalocianinas de Cu(I1) e Co(II), o que também deve ter contribuído para a ausência 

de microporosidade nos materiais preparados. 

Estes resultados mostraram que alguns fatores deveriam ser buscados para o 

isolamento de HDLs contendo os macrociclos intercalados que apresentassem um bom 

desempenho catalítico. Esses fatores são citados a seguir: 

• cristalinidade: um aumento na organização das espécies convidadas no espaço interlamelar 

pode acarretar um aumento na atividade catalítica, uma vez que um maior número de 

'centros metálicos poderão estar acessíveis ao substrato; 
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• grau de intercalação: aumentar o grau de intercalação significa aumentar o número de 

centros ativos no espaço interlamelar; 

• microporosidade: uma distribuição unifonne dos intercalantes no espaço interlamelar pode 

gerar microporosidade, permitindo o acesso de substratos aos centros reativos confinados 

no espaço interlamelar; 

• grau de agregação das ftalocianinas: tetrassulfoftalocianinas metaladas sofrem processo de 

agregação que pode prejudicar o seu desempenho catalítico. No processo de intercalação 

devem-se avaliar procedimentos que minimizem a agregação. 

A busca destes fatores para o isolamento de materiais resultantes da intercalação de 

complexos metálicos com ligantes macrocíclicos em HDLs, com as propriedades desejadas, 

resultou no presente Tese de Doutorado. Os objetivos delimitados para o presente trabalho são 

apresentados a seguir. 
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ll. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

1. Preparar e caracterizar sistemas contendo tetrassulfoftalocianinas metaladas intercaladas 

ou somente adsorvidas em matrizes de hidróxidos duplos lamelares; 

2. Avaliar os compósitos isolados como catalisadores em reações de oxidação de fenóis, 

empregando-se oxigênio molecular ou peróxido de hidrogênio como oxidantes. 

Para o isolamento de compósitos que apresentassem algumas das características 

desejadas (ou um conjunto delas), como microporosidade intracristalina e um baixo grau de 

agregação da ftalocianina intercalada, foram sintetizados HDLs com composições variadas 

através de diferentes métodos de intercalação. Os materiais isolados, além de serem 

caracterizados por uma série de técnicas, também foram avaliados como catalisadores 

heterogêneos. Nos testes realizados, avaliou-se a reatividade e longevidade dos materiais 

preparados em função da sua composição e do método de síntese utilizado. Avaliou-se o 

efeito da imobilização na atividade catalítica da ftalocianina, através da comparação da 

reatividade da ftalocianina em meio homogêneo o heterogêneo. 
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ID.PARTE EXPERIMENTAL 

A) Reagentes 

Na Tabela 2 encontram-se listados os principais reagentes empregados na síntese dos 

HDLs e nos testes catalíticos. 

Tabela 2: P . t d 
Reagente Fórmula / Estrutura Procedência 

Nitrato de Magnésio 
Mg(N03)2.6H20 Merck 

hexahidratado 
Nitrato de Alumínio 

Al(N03)3.9H20 Merck 
nonahidratado 
Nitrato de Zinco 

Zn(N03h ·6H2O Merck 
nonahidratado 
Cloreto de Zinco ZnCh Aldrich 
Cloreto de Alumínio 

AlCh.6H2O Aldrich 
hexahidratado 
Carbonato de Sódio Na2C03 Merck 
Hidróxido de Sódio NaOH Merck 

N3.t(C32NgH12012S4CO) 
50; 

f ~ 

Tetrassulfoftalocianina r ~ 
N 

de cobalto(lI) '''CQ i ' ? 00; 
Midcentury I N--- 'Cl--N I 

tetrassódica (CoPcTs) ..,;:; h I ~::".. 

'Q 
50' , 

N3.t(C32N8HI2012S4Fe) 

R Tetrassulfoftalocianina r ~ 

"~ , ~oo de ferro(III) tetrassódica I -.::: N-"'~~~'- N 9' I ' Midcentury 
(FePcTs) ..,;:; h I ~:::,... 

tf I 
I 

50' , 

«CH3)3C)2C6H30H 
2,6-di-terc-butilfenol OH 

(substrato para catálise) Y(y Aldrich 

~0/ 

Catecol 
C6~02 

Ct°H 
Aldrich 

(substrato para catálise) I..,;:; 

OH 

Peróxido de hidrogênio H20 2 Fischer 
(oxidante para a catálise) (solução ~osa 30% m/v} 
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As tetrassulfoftalocianinas de Co(ll) e Fe(III) foram utilizadas sem purificação 

adicional e caracterizadas por análise elementar (C, H e N) e termogravimétrica (teor de 

H20). 

As tetrassulfoftalocianinas metaladas são usualmente isoladas e purificadas pelo 

método "salting out" [89]. Neste método, o isolamento e a purificação do macrociclo é 

realizado por meio da precipitação da ftalocianina em meio aquoso, através da adição de 

NaCl. Portanto, a principal impureza destes compostos é o NaCl. 

A análise da tetrassulfoftalocianina de cobalto(II) tetrassódica forneceu os seguintes 

dados: C-33,90%; H-2,90%; N-9,54%; H20-13,52%; relação molar C:N igual a 4,14:1 

(esperado 4: 1 ). A partir destes resultados, encontrou-se que o material possui 

aproximadamente 86% de ftalocianina. 

A análise da tetrassulfoftalocianina de ferro(III) tetrassódica forneceu os seguintes 

dados: C-30,09%; H-3,00%; N-8,67%; H20-12,52%; relação molar C:N igual a 4,05:1 

(esperado 4: 1). A partir destes resultados, encontrou-se que o material possui 

aproximadamente 79% de pureza. 

Os demais reagentes empregados foram de pureza analítica. A água desionizada 

utilizada nas sínteses e nos experimentos que envolviam o estudo de soluções ou suspensões 

dos compostos isolados foi obtida em um deionizador Bamstead Nanopure ou Elga PureLab 

Maxima. 

A síntese de alguns HDLs contendo a CoPcTs intercalada foi realizada em atmosfera 

de gás nitrogênio (99%, Oxilúmen). 

Os sólidos isolados foram lavados em centrífugas Hermle modelo Z383, empregando 

tubos de plástico com tampa para evitar o contato com o dióxido de carbono da atmosfera. 
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B) Preparação dos Hidróxidos Duplos Lamelares 

1) HDLs do tipo MgxAI (x = 2, 3 e 4) 

Sintetizaram-se compostos de fórmula geral [Mg4Ah(OH)12](C03).xH20, 

[Mg6Ah(OH)16](C03).xH20 e [Mg8Ah(OH)20](C03).xH20 (abreviados Mg2AI, Mg3AI e 

M~AI, respectivamente) pelo método da coprecipitação segundo procedimento descrito na 

literatura [90]. 

As quantidades de reagentes utilizadas foram as seguintes: 

(a) síntese do HDL Mg2AI: 138,8 mmols de Mg(N03)2.6H20, 69,4 mmols de AI(N03)J.9H20 

e 48,6 mmols de Na2C03~ 

(b) síntese do HDL Mg3AI: 60,0 mmols de Mg(N03)2.6H20, 20,0 mmols de Al(N03)3.9H20 

e 14,0 mmols de Na2C03~ 

(c) síntese do HDL Mg4Al: 120,0 mmols de Mg(N03)2.6H20, 30,0 mmols de Al(N03h9HzO 

e 21,0 mmols de Na2C03. 

o esquema da vidraria para a síntese dos HDLs é representado na Figura 15. O 

procedimento experimental está descrito a seguir. 

Solução aquosa dos sais de 

Mg2
+ e AI3+ (1 mol/L) 

-------, 
Água desionizada" ( 1--- - --'I "' 

1. Na1C03 (0,2 moIIL) 

2. NaOH (2 moIIL) 

Figura 15: Representação do esquema de vidraria utilizado para a síntese dos HDLs Mg.AI 

Colocou-se água destilada em um béquer e em dois funis de adição foi colocada, 

separadamente, uma solução aquosa contendo os sais de magnésio e alumínio (AI3+ + Mg2
+ = 

1 mollL) e outra de Na2C03 0,2 mollL. Primeiramente, ajustou-se o pH da água destilada 

contida no béquer com a solução de Na2C03 para pH=lO,O, medido através de um eletrodo de 

vidro. Em seguida, iniciou-se a adição lenta da solução dos sais de magnésio e alumínio, com 

agitação constante, para a precipitação do hidróxido duplo. O pH foi mantido a 1O,0±0,2. Ao 

término da adição da solução de CO{, o pH da mistura reacional foi controlado com uma 
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solução aquosa de NaOH 2 mollL, até o ténnino da adição da solução dos sais de magnésio e 

alumínio. Tenninada essa etapa, o precipitado branco, em suspensão, foi mantido a 80°C e 

sob agitação por 12h. 

O sólido foi separado por centrifugação a 8.000 rpm (l4.000G) e adicionado em uma 

solução aquosa de Na2C03 0,1 mollL. A suspensão foi mantida sob agitação por 8h. Após este 

período, a lavagem foi realizada com água desionizada, até o início da peptização do 

precipitado. A seguir o sólido foi separado por centrifugação a 10.000 rpm (l7.000G). 

O sólido foi transferido para um vidro de relógio e seco em estufa a 80°C, com 

circulação forçada de ar por 48h. Após este período, o sólido foi triturado em almofariz e 

transferido para um frasco de vidro e guardado em dessecador com sílica gel. 

2) HDL do tipo Zn~l 

Sintetizou-se um HDL de fónnula geral [ZnsAI(OH)12](Cl).xH20 (abreviado ZnsAl) 

pelo método da coprecipitação segundo procedimento descrito na literatura [91]. As 

quantidades de reagentes foram de 7,50 mmols de AICh.6H20 e 37,5 mmols de ZnCh. 

Seguiu-se procedimento semelhante àquele utilizado para a síntese dos HDLs Mg2Al, 

M~AI e M~Al. Em um béquer, colocaram-se 200 mL de água destilada. Em um funil de 

adição foi colocada a solução aquosa dos sais metálicos (Ae++Zn2+=1 mollL) e a um outro 

funil, uma solução aquosa de NaOH 2 mollL. 

Ajustou-se o pH da água destilada contida no béquer com a solução de NaOH para 

pH=7,0, medido através de um eletrodo de vidro. Em seguida, iniciou-se a adição lenta da 

solução dos sais metálicos, com agitação constante, para a precipitação do hidróxido duplo. O 

pH foi mantido em 7,O±O,2. Tenninada essa etapa, o precipitado branco, em suspensão, foi 

mantido a 70°C e sob agitação por 25h. 

O sólido foi separado por centrifugação a 8.000 rpm (l4.000G). A lavagem foi 

realizada com água desionizada até se obter teste negativo para íons CI-, realizado com adição 

de solução de AgN03 em alíquotas do sobrenadante. A seguir o sólido foi separado por 

centrifugação a 10.000 rpm (17.000G), transferido para um vidro de relógio e seco em estufa 

a 80°C com circulação forçada de ar por 48h. Após este período, o sólido foi triturado em 

almofariz e transferido para um frasco de vidro e guardado em dessecador com sílica gel. 
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C) Intercalacão da Tetrassulfoftalocianina de CobaltoCll) em HDL do tipo M&<Al 

1) Método da Reconstituição 

A intercalação da CoPcTs no HDL Mg2AI foi feita a partir da reconstrução de estrutura 

do HDL Mg2Al (contendo carbonato) decomposto termicamente, com subseqüente troca 

iônica [87a]. As quantidades de reagentes utilizadas foram as seguintes: 1,23 mmols de HDL 

Mg2AI e 0,30 mmols de CoPcTs. 

A matriz precursora na forma carbonato foi colocada em um cadinho de porcelana e 

calcinada em um forno a 500°C por 4h em atmosfera de ar a pressão ambiente. O sólido, à 

temperatura ambiente, foi transferido rapidamente para um balão de três bocas contendo 100 

mL de água desionizada e descarbonatada vii, sob fluxo de N2 e agitação constante. O fluxo de 

N2 foi removido e o balão vedado de modo a manter a atmosfera no interior do balão saturada 

com N2. A suspensão foi mantida sob agitação por 17h. 

Para a etapa de troca iônica, considerou-se que a capacidade de troca corresponde ao 

número de mols de carga positiva presente na matriz por unidade de massa, que equivale ao 

número de mols de A13
+ no HDL. Utilizou-se uma quantidade de CoPcTs equivalente a 

capacidade de troca do HDL, portanto, uma relação molar AI3+/CoPcTs = 4. 

Em um balão de 500 mL foi adicionada uma solução de CoPcTs 6 mmollL em glicerol. 

A matriz reconstituída em suspensão foi separada por centrifugação 10.000 rpm (17.000 G) e 

rapidamente adicionada ao balão contendo a solução do macrocicIo. O sistema foi mantido a 

80°C por 20h, sob fluxo de N2 e agitação. 

O produto da intercalação foi centrifugado a 12.000 rpm (21.000 G) para a separação do 

excesso de ftalocianina presente em solução. Em seguida, foram realizadas lavagens com 

água desionizada até que o sobrenadante estivesse incolor, ou seja, livre de Íons CoPcTs. 

Terminada a lavagem, o composto foi colocado em dessecador à vácuo contendo sílica 

gel. Após a secagem, o produto foi transferido para um frasco de vidro e guardado em 

dessecador com sílica gel. 

2) Método da Coprecipitação 

A intercalação da CoPcTs em um HDL do tipo M~AI foi realizada a partir do método 

da coprecipitação, através da adaptação de um procedimento reportado na literatura para a 

intercalação de uma tetrassulfoftalocianina de Cu(ll) [66]. 

vii Água descarbonatada foi obtida por dois procedimentos diferentes: (a) aquecimento de água desionizada à 
ebulição por no mínimo três horas ou (b) utilização de água recém desionizada. 
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As quantidades de reagentes utilizadas foram as seguintes: 9,16 mmols de 

Mg(N03)2.6H20, 2,30 mmols de Al(N03k9H20 e 1,33 mmols de CoPcTs. O esquema da 

vidraria para a síntese dos HDLs é representado na Figura 16. O procedimento experimental 

está descrito a seguir. 

N2-

NaOH (aq) 

Solução aquosa da CoPcTs .. l \~ 

-N2 

Solução aquosa dos 
sais de Zn2+ e AP+ 

Figura 16: Representação do esquema de vidraria utilizado para a síntese do HDL Mg..AJ intercalado com 
aCoPcTs. 

Durante toda a etapa de síntese fez-se passar N2 no interior da vidraria. As soluções 

aquosas descritas a seguir foram preparadas com água desionizada e descarbonatada. 

Em um balão de três bocas adicionou-se uma solução aquosa da CoPcTs 8,5 mmol/L 

(A13+/CoPcTs = 2). Em um funil, adicionou-se uma solução aquosa dos sais metálicos 

(AI3++Mg2+= 0,2 moVL) e ao outro funil, 100 mL de NaOH 0,25 mollL. Ajustou-se o pH da 

solução da CoPcTs contida no balão com a solução de NaOH para pH = 11,0, medido através 

de um eletrodo de vidro. Em seguida, iniciou-se a adição lenta da solução dos sais de 

magnésio e alumínio, com agitação constante, para a precipitação do hidróxido duplo no meio 

contendo a ftalocianina. O pH foi mantido constante (11,0±0,2) através da adição da solução 

de NaOH. 

Terminada a adição da solução de sais metálicos, o precipitado em suspensão foi 

mantido a 95°C por 18h, sob fluxo de N2 e agitação. 

As lavagens e secagem do composto foram realizadas da mesma maneira como 

descrito no Item I1LC.1. Terminada essa etapa, o composto foi transferido para um frasco de 

plástico e guardado em dessecador com sílica gel. 

Para facilitar a discussão dos resultados de caracterização dos HDLs intercalados com 

CoPcTs, utilizaram-se alguns dados da Dissertação de Mestrado [88]. A Tabela 3 apresenta 

um quadro comparativo das condições experimentais na preparação dos diferentes compostos 

de intercalação. 
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Tabela 3: Condições experimentais para a intercalação da CoPcTs em HDLs do tipo 
.. , , 

Compostos 

Abreviação dos compostos 
Mg:zAl-CoPcTs M~-CoPcTs(·) Mg4ÁI-CoPcTs 

nesta Tese 

método de síntese reconstituição coprecipitação coprecipitação 

nunols de Mg2+ 246(b) , 7,05 (0,75 moVL) 9,16 (0,16 moVL) 

nunols de Ae+ 123(h) , 2,35 (0,25 mollL) 2,30 (0,04 mollL) 

nunols de CoPcTs 0,30 (6 nunollL) 1,01 (7,3 nunollL) 1,33 (8,5 nunoVL) 

relação molar Mg2+ I Al3+ 2,00 3,00 3,98 

relação molar Al3+/CoPcTs 4, 10 2,33 1,73 

solvente de síntese glicerol água desionizada água desionizada 

pH de síntese - 10,0 11,0 

temperatura/tempo de 
80°C/20h 100°C/14h 95°C/18h 

tratamento 

(a) Dados referentes da Dissertação de Mestrado [88]. 
(b) Quantidades molares em 1,23 mmols de [MglA1(OH)6](C03:>o.s.xH20 utilizado para a intercalação 

da CoPcTs (Item li. C. 1). 

D) Intercalação da Tetrassulfoftalocianina de CobaltoCIT) em HDL do tipo Zn5AI 

1) Método da Coprecipitação 

36 

As sínteses dos HDLs Zn5Al intercalados com a CoPcTs foram realizadas a partir do 

método da coprecipitação, através de um procedimento reportado na literatura para a 

intercalação de uma tetrassulfofenilporfirina base livre em HDLs ZnxAI [72]. 

Na síntese dos compostos de intercalação, duas relações molares Ae+/CopcTs foram 

utilizadas, iguais a 2 e 4, equivalentes a uma e duas vezes a capacidade de troca da matriz. As 

quantidades de reagentes e concentrações das soluções aquosas utilizadas nas sínteses foram 

as seguintes: 

a. Síntese do HDL Zn5AI (relação Ae+/CopcTs = 2): 3,01 mmols de Zn(N03)2.6H20, 0,60 

mmols de AI(N03)J.9H20 (AI3+ + Zn2+ = 50 mmollL) e 0,30 mmols de CoPcTs (0,75 

mmollL); 

b. Síntese do HDL Zn5AI (relação Al3+/CoPcTs = 4): 3,00 mmols de ZnClz, 0,60 mmols de 

AlCh.6H20 (Al3+ + Zn2+ = 50 mmollL) e 0,15 mmols de CoPcTs (0,50 mmollL); 
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c. Síntese do HDL Z14Al (relação Ae+/CopcTs = 2): 2,80 mmols de Zn(N03)2.6H20, 0,70 

mmols de Al(N03)3.9H20 (Al3+ + Zn2+ = 50 mmollL) e 0,35 mmols de CoPcTs (0,75 

mmollL). 

Utilizou-se o esquema de vidraria semelhante ao representado na Figura 15. Em um 

típico procedimento de síntese, a solução da ftalocianina foi adicionada a um béquer de vidro. 

Em um funil de adição foi adicionada uma solução aquosa dos sais de zinco e alumínio e ao 

outro funil, uma solução de NaOH 100 mmollL. Iniciou-se a adição lenta da solução dos sais 

metálicos à solução da CoPcTs, com agitação constante. O pH foi monitorado através de um 

eletrodo de vidro e mantido a 7,O±O,5, através da adição da solução de NaOH. Terminada essa 

etapa, os funis de adição e o eletrodo foram retirados e um precipitado azul, em suspensão, foi 

mantido a 75°C e sob agitação por cerca de 30h. 

A lavagem e secagem dos compostos foram realizadas da mesma maneira como 

descrito no Item IILC.1. Terminada essa etapa, o composto foi transferido para um frasco de 

plástico e guardado em dessecador com sílica gel. 

A Tabela 4 apresenta um quadro comparativo das condições experimentais na 

preparação dos diferentes compostos de intercalação com o HDL ZnsAl. 

Tabela 4: Cond· - ta lacão da CoPcT HDLs do tiDO Zn<;AI - - --- J - - - ---r ----- -- - ------ r----- -- - --- -- --- . -
Compostos 

Abreviação do composto 
ZnsAl-CoPcTs( cop2) ZnsAl-CoPcTs( cop4) ZI4AI-CoPcTs( cop2) 

nesta Tese 

método de síntese coprecipitação coprecipitação coprecipitação 

mmols de Zn2
+ 3,01 (42 mmollL) 3,00 (42 mmollL) 2,80 (40 mmollL) 

mmols de A13
+ 0,60 (8 mmollL) 0,60 (8 mmollL) 0,70 (10 mmollL) 

mmols de CoPcTs 0,30 (0,75 mmollL) 0,17 (0,50 mmollL) 0,35 (0,75 mmollL) 

relação molar Zn2
+ / A13

+ 5,02 5,02 4,00 

relação molar Ae+ ICoPcTs 2,01 4,10 2,00 

pH de síntese 7,0 7,0 7,0 

temperatura/tempo de 
75°C/31h 75°C/32h 75°C/35h 

tratamento I 



Tese de Doutorado - Parte Experimental 
38 

E) Estudo da Adsorcão da Tetrassulfoftalocianina de Ferro(IlI) em HDL M&M 

A idéia deste estudo foi avaliar o estado de agregação de tetrassulfoftalocianinas 

metaladas durante o processo de adsorção em HDLs. Para tal, utilizamos a FePcTs e HDLs do 

tipo Mg2AI, Mg3AI e M~AI na forma carbonato. 

Se considerarmos que a adsorção da ftalocianina ocorre através da interação do plano 

do macrociclo com a superficie do HDL e partindo da hipótese de que a adsorção da FePcTs 

na matriz pode ocorrer através da formação de uma monocamada, foi possível estimar a área 

aproximada que a ftalocianina deverá ocupar (Figura 17). 
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Figura 17: Representação esquemática da estrutura da FePcTs e do macrociclo adsorvido em um HDL na 
forma carbonato. 

Determinou-se, então, a quantidade de ftalocianina necessária para cobrir 

completamente uma certa quantidade de HDL. Para estes cálculos, foi preciso estimar as 

dimensões da FePcTs e a área superficial do HDL (m2/g). 

A partir de dados da literatura, estimou-se que as dimensões da FePcTs sejam 

semelhantes à da CoPcTs, ou seja, 19,9x17,3x5,5 A3 [68]. Portanto, a área do plano de uma 

molécula de FePcTs corresponde a cerca de 344,3 A2
. 

Se considerarmos, por exemplo, 3,5 mL de uma solução de FePcTs 50 J-lmollL, temos 

0,175 J-lmols de FePcTs que corresponde a 1,05xlO17 moléculas do macrociclo. Considerando 

a hipótese da adsorção em uma monocamada, tem-se que esta quantidade de FePcTs deve 

ocupar uma área de aproximadamente 3,6xlO19 A2 ou 0,36 m2
. Com este valor, podemos 

estimar a quantidade de HDL MgxAl na forma carbonato necessária para o seu recobrimento 

total com a ftalocianina (Tabela 5). Os valores de área superficial dos HDLs sintetizados 

foram determinados de acordo com o procedimento descrito na parte Técnicas de 

Caracterização (Item IILH.3) 
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Tabela 5: Quantidade de HDL MgxAI necessária para a adsorção de 0,175 J.lmols de FePcTs, 
determinados a oartir da área suoerficial dos HDL - ~r - ---

HDL 
Área superficial BET-N2 Quantidade de HDL para adsorver 

(rn2jg) 0,175 j.Ullols de FePcTs (rng) 

Mg2Al-C03 42 8,64 
Mg3Al-C03 86 4,20 
M~Al-C03 109 3,33 

A idéia do experimento foi adicionar pequenas alíquotas, de diferentes concentrações, 

da solução da FePcTs em uma única suspensão do HDL, monitorando possíveis alterações no 

espectro eletrônico na região do UV Nis da ftalocianina em função do tempo e do número de 

alíquotas adicionadas. 

Para evitar a agregação da FePcTs, todas as soluções foram preparadas em meio 

contendo etanol e água na razão 1: 1. As suspensões contendo o HDL também foram 

preparadas com a mesma mistura de solventes. 

No experimento, a massa do HDL MgxAI (Tabela 5) foi suspensa em 3 mL de solução 

EtOH-H20 1:1 em uma cubeta de quartzo com caminho óptico de 1 cm, contendo uma 

pequena barra magnética. Com a suspensão do HDL sob agitação, foram adicionadas 

alíquotas sucessivas de 50 J.lL de solução de FePcTs de diferentes concentrações. Após a 

adição de cada alíquota, sobre a mesma suspensão de HDL MgxAI, foram obtidos os espectros 

eletrônicos da suspensão depois de determinados períodos de tempo. A Tabela 6 mostra a 

concentração das soluções de FePcTs para cada uma das alíquotas adicionadas. 

Tabela 6: Concentração das soluções da FePcTs adicionada (50J.lL) na suspensão dos HDLs 
MgxAI (3 mL) e a concentracão final obtida 

Concentração da solução Concentração [mal da FePcTs na 
Alíquota de FePcTs adicionada suspensão dos HDLs 

(j.UllollL ) (j.UllollL ) 
1 305 5,0 
2 67 6,0 
3 69 7,0 
4 71 8,0 
5 73 9,0 
6 75 10,0 
7 680 20,0 
8 700 30,0 
9 720 40,0 
10 740 50,0 

Como base de comparação, um experimento similar foi realizado na ausência dos 

HDLs, com o intuito de analisar o equilíbrio entre as espécies monoméricas e diméricas em 

solução para as diferentes concentrações de FePcTs após a adição das sucessivas alíquotas. 



Tese de Doutorado - Parte Experimental 
40 

F) Adsorcão da Tetrassulfoftalocianina de FeeIIl) nos HDL M&AI ex = 2, 3 e 4) 

Para a adsorção da FePcTs nos HDLs, cerca de 19 dos compostos 

[Mg2AI(OH)6](C03)o,s.xH20 (Mg2Al), (Mg3AI(OH)8](C03)o,s.xHzO (Mg3AI) e 

[Mg.;AI(OH)IO](C03)o,s.xHzO (Mg.;AI) foram separadamente suspensos em 50 mL de uma 

solução aquosa da FePcTs 0,6 mM e mantidos sob agitação por 36 h, à temperatura ambiente. 

Os sólidos foram isolados por filtração em placa de vidro porosa e lavados com 

porções de água desionizada. O filtrado inicial e das lavagens com água foram separados em 

um erlenmeyer. Tenninada a lavagem, o composto foi colocado em dessecador à vácuo 

contendo sílica-gel. Após a secagem, os produtos foram transferidos para frascos de vidro e 

guardados em dessecador com sílica gel. 

A quantidade de FePcTs adsorvida nos HOLs foi encontrada a partir da detenninação da 

quantidade de FePcTs livre em solução, resultante do procedimento de filtração e lavagem, 

através de método espectrofotométrico. 

Os HDLs isolados contendo a FePcTs adsorvida são representados nesta Tese com as 

seguintes abreviações: Mg2AI-FePcTs(sup), Mg3AI-FePcTs(sup) e Mg.;AI-FePcTs(sup). 

G) Estudos de Reatividade Catalítica das Tetrassulfoftalocianinas de CoeII) e Fe(lIl) 

Imobilizadas em HDLs 

Foram realizados testes catalíticos para avaliar a reatividade e estabilidade das 

tetrassulfoftalocianinas de Co(II) e Fe(III) imobilizadas nos HOLs (meio heterogêneo). Para 

detenninar a influência do efeito da imobilização das tetrassulfoftalocianinas, realizou-se 

também o estudo da reatividade dos macrociclos livres (meio homogêneo). Para isto, os 

compostos foram testados como catalisadores na oxidação de dois compostos fenólicos: o 2,6-

di-terc-butilfenol (DTBF) e o catecol (orto-hidroxi-fenol). 

1) Oxidação do 2,6-di-terc-butilfenol 

Testes catalíticos visando estudar a oxidação do DTBF foram realizados utilizando a 

tetrassulfoftalocianina de Co(II) e Fe(III) como catalisadores e o oxigênio molecular como 

oxidante. Os macrociclos metálicos foram estudados como catalisadores homogêneos 

(solução da ftalocianina) e heterogêneos, quando intercalados nos HOLs do tipo ZnsAl (para a 

CoPcTs) ou suportados nos HDLs MgxAl (FePcTs). A cinética da reação foi monitorada 

através de método espectrofotométrico. 

A oxidação do DTBF leva principalmente à fonnação de dois produtos: 2,6-di-terc

butilbenzoquinona e 3,3',5,5'-tetra-terc-butil-difenoquinona [92]. Estes produtos apresentam 
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bandas de absorção na região do visível em 418 e 427 nm para a benzoquinona e a 

difenoquinona, respectivamente. Portanto, pode-se acompanhar a cinética de oxidação do 

DTBF através do monitoramento espectrofotométrico da formação destes produtos, ou seja, 

através do registro da variação da absorbância em função do tempo. Assim, a curva cinética 

da reação de oxidação é obtida através de um gráfico da intensidade de absorção versus 

tempo. Escolheu-se monitorar a intensidade de absorção em 420 nm e como nesta região 

absorvem tanto a benzoquinona quanto a difenoquinona, as medidas cinéticas realizadas 

foram utilizadas somente para avaliar a reatividade dos compostos na oxidação do DTBF. 

Os testes de reatividade para a CoPcTs em meio homogêneo e heterogêneo foram 

realizados em meio metano l-água na razão 5:1. O teste de reatividade da FePcTs foi realizado 

em um meio contendo água-acetonitrila-dimetilformamida na razão 1: 1 : 1 O ou 1:2:9. 

Como procedimento geral para os testes em meio homogêneo, prepararam-se 

inicialmente soluções-estoque da ftalocianina em água desionizada e do fenoI em metanol ou 

acetonitrila. Uma jaqueta de vidro (75 mL de capacidade) foi utilizada para circulação de água 

a temperatura de 30±0, 1°C, mantida constante por banho termostatizado. A seguir, a mistura 

de solventes e o catalisador foram adicionados ao recipiente (os volumes exatos de cada 

componente estão nas Tabelas 7 a 9). O sistema foi mantido sob agitação com uma barra 

magnética e sob fluxo de O2 por 30 mino Após este tempo, adicionou-se 5 mL da solução do 

fenol à solução contendo o catalisador. O sistema foi mantido sob agitação e fluxo de O2 

durante todo o tempo de reação. 

As medidas de absorbância foram realizadas em determinados intervalos de tempo, 

através da retirada de uma alíquota de 0,4 mL, que foi transferida para uma cubeta de 0,1 cm 

de caminho óptico. Realizaram-se leituras na região entre 300-500 nm com a intenção de se 

monitorar a banda Soret da ftalocianina durante a reação de oxidação do fenoI. Os valores de 

absorbância em 420 nm foram então utilizadas para obtenção da curva cinética através de um 

gráfico da intensidade de absorção versus tempo. 

Nos sistemas heterogêneos, procedimento semelhante foi utilizado, porém a massa 

utilizada de HDL contendo a ftalocianina imobilizada correspondia ao mesmo nQ de mols do 

macrociclo usado nos experimentos em meio homogêneo. O material foi, então, suspenso na 

mistura de solventes e mantido sob agitação por 30 min, para uma boa dispersão do sólido. 

Após este tempo, iniciou-se a circulação de água a 30°C pela jaqueta, deixando-se a 

suspensão sob fluxo de O2 por mais 30 mino A seguir adicionou-se 5 mL da solução do fenol 

ao sistema, mantendo-se a agitação e o fluxo de 02 durante todo o tempo de reação. 

As medidas de absorbância foram realizadas em determinados intervalos de tempo, 

através da retirada de uma alíquota de 0,4 mL, que foi filtrada em um filtro descartável 
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Millipore (porosidade de 0,22 /J.m). O filtrado foi separado em um tubo eppendorf e, então, 

transferido para a cubeta de 0,1 em. Realizaram-se, também, as leituras na região entre 300-

500 nrn. 

Nas Tabelas 7 a 9 são mostradas as quantidades de reagentes empregadas nos testes de 

reatividade para a oxidação do fenoI. 

Tabela 7: Quantidades de catalisador, substrato e solvente usadas nos testes de oxidação do 
DTBF pela CoPcTs em meio homogêneo e heterogêneo. As concentrações do 
catalisador e do substrato no meio reacional estão entre parênteses (nº de mols de 

Teste Catalisador{B) H20 (rnL) Metanol (rnL) Substrato{b) 

1 5 rnL de CoPcTs 840 ~ollL 
(70,0 ~ollL) 

5 

2 
10 rnL CoPcTs 840 ~ollL - 45 

(140 UfiollL) 5 rnL de DTBF 137,6 
10 rnL CoPcTs 1,26 mmollL mmollL 

3 
(210 ~ollL) - (11 ,47 mmollL) 

28,94 rng de 
ZnsAl-CoPcTs( cop2) 10 45 

(12,6 ~ol) . 
soluça0 aquosa 

(b) solução em metanol 

Tabela 8: Quantidades de catalisador, substrato e solvente usadas nos testes de oxidação do 
DTBF em meio homogêneo pela FePcTs. As concentrações do catalisador e do 

bstrato no meio reacional ~ - - - - - _ .- ~ - -

Teste Catalisador(a) H20 (mL) Metanol/ CH3CN / DMF (mL) Substrato{b) 
5 rnL de FePcTs 

4 840 ~ollL 5 45 / - / -
(70,0 ~ollL) 
5 rnL FePcTs 

5 840 ~ollL 5 - / 45/-
5 mLdeDTBF 

(70 ~ollL) 137,6 mmollL 
5 mL FePcTs (11 ,47 mmollL) 

6 840 ~ollL - - / 45/5 
(70 ~ollL) 

10 rnL FePcTs 
7 1,26 mmollL - - / 40 / 5 I 

(210 ~ollL) i . 
soluça0 aquosa 

(b ) solução em metano I para o teste 4 e em acetonitrila para os demais testes 
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Tabela 9: Quantidades de catalisador, substrato e solvente usadas nos testes de oxidação do 
DTBF pela FePcTs em meio heterogêneo. O nº de mols de FePcTs presente no 

talisador heterogêneo está entre oarênt 
L 

Teste Catalisador H20 (mL) Metanol / CH3CN / DMF (mL) Substrato 
FePcTs intercalada em 

10 Mg3Alviii 
- 11,21 mg 45 / - / -

(4,20 ).illlols) 
Mg3Al-FePcTs(sup) 5 mLdeDTBF 

l1 88,85 mg 10 45 / - / - 137,6 mmol/L 
(4,20 ).illlol) (11 ,47 mmollL) 

M~Al-FePcTs(sup) 

12 256,8 mg - / 40 / 5 
(12,6 ).illlol) 

2) Oxidação do Catecol 

Testes catalíticos visando estudar a oxidação do catecol foram realizados utilizando a 

tetrassulfoftalocianina de Fe(IlI) como catalisador e o peróxido de hidrogênio como oxidante. 

O macrociclo metálico foi estudado como catalisador homogêneo (solução da ftalocianina) e 

heterogêneo, quando adsorvido em HDLs do tipo MgxAl (x = 2, 3 e 4). A cinética da reação 

foi monitorada através de método espectrofotométrico. 

Para os testes em meio homogêneo, inicialmente foram preparadas soluções-estoque 

da ftalocianina (0,4 mM) em água desionizada e do catecol em meio aquoso tampo nado 

(tampão borato pH = 10,2). Em um experimento típico, 2 mL da solução-estoque do catecol 

foi adicionada a um tubo de ensaio (capacidade volumétrica de 65 mL) e, em seguida, 7,18 

rnL de tampão. O tubo foi condicionado em uma mesa agitadora do tipo dry block heat 

(Figura 18), conectada a um dispositivo controlador que mantém a temperatura do bloco 

constante. Nos experimentos a temperatura utilizada foi de 30°e. 

Figura 18: Modelo da mesa agitadora com controle de temperatura utilizada para os testes catalíticos. 

No tubo de ensaio tennostatizado foram adicionados 570 IlL da solução aquosa do 

H20 2 3%. Em seguida, adicionaram-se 250 IlL da solução de FePcTs 0,4 mmol/L. Depois de 

viii Neste composto, preparado durante o trabalho de mestrado, a FePcTs foi intercalada no HDL pelo método da 
reconstituição. O HDL precursor, contendo íons C03

2
-, foi calcinado a 500°C e o material resultante 

adicionado em uma solução contendo a FePcTs. 
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2 horas de reação, uma alíquota de 1 00 ~L era retirada do meio reacional e a concentração do 

catecol remanescente era determinada espectrofotometricamente pelo método do nitrito [93]. 

Nos sistemas heterogêneos, utilizou-se procedimento semelhante. A quantidade de 

HDL utilizada, contendo a ftalocianina imobilizada, correspondia à mesma quantidade do 

macrocic1o usada nos experimentos em meio homogêneo. O material foi, então, suspenso em 

7,430 mL de solução tampão borato pH 9,9, seguido da adição de 2 mL da solução de catecol 

50 mM e de 570 J..lL de H20 2 3%. As medidas de absorbància foram realizadas após 2 horas 

de reação, através da retirada de uma alíquota de 0,2 mL, com o auxílio de uma micro pipeta, 

que foi filtrada em um filtro descartável Millipore (porosidade de 0,22 J..lm). O filtrado foi 

separado em um pequeno frasco de vidro e, então, 1 00 ~L foram utilizados para a 

determinação do catecol remanescente pelo método do nitrito. 

Nas Tabelas 10 e 11 estão relacionadas as quantidades de reagentes empregadas nos 

testes de reatividade. 

Tabela 10: Condições experimentais dos testes de oxidação do catecol, utilizando como 
catalisador a FePcTs em meio homogêneo. Condições: [H20 2]= 50 mmollL; 
L catecot J= 1 V mmou L ; L l' eYc 1 s J= tU J..lmou L ; 1 = jV~L; tem po ae reaçao = Ln. 

volume de volume de tampão volume de solução volume de FePcTs 
teste cateco150 mM borato pH 10,2 3%deH20 2 400 J..lIllollL 

(roL) (roL) (J.!L) (JJ.L) 
1 8,0 - -2 

2,0 
7,430 570 

3 7,750 - 250 
4 7,180 570 I 

Tabela 11 : Condições experimentais dos testes de oxidação do catecol, utilizando a FePcTs 
adsorvida em HDL MgxAl. Condições: [H20 2]= 50 mmollL; [catecol]= 10 

lIL: T= 30°C: temoo de reacão= 2h , 

Compostos 
Catalisador Tampão borato Catecol Solução 

(mg) pH9,9 (roL) 50 mM (roL) H20 2 3% (JJ.L) 
Mg

2
Al\R) 18,0 

Mg
3
Al(R) 14,4 

M~Al(R) 14,6 
7,430 2 570 

Mg2Al-FePcTs(sup) 18,2 
Mg3Al-FePcTs(sup) 14,5 
M~Al-FePcTs(sup) 14,8 . 
HDLs na forma carbonato, sem a FePcTs adsorvida. 
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H) Técnicas de Caracterização 

1) Análise Elementar (C, H, N, e metais) e Termogravimetria (TG) 

As análises de C, N e H foram realizadas pela Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) em um equipamento Perkin Elmer modelo 

2400. 

A análise de metais foi realizada pela Central Analítica do IQ-USP, por espectroscopia 

de emissão de plasma-ICP, em um aparelho da Spectro Analytical lnstruments. As amostras 

para a análise de metal, feitas em duplicata, foram preparadas como segue: cerca de 15-25 mg 

do composto era pesado e transferido para um balão volumétrico de 100 mL. Em seguida, 

adicionava-se 1-2 mL de HN03 concentrado para a dissolução da amostra. Nas amostras 

contendo tetrassulfoftalocianinas, adicionava-se mais 1-2 mL de uma solução de peróxido de 

hidrogênio (30% v/v). Após alguns minutos de agitação e digestão, o volume do balão foi 

completado com água desionizada. 

As curvas termogravimétricas (TG) foram obtidas em um aparelho Shimadzu TGA-

50, empregando-se cadinho de platina. A razão de aquecimento utilizada para todas as 

amostras foi de 10°C/min, sob atmosfera dinâmica de ar sintético (99%, Air Liquide). A 

vazão de ar empregada foi de 50 roL/mino 

2) Difratometria de raios-X 

Os difratogramas de raios-X das amostras foram obtidos empregando-se o método do 

pó em um dos seguintes aparelhos: (a) difratômetro Philips modelo PW1710 BASED (raios-X 

gerados por um ânodo de Cu (Ka) utilizando-se 40 k V de tensão e 40 mA de corrente), 

localizado no laboratório de Caracterização Tecnológica do Departamento de Engenharia de 

Minas da Escola Politécnica da USP; (b) difratômetro Philips modelo X'PERT-MPD (raios-X 

gerados por um ânodo de Cu (Ka), utilizando 30 kV de tensão e 30 mA de corrente), 

localizado no laboratório do Grupo de Química Industrial do Departamento de Engenharia 

Química da Escola Politécnica da USP; (c) difratômetro Rigaku modelo Miniflex (raios-X 

gerados por um ânodo de Cu (Ka), utilizando 30 kV de tensão e 15 mA de corrente) 

localizado no laboratório do grupo de pesquisa profa Dra Vera R. Leopoldo Constantino. 

As amostras analisadas por difratometria de raios-X, empregando-se o método do pó 

com orientação dos cristais (filme orientado), foram preparadas colocando-se algumas gotas 

de uma suspensão aquosa do material a ser analisado em uma placa circular de vidro que era 

. deixada sob condições ambientes até que a água evaporasse e, então, a amostra era seca em 

dessecador sob vácuo e com sílica gel como secante. 
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3) Área Superficial (método BET-N ~ 

As medidas de área superficial foram realizadas em um aparelho Quantachrome, 

modelo Quantasorb, empregando-se os gases nitrogênio (99,999%, Air Liquide) e hélio 

(99,999%, Air Liquide), pertencente ao grupo de pesquisa da profa Dra Vera R. Leopoldo 

Constantino. A desgaseificação das amostras foi realizada a aproximadamente 200°C sob 

fluxo de N2 por 2h. 

4) Microscopia Eletrônica de Varredura 

As micrografias com análise de compoSlçao foram obtidas em um microscópio 

eletrônico de varredura LEO 440i acoplado com um espectrômetro de energia dispersiva de 

raios-X (EDS), com detetor de SiLi, Oxford modelo ISIS-300, localizado no Instituto de 

Geociências da USP. As amostras para análise de composição foram preparadas no 

laboratório de Corrosão do Centro de Ciências e Tecnologia de Materiais do Instituto de 

Pesquisa Energéticas e Nucleares (IPEN). 

No procedimento adotado, as amostras foram impregnadas em resina epoxi (Kit 

EPOFIX - Struers). Em um molde de plástico de cerca de 2,5 cm de diâmetro por 1,5 cm de 

altura, foi adicionado uma mistura de poli(difenol)-A-epicloroedrina e trietilenotetraamina na 

razão 7:1. Em seguida, adicionou-se uma pequena quantidade do material a ser analisado, que 

lentamente depositou-se no fundo do molde. Após 8 horas (tempo para endurecimento da 

resina), adicionou-se mais uma alíquota da mistura poli(difenol)-A-epicloroedrina e 

trietilenotetraamina. 

Para a preparação da superficie da resina contendo a amostra, o material inicialmente 

passou por uma série de lixamentos, em uma mesa de disco giratório, com lixas de carbeto de 

silício em água corrente (lixas com 200 mm de diâmetro, SIC-PAPER nº 600 e 1200, Struers). 

A seguir, efetuou-se o polimento através do mesmo procedimento acima, porém com panos de 

feltro diamantado de diferentes granulometrias (6, 3 e ll-im, utilizados nesta ordem), 

umidecidos com solução glicerina/etanol. A regularidade da superfície era avaliada com um 

microscópio óptico (aumento de 300x). Por fim, a resina era deixada em um sonicador por 5 

min, lavada com etanol e seca com algodão. Para as análises de composição elementar, a 

superfície da resina contendo a amostra era, então, recoberta com carbono, e analisada por 

EDS, com o microscópio eletrônico no modo de detecção de elétrons retroespalhados. 
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5) Espectroscopia de absorção de raios-X 

Os espectros de absorção de raios-X foram registrados na estação D04B-XAS do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) com o anel operando com energia de 1,37 

Ge V e corrente nominal de 150 mA. Os espectros foram obtidos por espectroscopia de alta 

resolução da borda de absorção (XANES) para os elementos cobalto (borda K em 7709 eV), 

ferro (borda K em 7112 eV) e zinco (borda K em 9659 eV). O monocromador da linha XAS é 

calibrado, através da aquisição do espectro XANES da folha metálica do elemento (padrão) 

que se está analisando. Estas medidas eram realizadas antes e após a análise de cada amostra. 

As posições das bordas de absorção dos padrões Co, Fe e Zn concordaram com os dados 

tabelados citados acima, com uma variação de 0,1 e V. 

As amostras possuíam teores dos metais a serem analisados entre 2.900 e 51.000 ppm. 

Para as amostras com baixo conteúdo de metal absorvedor, os espectros foram obtidos através 

de detecção por fluorescência. No caso de amostras muito concentradas, utilizou-se a 

detecção por transmitância, evitando problemas devido à reabsorção de fótons pelo metal 

absorvedor. 

6) Espectroscopia Vibracional 

Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram registrados em um dos 

seguintes aparelhos: FT-IR Perkin-Elmer modelo 1750, localizado na Central Analítica do IQ

USP-SP e FT -IR Bomem modelo MB-lOO. Os espectros foram obtidos na região entre 

4000-400 em-I, com uma resolução de 4 em-I, empregando-se os sólidos dispersos em 

pastilhas de KBr. 

Espectros vibracionais também foram obtidos através de espectroscopia fotoacústica, 

num aparelho FT-IR BOMEM, modelo DA-3, utilizando acessório fotoacústico MTEC, 

modelo 200, localizado no Laboratório do Grupo de Espectroscopia Molecular do Instituto de 

Química da USP. O esquema para obtenção do espectro vibracional é mostrado na Figura 19. 
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Na espectroscopia fotoacústica [94], a amostra é diretamente colocada em um cadinho 

de alumínio, que é inserido no compartimento de amostra, no interior do acessório. O 

compartimento é mantido sob fluxo de He por 5-10 mino O fluxo é interrompido de modo que 

uma atmosfera estática de He seja mantida no interior do compartimento. Para a aquisição do 

espectro, a radiação infravermelha do espectrofotômetro passa para o interior do acessório 

através de uma janela de KBr e incide sobre a amostra. Esta ao absorver radiação 

infravermelha sofre aquecimento, que é então transferido para o gás que está contido no 

acessório (He). O gás é aquecido e sua expansão provoca a formação de ondas de pressão que 

se propagam através de todo o gás presente no interior do compartimento. Estas ondas sonoras 

são detectadas por um microfone que as converte para sinal elétrico, que é, então, recebida 

pelo espectrofotômetro. Um gráfico do sinal do microfone convertido versus diferença de 

caminho óptico (interferômetro do espectrômetro) resulta em um interferograma. Este é 

convertido para a forma convencional intensidade versus número de onda (em-I) através da 

transformada de Fourier. 

O aparelho foi programado, através do software Midac/Grams386, para fazer o 

registro dos espectros após 32 aquisições com uma resolução de 4 em-I. Os espectros foram 

obtidos na região entre 4000-450 em-I . Como referência utilizou-se um pequeno disco de 

borracha vulcanizada. 
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7) Espectroscopia Eletrônica 

Os espectros eletrônicos de soluções foram obtidos em um aparelho Shimadzu. 

modelo UV-2401PC, pertencente ao grupo de pesquisa da profa Dra Vera R. Leopoldo 

Constantino. Para o registro dos espectros de reflectância difusa de amostras sólidas, utilizou

se o mesmo aparelho adaptado com esfera integradora. Para o registro destes espectros as 

amostras eram diluídas em BaS04 e prensadas em um porta-amostra. Os espectros de 

reflectância difusa foram convertidos para o modo absorbância através do método Kubelka

Munk. Os espectros de transmitância das suspensões aquosas foram registrados adicionando

se os sólidos à água desionizada, em uma cubeta de quartzo, agitando-se a mistura por meio 

de um agitador magnético, anterior ao registro dos espectros. 

8) Ressonância Paramagnética Eletrônica 

Os espectros de RPE foram obtidos em um aparelho Bruker EMX ou Bruker ER 

200D-SRC, operando na banda X (9,3 - 9,5 GHz), com freqüência de modulação de 100 MHz 

e potência do feixe de microondas de aproximadamente 20 mW. DPPH (a,a'-difenil-j3-picril 

hidrazil) foi utilizado para a calibração do campo magnético. As amostras líquidas eram 

colocadas em um tubo de quartzo (3 mm diâmetro e 15 cm de comprimento), enquanto que 

amostras sólidas eram acondicionadas em tubos de polietileno (2 mm diâmetro e 5 cm de 

comprimento). Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente e à temperatura de N2 

líquido (77K). 



Tese de Doutorado - Resultados e Discussões 
50 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A) Preparação dos Hidróxidos Duplos Lamelares 

1) HDLs do tipo MgxAI (x = 2,3 e 4) 

Os difratogramas de raios-X dos HDLs sintetizados são apresentados na Figura 20. 

Todos os picos dos difratogramas dos HDLs Mg2Al, Mg3AI e M~AI na forma carbonato são 

característicos de compostos do tipo hidrotalcita: em baixos valores de 29 são encontrados 

picos simétricos devido às reflexões basais; na região de altos valores de 29 são observados 

picos devido às reflexões não-basais [38]. 
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Figura 20: Difratogramas de raios-X (método do pó) dos HDLs M~AI, M~AI e M~1. 

Alguns parâmetros cristalográficos obtidos a partir dos difratogramas são apresentados 

na Tabela 12. 

Tabela 12: Alguns parâmetros cristalográficos para os HDLs Mg2Al, Mg3AI e M~Al, obtidos 
a 

HDLs 

Mg2A1 
M~A1 
Mg,.A1 

pa rtir dos difratogramas da Figura 20 

<1003 (Á) ~(Át 
FWHH (28o)b dIJo 

(003) (Á) 
7.56 22.7 0.32 1.52 
7.69 23.1 0.68 1.53 
7.88 23.5 0.84 1.54 

a º = 3doo3 
b FWllli: largura a meia altura do pico ([ull width at half height) 
c ª = 2dllo 

a FWHH (28°) 
(Át (110) 
3.04 0.42 
3.06 0.74 
3.07 0.86 
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A Tabela 12 mostra que os parâmetros cristalográficos dos HDLs sintetizados foram 

alterados em função da razão molar Mg2+/Ae+. O aumento desta razão significa uma 

diminuição do teor de Al3+ na composição das lamelas do HDL. Observou-se um aumento da 

largura a meia altura dos picos 003 e 006, juntamente com a diminuição da razão sinal/ruído, 

indicando que os HDLs com menor conteúdo de AI3+ são menos cristalinos. 

O espaçamento basal (do03) encontrado para as amostras Mg2AI, Mg3AI e Mg4Al é 

característico de HDLs do tipo hidrota1cita intercalados com íons carbonato [90,95]. A 

diminuição do parâmetro ~ (espaçamento basal) está relacionada ao teor de AI3+ nas amostras. 

O maior teor de íons Al3+ nas lamelas aumenta as forças coulômbicas atrativas entre as 

camadas carregadas positivamente e os ânions col-, diminuindo o espaçamento basal [96]. O 

aumento do parâmetro ª também está relacionado com o teor de Al3+ nas amostras. Com a 

diminuição do teor de AI3+, que tem raio iônico menor que o Mg2+ (rMg= 0,72Á e rAl= 0,53Á), 

ocorre um aumento do valor do parâmetro ª [90]. 

A fórmula mínima para os compostos sintetizados foi determinada a partir da análise 

de metal e do teor de H20 obtido das curvas termogravimétricas. A razão molar Mg2+j Ae+ 

encontrada foi igual a 1,98,2,97 e 3,95 e o conteúdo de H20 de 16,2, 17,5 e 16,4%, para as 

amostras MgzAl, Mg3Al e Mg4Al, respectivamente. Estes resultados conduziram às seguintes 

composições aproximadas: [Mg2,oAI(OH~,o](C03)o,s.2 ,2H20, [Mg3,oAI(OH)8,o](C03)o,s.3,IH20 

e [Mg3,9Al(OH)9,S](C03)o,s.3,5H20. 

Com relação às curvas TG (Figura 21), observou-se que os materiais sintetizados têm 

um comportamento térmico concordante com aqueles reportados na literatura para HDLs do 

tipo hidrotalcita [90,95,96]. 

As curvas TG mostram que a perda de massa ocorre em três etapas distintas: 

temperatura ambiente até 230°C (região I), no intervalo de 230-500°C (região lI) e entre 500-

900°C (região IlI). 
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Figura 21: Curva TG (-) e DTG ( ..•. ) para os HDLs Mg..AJ, M~AI e M~A1. 

Os HDLs preparados são tennicamente estáveis até aproximadamente 240°C. A perda 

de massa nesta região se deve à eliminação de água que ocorre em duas etapas [95]. A 

primeira corresponde à água retida nos poros fonnados entre os cristalitos, que é retida através 

de condensação capilar. Nesta etapa a quantidade de água varia em função das condições 

ambientais tais como umidade e temperatura e das propriedades texturais do HDL. A segunda 

etapa corresponde à água adsorvida na superficie externa das camadas do HDL e aquelas 

restritas à região interlamelar, em interação com os íons C03
2

- por meio de ligações de 

hidrogênio. Conseqüentemente, as moléculas de água nesta situação são eliminadas em uma 

segunda etapa, a uma temperatura maior. Segundo a curva DTG, a segunda etapa de 

eliminação de água ocorreu em temperaturas diferentes: 151, 207 e 236°C para as amostras 

M~AI, Mg3Al e Mg2Al, respectivamente. 

Na região II, após a eliminação de água, o HDL começa a se decompor devido à perda 

de grupos hidroxila e carbonato, na forma de água e dióxido de carbono (processos de 
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desidroxilação e descarbonatação, respectivamente). Para a amostra M~Al, a maior perda de 

massa é observada em aproximadamente 400°C, conforme mostra a curva DTG. Para os HDL 

Mg3AI e M~AI, entretanto, observa-se uma maior perda de massa e em duas etapas (330 e 

425°C), mais evidenciadas na curva TG da amostra Mg2Al. Segundo trabalho reportado por 

Reye Fomés [97], a primeira perda de massa refere-se à desidroxilação e a segunda etapa a 

descarbonatação. Hibino e colaboradores [98], analisando in situ os gases gerados na 

decomposição de um HDL Mg2Al, observaram que C02 é eliminado, principalmente, em 

tomo de 400°C, indicando a decomposição dos íons carbonato nesta faixa de temperatura. 

Na região IH, em temperaturas superiores a 600°C, ocorre a formação irreversível de 

MgO e MgAh04 (espinélio), a partir da solução sólida dos óxidos metálicos [90). 

As diferenças nas curvas TG para os HDLs na segunda etapa de desidratação e na 

descarbonatação são explicadas em função do teor de AI3+. Considerando que o aumento no 

teor do íon metálico provoca um aumento da densidade de carga das lamelas, os íons C032- e 

as moléculas de H20 intercalados entre as lamelas do HDL são mais fortemente atraídos. Este 

efeito, portanto, resulta em uma maior temperatura de desidratação e descarbonatação nos 

HDLs com maior teor de Ae+. 

Os espectros vibracionais no infravermelho mostram as bandas de absorção 

características para os grupamentos hidroxila e col- nos HDLs (Figura 22). 
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Figura 22: Espectros vibracionais no i.v. dos HDLs MgzAl, Mg,A1 e Mg..AL 
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A banda na região de 3500 cm- I é atribuída ao estiramento da ligação O-H dos grupos 

hidroxila das lamelas do HDL. O ombro observado na região de 3050 cm-I para as amostras 

Mg2Al e Mg3Al é atribuído ao estiramento da ligação O-H das moléculas de água em ligações 

de hidrogênio com os íons C03
2- [38]. Observa-se também uma banda na região 1635 cm-I, 

correspondente à deformação angular da molécula de H20. 

Com relação aos íons CO{ intercalados em matrizes de HDL, deve-se esperar a 

ocorrência de três bandas nas seguintes regiões dos espectros no i.v.: 1350-1380 cm-\v3-

estiramento anti-simétrico), 850-880 cm-l(v2-deformação angular fora do plano) e 670-690 

cm- l (v4-deformação angular no plano) [35b]. O modo vibracional VI (estiramento simétrico), 

inativo no infravermelho para o íon livre, pode ser observado na região de 1050 cm-I, devido 

a um abaixamento de simetria do íon CO{ quando intercalado no HDL [98,99b]. 

A primeira banda é observada em 1360, 1371 e 1385 cm-I nos espectros dos HDLs 

Mg2AI, Mg3AI e M~AI, respectivamente. A banda referente ao modo V2 é observada em 875, 

864 e 860 cm- I nos espectros dos HDLs Mg2AI, Mg3AI e M~AI, respectivamente. 

A banda de absorção relacionada ao modo vibracional V4 só é observada na amostra 

Mg2Al (683 cm-I). Nos espectros das amostras Mg3Al e Mg2A1, o modo V4 está encoberto por 

uma banda em 656 e 635 cm- I
, respectivamente. Adicionalmente, uma banda de intensidade 

muito baixa é observada em 1050 cm-I, nos espectros dos HDLs Mg3Al e M~Al. 

As bandas relacionadas aos modos vibracionais de rede, resultarlte dos grupos 

M-O-M (onde M representa os cátions metálicos e O o oxigênio da hidroxila da lamela do 

HDL), também denominados de modos translacionais dos grupos -OH [99], são observadas 

na região abaixo de 1000 cm- I
. Diferenças acentuadas foram encontradas nesta região no 

espectro da amostra Mg2Al em relação aos espectros das amostras HDLs Mg3AI e M~A1. No 

primeiro, os modos de rede são observados como bandas bem definidas em 552, 785 cm-1
, 

além de uma banda de menor intensidade em 950 cm- I
. Nos espectros dos HDLs Mg3Al e 

M~Al têm-se apenas uma larga banda em 656 e 635 cm-1
, respectivamente. 

As várias diferenças descritas acima podem ser explicadas em função do teor de AI3+ 

nos HDLs. Considerando a estrutura de um HDL, cada grupo -OH nas lamelas está 

coordenado a três íons metálicos. Isto significa que em HDLs com menor teor de íons A13+, a 

freqüência de vibração da ligação O-H das hidroxilas é influenciada em grande parte pelos 

íons Mg2+ e, em HDLs com maior teor de íons Ae+, esta vibração tem contribuição maior dos 

íons Ae+. Os espectros acima mostram justamente este efeito. Nos espectros, observou-se um 

deslocamento para menor freqüência das bandas relacionadas ao estiramento da vibração 

O-H, com o aumento do teor de íons Al3+ nos HDLs (3565, 3500 e 3450 para M~l, Mg3Al 
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e Mg2Al, respectivamente). Isto se deve ao efeito polarizante do íon Al3+ que diminui a 

densidade eletrônica da ligação O-H, deslocando a sua vibração para freqüências menores. 

Os modos vibracionais de rede também são afetados pelo teor de íons AI 3+. Para o 

HDL Mg2Al, as bandas em 552, 785, e 950 cm-1 são atribuídas aos modos de rede 

influenciados pelos íons Al3+ [99b,100]. Nos HDLs Mg3Al e M~AI, com menor teor de íons 

AI3+, encontrou-se apenas uma banda em 656 e 635 cm- I
, respectivamente, atribuída ao modo 

de rede influenciado pelos íons Mg2+ [99b,96]. Estes atribuições mostraram uma boa 

correlação quando comparadas com os modos de redes atribuídos aos respectivos hidróxidos 

simples, brucita [Mg(OH)21 e gibsita [AI(OH)31 [101], indicando a influência dos íons 

metálicos nestes modos de vibração. 

Em relação às bandas de vibração das moléculas de água e dos íons CO/-, a análise 

dos espectros trazem algumas informações sobre o grau de organização destas espécies no 

meio interlamelar. Na amostra Mg2A1, a maior densidade de carga parece provocar uma maior 

organização das moléculas no espaço interlamelar. O espectro i. v. do material apresentou uma 

banda referente ao estiramento da ligação O-H das moléculas de água com ligações de 

hidrogênio com os íons CO{ (3050 cm-I
). Como não foi observada a banda em 1050 cm-1, as 

moléculas de H20 devem formar ligações de hidrogênio com os três átomos de oxigênio do 

íon CO{, mantendo a simetria da molécula. Porém, o modo de deformação angular das 

moléculas de H20 ligadas aos íons carbonato deve ser perturbado, já que o espectro mostra 

uma banda larga e assimétrica em 1630 cm- l
. 

Esses efeitos são menos pronunciados à medida que o teor de Ae+ diminui. Na 

amostra Mg3AI, a intensidade da banda em 3050 cm-1 é menor e praticamente ausente no 

espectro da amostra M~Al. A banda de deformação angular da molécula de H20 é mais 

resolvida, indicando menor interação entre esta e os íons C03
2-. Esta menor interação é 

constatada pela freqüência de vibração do modo V2 do íon CO{. Quando maior a interação, 

como no caso da amostra Mg2Al, menor a freqüência de vibração (banda em 1360 cm- I
) e 

vice-versa (bandas em 1371 e 1385 cm- l para as amostras Mg3Al e M~AI, respectivamente). 

Porém, observou-se que a banda do modo V2 do íon C03
2- para as amostras Mg3Al e 

M~Al é mais larga e assimétrica em relação à mesma banda do espectro da amostra Mg2AI, 

além da existência de uma banda de intensidade muito baixa em 1050 cm- I
. Esta banda deve 

surgir devido a um provável abaixamento de simetria do íon C03
2

-. Isto deve ocorrer através 

da interação do ânion com a lamela do HDL ou da interação com algumas moléculas de H20, 

provocando uma perturbação na simetria do íon CO/-o Esta perturbação, também explica a 

forma larga e assimétrica da banda encontrada para o modo V2, já que um abaixamento de 

simetria pode levar a um desdobramento das bandas observadas. Concluiu-se, portanto, que 
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nos HDLs Mg3A1 e M~A1 o espaço interlamelar é menos organizado com relação ao HDL 

Mg2A1. 

A área superficial obtida para os HDLs Mg2AI, Mg3Al e M~AI foi de 42, 57 e 86 

m2
jg, respectivamente, valores tipicamente encontrados para HDLs sintetizados pelo método 

da coprecipitação [87a,90,95]. Esta diminuição da área superficial está diretamente 

relacionada com a cristalinidade dos HDLs. Os difratogramas de raios-X mostraram que os 

HDLs são mais cristalinos na seguinte ordem: Mg2AI > Mg3AI > M~Al. 

Os HDLs na forma carbonato não apresentam microporosidade intracristalina [95]. 

Portanto, estes valores serão utilizados como parâmetro de comparação com os valores 

obtidos após a intercalação da tetrassulfoftalocianina de Co(II). Espera-se que o composto 

intercalado apresente uma área superficial maior do que o HDL na forma carbonato, devido à 

presença de microporosidade. 

2) HDL do tipo ZnsA/ 

O difratograma de raios-X do HDL sintetizado é apresentados na Figura 23. Todos os 

picos do difratograma concordam com aqueles reportados na literatura para o HDL com a 

mesma composição [91]. 
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Figura 23: Difratograma de raios-X (método do pó) do HDL ZnsAl. 

O espaçamento basal (do03) encontrado para a amostra Zn5Al foi de 7,8 Â. Este valor 

concorda com aqueles observados para HDLs do tipo Zn5AI intercalados com íons Cl- e 

moléculas de H20 [91]. Porém, HDLs do tipo Zn2AI quando intercalados com íons col
apresentam valores de espaçamento basal próximos [102]. Para verificar a possível presença 



Tese de Doutorado - Resultados e Discussões 
57 

de íons cot no HDL sintetizado, registrou-se o espectro vibracional na região do 

infravennelho do material (Figura 24). 
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Figura 24: Espectro vibracional no i.v. do HDL ZnsAl. 

A intensa banda observada em 1362 cm- l indica a presença de íons cot intercalados 

no HDL. As demais bandas de absorção seguem a mesma discussão apresentada para os 

HDLs MgxAl (Item rv.A.l). 

Como discutido anterionnente, os FIDLs apresentam alta afinidade por íons C03
2

-

[35,37]. A presença de íons C03
2

- deveu-se às condições de síntese do HDL ZnsAl que foi 

preparado em atmosfera ambiente. Portanto, a presença deste íon no HDL sintetizado 

originou-se do CO2 atmosférico. 

A curva TG mostra que a perda de massa ocorre em duas etapas distintas: temperatura 

ambiente até 300°C e entre 400-850°C. 
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A perda de massa até 160°C (aproximadamente 7%) se deve à eliminação de água. A 

partir desta temperatura foi observada a decomposição do HDL devido à perda dos grupos 

hidroxila, que ocorre até a temperatura de 300°C (perda de 16%). Na região entre 400 e 

850°C (perda de 9%), completa-se a desidroxilação do material, a eliminação dos íons ct- (na 

fonna de HCVClz) e CO/-, com a formação de ZnO e ZnAlz04 como produtos finais 

[37,91,102]. A decomposição do HDL para os respectivos óxidos metálicos leva a uma massa 

final correspondente a 68% da massa inicial. 

A fórmula mínima para o HDL sintetizado foi detenninada a partir da análise de metal 

e do teor de H20 obtido das curvas termogravimétricas. A razão molar Zn2+/ AI3+ encontrada 

foi igual a 4,70 e o conteúdo de H20 igual a 6,9%. Considerando os dados obtidos a partir da 

curva TG (6,9 % de água e uma perda de massa total de 32%), chegou-se a seguinte 

composição para o HDL sintetizado: [Z14,7AI(OH)11 ,4](Cl)O,s(C03)O,2S.2,6H20. A estimativa 

do teor de C03
2- é indireta, pois o teor de carbono no material não foi determinado. 

A área superficial obtida para o HDL Zn2AI foi de 69 m2/g. Como discutido 

anteriormente, este valor será utilizado como parâmetro de comparação com os valores 

obtidos para os HDLs do tipo ZnsAI intercalados com tetrassulfoftalocianina de Co(Il). 
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B) Intercalacão da Tetrassulfoftalocianina de CobaltoCII) em HDL do tipo M&Al 

J) Método da Reconstituição 

o método utilizado para a intercalação da CoPcTs no HDL Mg2Al envolve a 

calcinação da matriz precursora e, em seguida, a reconstituição do HDL através da adição da 

amostra calcinada em água. A seguir, uma solução aquosa do ânion a ser intercalado é 

adicionada à suspensão do HDL reconstituído para a reação de troca iônica. Este 

procedimento, utilizado no trabalho de Mestrado [88], mostrou-se interessante porque 

resultou em um material com alto grau de intercalação, sendo o processo de calcinação 

eficiente para a eliminação do íon C03
2-. Entretanto, o material resultante deste método 

apresentou-se muito pouco cristalino e com um elevado grau de agregação da ftalocianina 

intercalada. 

Um método alternativo para a intercalação da ftalocianina, que poderia resultar em 

materiais mais cristalinos e com menor grau de agregação dos intercalantes, é uma rota 

sintética denominada de método do poliol. Neste método, realiza-se uma reação de 

decomposição térmica do íon carbonato do HDL em meio contendo polióis, seguida da troca 

dos íons hidroxila resultantes pela espécie de interesse. Este método é interessante,-porque é 

sugerido que na reação de eliminação dos íons C03
2-, ocorrem processos de 

dissolução/recristalização do HDL, que levam a uma maior organização do material, ou seja, 

melhor cristalinidade [103]. Adicionalmente, soluções de tetrassulfoftalocianinas metaladas 

em poliol apresentam predominantemente espécies monoméricas. Portanto, a utilização do 

poliol poderia resultar em material com um menor grau de agregação das espécies 

intercaladas. 

Os resultados obtidos no trabalho de Mestrado com relação ao método do poliol 

mostraram-se pouco eficientes para a intercalação dos macrocic1os e gerou materiais com 

baixo grau de intercalação. Uma das hipóteses sugeridas para a ineficácia do método foi que o 

tratamento do HDL na forma carbonato em meio contendo poliol não foi eficiente na 

completa decomposição dos íons CO/o Os resultados de análise elementar e infravermelho 

acusaram a presença do íon C03
2

- na região interlamelar dos compostos de intercalação 

preparados por este método. 

A eliminação do íon C03
2

- de HDLs na forma carbonato é um ponto crítico nas 

sínteses envolvendo a intercalação de diferentes espécies aniônicas. Isto ocorre porque o íon 

carbonato é a espécie preferida como ânion interlamelar nos HDLs [35b,96]. 

Na tentativa de contornar as limitações dos dois métodos, utilizou-se o procedimento 

descrito na Parte Experimental (Item IH. C.l). Primeiramente, calcinou-se o HDL Mg2AI para 
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eliminação dos íons cot, seguida de reconstituição em água. Na segunda etapa, o HDL 

reconstituído foi transferido para uma solução da CoPcTs em poliol. Desta forma, espera-se 

isolar um material com maior grau de intercalação e melhor cristalinidade, porém com menor 

agregação da ftalocianina intercalada no HDL. Os resultados são apresentados a seguir. 

A primeira indicação da intercalação da ftalocianina é dada pela técnica de difração de 

raios-x. Esperou-se observar picos de difração na região de baixos valores de 28, resultado do 

aumento do espaçamento basal, devido à intercalação da CoPcTs. Na Figura 26 são mostrados 

os difrato gramas de raios-X da matriz precursora e o do material obtido após o procedimento 

para a intercalação da CoPcTs no HDL Mg2Al. 
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Figura 26: Difratograma de raios-X HDL M~AI na forma carbonato e após intercalação da CoPcTs: (A) 
método de pó e (B) na forma de filme orientado. 

o HDL Mg2AI resultante da intercalação da CoPcTs apresentou baixa cristalinidade 

conforme sugerem os picos pouco intensos e largos do difratograma. A aquisição do DRX do 

pó ou mesmo na forma de filme orientado indicou a baixa cristalinidade do composto se 

comparado o HDL Mg2AI precursor. A partir da posição dos picos no difratograma, 

calcularam-se os índices de Miller (hkl) e as respectivas distâncias interplanares (dhkl), que são 
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apresentados na Tabela 13ix
. Para os cálculos, considerou-se que a intercalação da CoPcTs 

não altera a simetria romboédrica do HDL precursor e, portanto, o parâmetro ~ corresponde a 

três vezes o valor do espaçamento basal, ou seja, ~ = 3doo3. Este valor foi obtido atribuindo o 

segundo pico do difratograma do pó como 006, sendo, então, ~ = 6.doo6. O parâmetro ª 

também foi determinado a partir do difratograma, atribuindo o pico em 61 ,10°28 como 110 

sendo, então, ª = 2dllo. 

Tabela 13: Distância interplanar dh!(], 28 (À=I,54 A) e índices de Miller (hkl) para Mg2AI
CoPcTs (parâmetros utilizados no cálculo: ª=3,04A e ~=66,2A) 
2ecalculado dcruculado 28eXDeTÍmental dexperimentaJ hkl 

4,00 22,1 4,06 21 ,7 003 
8,00 11,0 8,00 11,0 006 
12,0 7,36 11,8 7,47 009 
16,0 5,52 15,9 5,58 0012 
20,1 4,42 20,0 4,44 0015 
24,2 3,68 23,7 3,76 0018 
34,7 2,58 34,9 2,57 015 
39,1 2,30 39,7 2,27 0114 
46,7 1,94 47,2 1,92 0123 
60,9; 

1,52 61 ,1 1,52 
110; 

61 ,1 113 

A boa aproximação entre os valores calculados e experimentais de 28 e dhld indicaram 

que as atribuições dos índices de Miller devem estar corretas. Portanto, concluiu-se que após a 

reação de intercalação da CoPcTs os picos referentes às reflexões basais do HDL Mg2AI 

deslocaram-se para a região de baixos valores de 28, indicando a intercalação da CoPcTs 

entre as lamelas do HDL. 

O valor do espaçamento basal de 22,1 A (2d006) concorda com os valores já 

observados para HDLs contendo a CoPcTs intercalada [88,64]. Descontando-se a espessura 

da lamela do HDL (4,8 A) [38], obtém-se o valor da altura da região interlamelar de 17,3 A. 

Comparando-se o resultado com as dimensões do macrociclo, de (19,9 x 17,3 x 5,5)A3 [68], 

sugere-se que a CoPcTs esteja orientada perpendicularmente entre as lamelas do HDL. 

Os resultados de análise elementar (C, H e N), de metais (Al, Mg e Co) e do teor de 

água (curva TG) permitiram determinar a composição do material e o grau de intercalação da 

CoPcTs no HDL. Os valores obtidos foram: C - 16,80%; N - 4,24%; H - 3,89%; Mg -

11 ,80%; AI - 6,44%; Co - 2,22%; % HzO - 15,3 %. Relações molares: CIN = 4,62, MglAI = 

2,03 e Co/AI = 0,16. A partir destes resultados, chegou-se a seguinte composição: 

[Mgz,OAl(OH)6,O](CoPcTs)o,I6(C03)O,I8.4,5H20 . 

ix Dados foram gerados com o auxílio de um programa computacional desenvolvido por M. Saux, B. Testiene, 
R. Vdm, 1986 (L.C.S.-CNRS, Bordeaux). 
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A fórmula proposta para o composto de intercalação sugere a presença de íons col-, 
confirmada pela análise do espectro vibracional no i. v. da amostra sintetizada (Figura 27). 
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Figura 27: Espectros vibracionais no i.v. da CoPcTs livre e intercalada no HDL Mg2AI. A seta em 
destaque indica a banda atribuída ao íon carbonato (1360 cm-\ 

As principais bandas observadas no espectro i.v. da CoPcTs, e suas atribuições [104], 

são as seguintes: deformação do anel benzênico (598 e 636 em-I), deformação C-H (1110 em-I), 

respiração do anel benzênico (935 em-I), respiração anel do macrociclo (700 em-I), respiração 

do anel pirrólico (1150 em-I), estiramento do anel macrocíclico (750 e 834 em-I); estiramento 

C-C pirrólico (1328 em-I); estiramento do anel isoindólico (1402 em-I); estiramento C-N 

pirrólico (1520 em-I); grupos S03- (1032, 1191 e 1222 em-I). 

O espectro do composto Mg2AI-CoPcTs mostrou a presença das bandas referentes a 

CoPcTs e ao HDL Mg2AI (Figura 22). Observou-se que não houve alterações significativas 

nas bandas de absorção da CoPcTs quando intercalada no HDL em relação à CoPcTs livre, 

exceto na região de 1350 em-I. As bandas nesta região são observadas tanto para a 

ftalocianina (1400 e 1332 em-I) como para os íons cot (1370 em-I). Portanto, a banda 

observada em 1360 cm-I foi atribuída à presença do íon cot no HDL Mg2A1 contendo a 

CoPcTs intercalada. 
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Considerando a composição proposta para o material sintetizado correta, podemos 

determinar o grau de intercalação da CoPcTs. Para um HDL Mg2Al contendo apenas a 

CoPcTs intercalada, teríamos um material com composição [Mg2AI(OH)6](CoPcTs)y, sendo y 

== 0,25, devido à carga tetravalente da ftalocianina. Porém a composição encontrada para o 

material isolado resultou em um valor de y = 0,16, indicando um grau de intercalação de 64%. 

Os espectros eletrônicos na região do UVNis para a CoPcTs livre e intercalada são 

mostrados na Figura 28. A análise dos espectros eletrônicos é de fundamental importância 

pois, como discutido na Introdução (Item LB.l), a análise das bandas de absorção da 

ftalocianina na região entre 600-800 cm- I (banda Q) traz informações sobre o grau de 

agregação do macrociclo. 
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Figura 28: Espectros eletrônicos de reflectância difusa da CoPcTs livre e do composto M~AI-CoPcTs. 

O espectro da CoPcTs livre é caracterizado por bandas na região de 350 nrn (banda B 

ou Soret) e 650 nm (bandas Q). No estado sólido, a interação entre os anéis do macrociclo 

causa um alargamento das bandas Q e B (acoplamento excitônico). Porém, no espectro 

obtido, observou-se uma banda estreita e com intensa absorção em 670 nrn. Este 

comportamento espectral deve estar associado ao modo de preparação da amostra para a 

obtenção do espectro de reflectância difusa. Como descrito na parte experimentaI, as amostras 

sólidas são diluídas em BaS04 e prensadas em um porta-amostra. Observou-se que a 

prensagem dos sólidos resultava na obtenção de uma superficie regular, plana e refletora. 

Considerando o caracter semicondutor das ftalocianinas [1], a superfície da amostra preparada 

pode apresentar reflexão metálica, ou seja, elevada reflexão da radiação eletromagnética na 

região de máxima absorção [105]. Este fenômeno já foi observado em estudos de reflectância 

difusa na região do UVNis de ftalocianinas metaIadas (Co, Ni, Cu e Zn) ou base livre [5a]. 
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Para verificar se a CoPcTs exposta à radiação eletromagnética apresentava reflexão 

metálica, observou-se, com um microscópio óptico, uma pequena quantidade da ftalocianina 

pura sob a incidência de luz brancax (Figura 29). 

Figura 29: Imagem da CoPcTs sob incidência de luz branca vista em um microscópio óptico. Ampliação 
de 400x. 

o sólido da CoPcTs à olho nu apresenta uma coloração azul escuro, o que corresponde 

ao espectro eletrônico de reflectância difusa da Figura 28, ou seja, baixa absorção da radiação 

eletromagnética na região do azul (400-500 nrn). Porém, no microscópio óptico (Figura 29), 

sob incidência de luz branca, a ftalocianina apresentou uma intensa coloração rosada, ou seja 

reflexão da radiação na região de máxima absorção (banda Q). 

O fenômeno de reflexão metálica depende de uma série de fatores como, por exemplo, 

da orientação e do tamanho das partículas do sólido. Em um estudo reportado por de Faria e 

colaboradores [78], foi obtido o espectro de reflectância difusa de uma CoPcTs diluída em 

MgO, em um aparelho do tipo "Guided Wave". Neste caso, o sólido não precisa ser prensado 

em um porta amostra, pois uma fibra ótica transporta a radiação que será incidida sobre o 

sólido (disperso sobre uma superficie qualquer). O espectro obtido pelos autores apresentou 

um perfil diferente daquele apresentado na Figura 28, com uma banda Q larga, sem a banda 

de absorção estreita e intensa na região de 670 mn. Portanto, o espectro eletrônico de 

reflectância difusa da CoPcTs deve ser avaliado com cuidado, pois o efeito da preparação da 

amostra e, conseqüentemente, da reflexão metálica dificulta a análise qualitativa da absorção 

na região da banda Q. Concluiu-se que no espectro eletrônico da CoPcTs (Figura 28), a 

absorção em 670 nrn não deve ser o máximo da absorção da banda Q, mas efeito da reflexão 

metálica que impossibilita um registro correto desta banda. 

Com relação ao espectro eletrônico de reflectância difusa do composto Mg2Al-CoPcTs 

(Figura 28), observou-se que não houve nenhum deslocamento significativo das bandas em 

x Microscópio óptico Olympus modelo BH2-UMA acoplado a uma câmera Sony modelo CCD-IRIS IRGB. 
Este sistema está acoplado a um aparelho Renishaw modelo System 3000, utilizado para a aquisação de 
espectros Raman Ressonante. 
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relação à ftalocianina livre. Porém, a CoPcTs intercalada no HDL Mg2AI apresentou uma 

menor intensidade de absorção na região de 670 nrn. Constatou-se, também, que a diluição da 

amostra Mg2AI-CoPcTs em BaS04 não altera o perfil espectral, porém, há uma diminuição da 

I intensidade do espectro. Como a reflexão metálica pode alterar o perfil da banda Q no 

espectro, uma avaliação do grau de agregação da CoPcTs intercalada no HDL é mais 

adequada através da análise do espectro eletrônico da suspensão aquosa do material (Figura 

30). 
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Figura 30: Espectros eletrônicos da suspensão aquosa do composto M~A1-CoPcTs e da solução aquosa da 
CoPcTs livre (8,5 mmol/L). 

A comparação entre os espectros da suspensão e de reflectância difusa do composto 

Mg2Al-CoPcTs mostrou que a dispersão do sólido em meio aquoso evita possíveis efeitos de 

reflexão do material. 

Como discutido na Introdução (parte LA. I ), a banda em 625 nm no espectro da 

solução aquosa da CoPcTs corresponde à espécie dimérica (Figura 30). Devido à elevada 

concentração desta solução, a banda correspondente à espécie monomérica aparece apenas 

como um ombro na região de 660 nrn, indicando, portanto, uma predominância de espécies 

diméricas. A utilização deste mesmo tipo de interpretação para o espectro da suspensão do 

composto Mg2AI-CoPcTs não é direta. Apesar da formação de espécies diméricas provocar o 

desdobramento e o alargamento da banda Q (acoplamento excitônico), este efeito é menor 

com relação à uma situação em que a CoPcTs esteja altamente agregada. Este fato foi 

observado através do seguinte teste: uma pequena porção da solução de CoPcTs 8,5 mmoVL 

foi colocada sobre uma pequena placa de vidro. Com o filme formado após a evaporação da 

água, registrou-se o espectro eletrônico da CoPcTs (Figura 31). 
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Figura 31: Espectro eletrônico de um filme da CoPcTs. O corte de absorção em cerca de 300 nm se deve à 
placa de vidro. 

o espectro do filme transparente da CoPcTs, registrado no modo de transmitância, 

mostra um alargamento da banda Q, além de um deslocamento hipsocrômico do máximo de 

absorção em relação ao espectro eletrônico da solução aquosa do macrociclo (Figura 30). 

Com a evaporação da água na solução da CoPcTs, as moléculas da ftalocianina vão se 

orientando e agregando sobre a placa de vidro. Tem-se, então, um filme cujo arranjo das 

moléculas depende da maneira como estas se empacotam. A ftalocianina sem grupos 

substituintes no anel benzênico, base livre ou metalada, por exemplo, apresenta diversas 

fonnas polimórficas com diferentes estruturas cristalinas (Figura 32) [106]. 
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Figura 32: Exemplos de polimorfos de ftalocianioas de Cu e Zn [106). 

Considerando que no filme da CoPcTs exista algum tipo de empacotamento como 

mostrado na Figura 32, a presença de espécies discretas (dímeros e monômeros) deixa de 

existir e temos, então, o que se define nesta tese de forma agregada. O arranjo exato das 

moléculas da CoPcTs não é conhecido. A estrutura cristalina de ftalocianinas não substituídas, 

como mostrada na Figura 32, é obtida através de estudos de raios-X de monocristal. Porém, 

não foi encontrado na literatura estudos sobre a estrutura cristalina para 
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tetrassulfoftalocianinas. Considerou-se, entretanto que a CoPcTs no estado sólido tem um 

arranjo em que a ftalocianina deve estar na sua forma agregada. 

Com estas considerações, a partir da comparação dos espectros eletrônicos da CoPcTs 

das Figuras 30 e 31, o alargamento observado na banda Q no espectro eletrônico da CoPcTs 

será considerado proporcional ao grau de agregação do macrociclo. Quando maior o 

alargamento da banda Q, maior é o grau de agregação da CoPcTs. 

O espectro eletrônico do composto Mg2AI-CoPcTs em suspensão aquosa (Figura 30) 

mostrou que a banda Q da ftalocianina é relativamente larga, quando comparada com o 

espectro da solução ou do filme da CoPcTs. Este resultado indicou, portanto, que a CoPcTs 

intercalada no HDL está agregada. Como o objetivo do presente estudo foi de se isolar um 

HDL em que a CoPcTs não esteja agregada, o perfil espectral esperado para o composto de 

intercalação seria aquele observado para a CoPcTs na forma monomérica, como apresentado 

na Introdução (Item LA1, Figura 5B). O resultado de área superficial, apresentado a seguir, 

também indicou que a CoPcTs deve estar agregada entre as lamelas do HDL. 

A medida de área superficial para o composto Mg2AI-CoPcTs forneceu um valor de 

20 m2/g. Este valor é inferior àquele encontrado para o HDL precursor Mg2AI na forma 

carbonato (42 m2/g), indicando que a intercalação da CoPcTs alterou as propriedades texturais 

do HDL. Porém, tal resultado sugere que o material isolado não apresenta microporosidade 

intracristalina, pois a presença de microporos resultaria em um aumento da área superficial do 

HDL. Tal aumento foi observado em estudos envolvendo a intercalação de [Fe(CN)6]3- e 

polioxometalatos em HDLs do tipo ZnxAI e MgxAI, devido à formação de microporos, 

detectados através do levantamento de isotermas de adsorção-dessorção de N2 [107]. 

Os resultados apresentados revelam que as alterações na rota sintética não resultaram 

em materiais com maior cristalinidade (DRX) e nem com menor grau de agregação da 

ftalocianina intercalada (UVNis). Apesar da utilização de uma solução da CoPcTs em 

glicerol para a intercalação no HDL, reduzindo consideravelmente a agregação da 

ftalocianina, esta estratégia não foi adequada para impedir a sua agregação após a intercalação 

no HDL. 

Uma hipótese sugerida para explicar estes resultados, considerou a densidade de carga 

lamelar do HDL utilizado para a intercalação. O grau de substituição dos íons Mg2+ por Ae+ 

está diretamente relacionado à densidade de carga positiva nas lamelas do HDL. Neste caso, 

quando maior a substituição, maior será a densidade de carga no HDL, pois como descrito 

anteriormente, a quantidade de carga positiva presente na matriz equivale à quantidade de 

Ae+ no HDL. Este valor corresponde à capacidade de troca aniônica do HDL. 



Tese de Doutorado - Resultados e Discussões 
68 

Desta fonna, o HDL M~Al pode ser considerado wn material com alta densidade de 

carga e como a relação carga/área nas lamelas é alta, os ânions interlamelares estarão muito 

próximos uns dos outros. No caso da CoPcTs, esta situação pode favorecer a agregação do 

macrociclo. Para contornar estes problemas, uma rota alternativa foi proposta e os resultados 

são apresentados a seguir. 

2) Método da Co precipitação 

Para este procedimento sintético, preparou-se wn HDL com uma maior relação molar 

Mg:AI (4:1) na tentativa de, através da diminuição da densidade de carga lamelar, diminuir a 

agregação da CoPcTs. Utilizaram-se soluções mais diluídas dos sais de magnésio e alumínio, 

pois a síntese com reagentes em concentração menor pode também influenciar na 

cristalinidade do material, dando origem a precipitados mais cristalinos. Isto ocorre porque a 

velocidade de nucleação deve ser menor do que a velocidade de crescimento do cristal, 

levando à formação de cristais maiores. 

O difratograma de raios-X para a CoPcTs intercalada no HDL M~Al é apresentado na 

Figura 33. 
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Figura 33: Difratograma de raios-X (método do pó) do composto isolado na síntese do HDL M~AI 
intercalado com a CoPcTs e do HDL M~I na forma carbonato. 
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Observa-se, novamente, o isolamento de um material com baixa cristalinidade, 

confonne sugerem os picos pouco intensos e largos do difratograma, quando comparado com 

o HDL M~AI na fonna carbonato. Apesar da dificuldade em se detenninar com exatidão os 

máximos dos picos de difração, observou-se que o perfil do difratograma do composto 

M~AI-CoPcTs é semelhante àquele encontrado para o composto Mg2AI-CoPcTs (Figura 26). 

Considerando que o pico referente à distância interplanar 28 7,80° possa ser atribuído 

ao plano 006, o espaçamento basal obtido é igual a 22,6 Â (2doo6). Subtraindo a espessura da 

lamela (4,8Â) deste valor, o espaço ocupado pelo macrociclo na região interlamelar é de 

17,8Â. Este valor está próximo àquele obtido para o composto Mg2AI-CoPcTs, sugerindo que 

a CoPcTs está orientada perpendiculannente no espaço interlamelar do HDL. 

Os resultados de análise elementar (C, H e N), de metais (AI, Mg e Co) e do teor de 

água (curva TG) pennitiram detenninar a composição do material e o grau de intercalação da 

CoPcTs no HDL. Os valores obtidos foram: C - 17,46%; N - 4,80%; H - 3,55%; Mg -

12,82%; AI - 3,66%; Co - 2,50%; % H20 - 13,6 %. Relações molares: CIN = 4,24, MglAI = 

3,89 e Co/AI = 0,31. Os resultados mostram, inicialmente, uma discrepância com relação ao 

teor da CoPcTs. Considerando a fónnula proposta [Mg3,9AI(OH)9,S](CoPcTs)o,25.4H20, a 

relação molar CIN seria igual a 4, enquanto que a relação molar Co/AI seria igual a 0,25. O 

valor obtido para a relação molar CIN foi igual a 4,24, sugerindo a presença de um excesso de 

carbono, que poderia estar relacionado com a presença de íons C03
2

- no material. Entretanto, 

os espectros vibracionais não indicaram a presença de íons cot no composto M~AI

CoPcTs (vide Figura 34 e respectiva discussão). Já a relação molar Co/AI obtida, igual a 0,31, 

indicou a presença de um excesso de CoPcTs no material. Porém, este resultado pode estar 

relacionado a uma lavagem ineficiente do material após a síntese, explicando o excesso de 

CoPcTs no material. 

A fónnula proposta sugeriu a intercalação completa da CoPcTs no HDL M~AI, 

indicando que o método da coprecipitação gerou um material com maior grau de intercalação 

da CoPcTs em relação à síntese anterior, via método da reconstituição. Este comportamento 

também foi encontrado em sínteses anteriores e observou-se que o método da coprecipitação 

pode resultar em HDLs com praticamente 100% de intercalação da CoPcTs [82]. 

O espectro vibracional no i.v. confinnou o maior grau de intercalação, através da 

análise das bandas na região de 1350 cm- I
, referente ao íon cot (Figura 34). 
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Figura 34: Espectros vibracionais no i.v. da CoPcTs livre e intercalada no HDL M~I. A seta em 
destaque indica as bandas analisadas (1405 e 1330 em-I) para determinar a presença de íons 
CO/- no material sintetizado. 

Como descrito anterionnente, a presença de íons C03
2- altera o perfil das bandas da 

CoPcTs na região de 1350 cm-1
, como foi observado para os espectros da CoPcTs intercalada 

no HDL Mg2Al (Figura 27). O espectro do composto M~AI-CoPcTs na região de 1350 cm-\ 

mostra que não houve alterações significativas no perfil e na intensidade relativa das bandas 

atribuídas a CoPcTs (1405 e 1330 cm- I
) em relação ao espectro da CoPcTs livre. Este 

resultado difere daquele observado para o composto Mg2AI-CoPcTs, em que o perfil das 

bandas da CoPcTs na região de 1350 cm- I foi significantemente alterado devido à presença do 

íon CO{ (Figura 27). Portanto, este resultado corrobora a suposição de que a CoPcTs é 

praticamente o único íon intercalado no HDL Mg2Al. 

A análise do estado de agregação da ftalocianina intercalada no HDL Mg2Al foi feita 

através da avaliação do espectro eletrônico na região do UVNis (Figura 35). 
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A análise do espectro eletrônico do composto M~AI-CoPcTs em suspensão aquosa 

(Figura 30) mostrou que a banda da ftalocianina é relativamente larga, indicando que a 

CoPcTs intercalada no HDL está agregada. 

Porém, a comparação dos espectros eletrônicos dos compostos Mg2AI-CoPcTs e 

M~Al-CoPcTs indicou que a densidade de carga das lamelas do HDL tem um efeito sobre o 

grau de agregação da ftalocianina. Para se analisar melhor a relação entre densidade de carga 

do HDL e grau de agregação da CoPcTs foram reproduzidos os espectros eletrônicos da 

suspensão aquosa dos compostos Mg2AI-CoPcTs, M~AI-CoPcTs e de um HDL Mg3Al 

intercalado com a CoPcTsxi
. 
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Figura 36: Espectros eletrônicos da suspensão aquosa dos compostos Mg2AI-CoPcTs (-), M~I-CoPcTs 
(---) e Mg..AI-CoPcTs ( .... ). 

xi O HDL Mg3Al intercalado com a CoPcTs (abreviado Mg3Al-CoPcTs) foi preparado durante o trabalho de 
Mestrado [88J e os detalhes da síntese são apresentados na Tabela 3 (Item Ill.C.2). Composição estimada para 
o composto: [Mg3,lAl(OH)8,2J(CoPcTs)o,2~.4,8H20. 
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Na análise dos espectros eletrônicos, obselVou-se uma gradual diminuição da largura 

da banda Q na seguinte ordem: Mg2Al-CoPcTs > Mg3Al-CoPcTs > M~AI-CoPcTs. Portanto, 

com a redução da densidade de carga do HDL ocorreu uma díminuição na formação de 

agregados. Entretanto, a agregação da CoPcTs nos HDLs estudados foi relativamente alta. 

A medida de área superficial para o composto M~AI-CoPcTs apresentou um valor de 

20 m2/g. Este valor foi o mesmo encontrado para o composto Mg2AI-CoPcTs (20 m2/g). 

Como discutido anteriormente, este resultado indicou que a intercalação da CoPcTs não 

resultou no isolamento de HDLs com microporosidade intracristalina. 

Diante desses resultados e com base nos dados de espectroscopia eletrônica no 

UV/Vis, considerou-se que a preparação de um HDL com densidade de carga menor do que 

aqueles preparados, poderia reduzir ainda mais a agregação da CoPcTs e, eventualmente, 

minimizar a formação de espécies diméricas. 

Segundo a literatura [38,90,108], para HDLs de fórmula geral 

[Mg2+(l_x)Ae+xeOH)2(An-)x1n.zH2ÜD, o valor de x deve variar entre 0,201 e 0,337, ou seja, 

relação molar Mg2+/AI3+ entre 2 e 4. Esse limite expressa a relação molar Mg2+/AI3+ permitida 

para a formação de compostos puros. Para valores de x fora desse intelValo há formação de 

outras fases [90]: hidromagnesita, [4MgC03.Mg(OH)2.4H20], para 0,201>x>0,105; bohemita 

(a-AIOOH) para x>O,337; uma mistura de hidromagnesita e hidróxido de magnésio, para 

x<0,105. 

A preparação de um HDL com menor densidade de carga, como por exemplo com 

relação MglAl = 5, levaria à formação de outras fases, impossibilitando o isolamento de um 

HDL com a densidade de carga da lamela desejada. Uma tentativa de superar esta limitação 

foi utilizar os elementos zinco e alumínio como íons di- e trivalentes, respectivamente, para a 

síntese de um HDL. Esta combinação de cátions permite a síntese do HDL com uma relação 

molar ZnlAI igual a 5 [37,91,72]. Além disso, a síntese de HDLs com estes metais apresenta 

algumas vantagens. O pH de coprecipitação de um HDL ZnxAI é em tomo de 7. Neste pH, a 

interferência dos íons CO{ é reduzida, pois a espécie predominante é o íon HC03- [109]. 

Como Íons monovalentes apresentam menor afinidade aos HDLs em relação à Íons de maior 

valência [35a], os íons bicarbonato não devem interferir na intercalação do macrociclos. 

A seguir são apresentados os resultados para a tentativa de intercalação da CoPcTs no 

HDL Zn5AI pelo método da coprecipitação. 
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C) Intercalacão da Tetrassulfoftalocianina de CobaltoCII) em HDL do tipo Zn~ 

1) Método da Co precipitação 

A intercalação da CoPcTs em um HDL com relação molar Zn2+/Al3+ = 5 foi realizada 

através do método da coprecipitação como descrito na parte experimental (Item IILD.1). Para 

o primeiro composto sintetizado, utilizou-se uma razão molar Al3+/CoPcTs = 2, abreviado 

como Zn5AI-CoPcTs(cop2). O difratograma de raios-X é apresentado na Figura 37. 
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Figura 37: Difratograma de raios-X (método do pó) do composto isolado na síntese do HDL ZnsAl 
intercalado com a CoPcTs e do HDL ZnsAl na forma cloreto. 

No difratograma do composto Zn5AI-CoPcTs( cop2), observou-se a presença de picos 

na região de baixos valores de 28, indicando um aumento do espaçamento basal no HDL 

devido à intercalação da ftalocianina. Entretanto, o difratograma do material possui picos 

relativamente largos e com uma baixa razão sinal/ruído, indicando que o material isolado tem 

baixa cristalinidade. Porém, comparado com os difratogramas dos HDLs Mg2AI e M~AI 

intercalados com a CoPcTs (Figuras 26 e 33), o HDL ZnsAI resultou em um material com 

cristalinidade superior. Este resultado foi confirmado após se obter o DRX deste material na 

forma de filme orientado (Figura 38). 
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Figura 38: Difratograma de raios-X (filme orientado) do composto isolado na síntese do HDL ZnsAI 
intercalado com a CoPcTs e do BDL ZnsAl na forma cloreto. 

Comparando-se o DRX do composto ZnsAI-CoPcTs( cop2) com aquele do composto 

Mg2AI-CoPcTs (Figura 26), ambos obtidos na forma de filmes orientados, constatou-se que a 

utilização do HDL ZnsAI resultou no isolamento de um material com maior cristalinidade. 

Observou-se também que o DRX do composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) apresentou picos 

mais intensos na região de baixos valores de 28, quando comparado com o difratograma do pó 

(Figura 37). De acordo com o descrito na Parte Experimental (Item IlLF.2), o filme orientado 

era obtido através da evaporação da suspensão aquosa dos compostos sobre uma lâmina de 

vidro. Nesta preparação espera-se obter um filme do composto com maior grau de orientação, 

já que a evaporação lenta da suspensão deve permitir uma melhor organização do material 

lamelar [110]. Na outra preparação, o pó do material era diretamente depositado sobre um 

porta amostra de aço e compactado. 

A partir da posição dos picos do difratograma do filme orientado para o composto 

ZnsAI-CoPcTs(cop2), calcularam-se os índices de Miller (hkl) e as respectivas distâncias 

interplanares (dhk]) (Tabela 14). Para os cálculos, o parâmetro ~ foi obtido atribuindo o 

primeiro pico do difratograma como 003, sendo, então, ~ = 3doo3. O parâmetro ª foi obtido da 

literatura [91]. 
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Tabela 14: Distância interplanar dbkl, 28 (À=I,54 Á) e índices de Miller (hkl) para ZnsAl
A e c=67.2Á , , 

28caIculado dcruculado 28 cxoerimental <Íexverimental hkl 
3,94 22,4 3,94 22,4 003 
7,88 11,2 7,82 11,3 006 

11,8 7,47 11,7 7,57 009 
15,8 5,60 15,7 5,65 0012 
19,8 4,48 19,7 4,51 0015 
23,8 3,73 23,6 3,76 0018 
34,0 2,63 33,5 2,67 015 

Relacionando os picos com as atribuições sugeridas, conclui-se que o composto na 

forma de filme, orientou-se de tal maneira que as reflexões basais 003 e 006 são mais intensas 

em relação à reflexão 015, conforme o esperado. Para o pó (Figura 37), observou-se que as 

reflexões não basais 015 e 110 (em 2034,0 e 59,6°) possuíam maior intensidade em relação às 

reflexões 003 e 006, indicando ausência de orientação preferencial do composto lamelar. 

Considerando o pico atribuído à reflexão 003, o espaçamento basal obtido foi igual a 

22,4 Á (do03). Subtraindo a espessura da lamela (4,8Á) deste valor, o espaço ocupado pelo 

macrociclo na região interlamelar é de 17,6Á. Este valor está próximo aquele obtido para os 

HDL Mg2AI e M~AI intercalados com a CoPcTs, sugerindo que a CoPcTs está orientada 

perpendicularmente em relação às lamelas do HDL. 

A avaliação do grau de intercalação foi verificada através da análise elementar. Os 

valores obtidos foram: C - 16,55%; N - 4,85%; H - 2,85%; H20 - 15,9% (curva TG); razão 

molar CIN = 3,99. Valores esperados a partir da fórmula [ZnsAl(OH)d(CoPcTs)o,2S.8,2H20: 

C - 10,36%; N - 3,02%; H - 3,41 %; razão molar C/N = 4. 

Os dados mostraram que o material isolado apresentou um elevado teor de carbono. 

Porém, a relação molar CIN obtida foi o valor esperado para um material que possui a CoPcTs 

como única fonte de carbono. Considerando a fórmula molecular da CoPcTs, 

N~(C32N8H12012S4CO), a presença de íons CO/- aumentaria a quantidade de carbono no 

material, alterando a relação molar CIN para valores maiores que 4. Adicionalmente, a 

presença de íons CO/- no material seria detectada no espectro i. v. do material, o que não foi 

observado, de acordo com a Figura 39. Portanto, o excesso de carbono obtido na análise 

elementar pode estar relacionado a um excesso da CoPcTs no material sintetizado. 
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Figura 39: Espectros vibracionais no i.v. da CoPcTs livre e do composto CoPcTs-ZnsAl(cop2). A seta em 
destaque indica a região analisada (bandas em 1405 e 1330 em-I) para determinar a presença 
de íons C03

2
- no material sintetizado. 

Como descrito na parte experimental, a lavagem do material sintetizado era realizada 

com água desionizada, seguida por centrifugação do material, até que o sobrenadante 

estivesse incolor, ou seja, livre de íons CoPcTs. Após a caracterização por análise elementar, 

o material foi novamente lavado diversas vezes com água desionizada. Após este 

procedimento, os resultados de análise elementar foram praticamente os mesmos. 

Para a análise da composição do material, utilizou-se da técnica de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) acoplada a um espectrômetro de energia dispersiva de raios-X 

(EDS). Através desta técnica é possível analisar a composição de cristais selecionados a partir 

das imagens obtidas com o microscópio. Como o composto de intercalação isolado apresentou 

um excesso da CoPcTs, a técnica permite verificar se existe homogeneidade na composição 

do material, ou então a presença de microdomínios em que a composição não é aquela 

esperada. 

As micrografias contêm informações sobre a composição do material, sendo que os 

elementos mais pesados geram um brilho maior na imagem obtida [111]. Entretanto, para a 

obtenção de uma imagem cujo padrão de contraste esteja relacionado com a composição do 



Tese de Doutorado - Resultados e Discussões 
77 

material, a amostra deve apresentar wna superficie plana e polida, para minimizar efeitos 

topológicos no padrão de contraste da imagem. Para tal, utilizou-se da técnica de impregnação 

do material em resina epóxi, cuja descrição detalhada encontra-se na parte experimental (Item 

III.H.4). A imagem obtida para o composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) é mostrada na Figura 40. 
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Figura 40: Micrografia eletrônica de varredura do composto ZnsAl-CoPcTs(cop2) impregnado em resina 
epóxi. A seta indica a região ampliada, mostrada à direita, com os números indicando as 
regiões analisadas por EDS. 

A análise das imagens mostrou que o composto ZnsAI-CoPcTs( cop2) apresentou um 

padrão de composição bastante regular, pois os cristais mostraram intensidades semelhantes 

de brilho. A diferença de brilho nos cristais analisados está relacionada a efeitos topológicos, 

pois a imagem revelou que durante o polimento os cristais sofreram fraturas, resultando em 

uma superfície menos plana. Na Tabela 17 estão apresentados os teores de metal nas regiões 

marcadas na Figura 40. 

Tabela 15: Análise por espectroscopia de energia dispersiva de raios-X do composto ZnsAl
CoPcTs(cop2). Os números indicados referem-se às regiões analisadas de acordo 
com a Figura 40. 

Zn5AI-CoPcTS( cop2) 
1 2 

%Zn 22,2 33,3 
%Al 2,18 3,11 
%Co 2,47 3,74 

relação molar Zn2
+ / AlJ

+ 4,20 4,42 
! rela~molar Ae+/ço2+ L-. 1,93 1,82 I 

As duas regiões analisadas apresentaram uma relação molar Zn2+/At3+ menor que o 

valor utilizado durante a síntese do material (Zn2+/Al3+ = 5), porém dentro dos valores 

esperados para o isolamento de HDLs puros. A relação molar Ae+/Co2+ confirmou a presença 

de um excesso da CoPcTs no composto ZnsAI-CoPcTs(cop2), já que a relação molar esperada 

para wn composto sem excesso de ftalocianina seria Al3+/C02+ = 4 (no caso de 100% de 

intercalação da CoPcTs). A análise de metais do composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) por 
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espectroscopia de emissão de plasma-ICP ofereceu os seguintes valores: Zn- 42,7%; AI -

3,12%; Co - 3,50%. Relações molares: Zn!AI = 5,66 e AVCo = 1,95. Apesar da discrepância 

com relação ao teor de zinco entre as análises por ICP e EDS, os demais elementos 

apresentaram resultados mais próximos. Porém, o teor médio de zinco obtido a partir da 

técnica de ICP é aquele mais representativo, pois é obtido a partir de uma quantidade de 

amostra muito maior quando comparado com a técnica de EDS. 

Para avaliar qual o feito deste excesso de CoPcTs confinado na região interlamelar do 

HDL ZnsAI, foram obtidos os espectros eletrônicos na região do UVNis (Figura 42). 
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Figura 41: Espectro eletrônico da suspensão aquosa do composto ZnsAJ-CoPcTs(cop2). 

A avaliação inicial do espectro eletrônico do composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) sugeriu 

que a CoPcTs intercalada estaria principalmente na fonna monomérica, pois a banda em 666 

nm pode ser atribuída a esta espécie. Porém, ao se comparar os perfis espectrais no espectro 

eletrônico de reflectância difusa do composto de intercalação e da CoPcTs, observa-se perfis 

semelhantes (Figura 42). 
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Figura 42: Espectros eletrônicos de retlectância difusa da CoPcTs livre e do composto ZnsAJ
CoPcTs( cop2). 
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A semelhança entre os espectros da Figura 42 mostra que o composto ZnsAl

CoPcTs( cop2) apresentou o mesmo efeito de reflexão metálica observado para a CoPcTs 

livre. Como os espectros eletrônicos de reflectância difusa e da suspensão aquosa do 

composto ZnsAl-CoPcTs(cop2) são muito semelhantes na região da banda Q, a primeira 

hipótese considerada foi de que o efeito de reflexão metálica devia estar ocorrendo com o 

composto, mesmo em suspensão aquosa. De fato, a aparência deste material era bem diferente 

daquela encontrada para os materiais MgxAI-CoPcTs. Os compostos de intercalação isolados 

a partir dos HDLs MgxAl eram pós finamente divididos, enquanto que com o HDL ZnsAl, o 

sólido isolado era formado por cristais maiores e duros (eram triturados com dificuldade em 

almofariz de ágata, com auxilio de um pistilo). 

Uma análise cuidadosa do espectro da Figura 41, mostra que a base da banda Q é bem 

larga, estendendo-se para além de 800 nm. Tal perfil é bem diferente daquele da banda Q do 

monômero da CoPcTs em solução DMF-água 5:1 (Figura 5B) ou mesmo em uma matriz 

orgânica na qual foi possível isolar a espécie monomérica (detalhes no Apêndice desta Tese). 

Portanto, o perfil da banda Q no espectro eletrônico da suspensão do composto ZnsAI

CoPcTs( cop2) (Figura 41) foi interpretado como resultado da elevada agregação da CoPcTs e 

o possível efeito de reflexão metálica. Esta interpretação é adequada considerando que o 

composto de intercalação isolado apresentou um excesso de CoPcTs no material. A 

acomodação deste excesso de ftalocianina entre as lamelas do HDL deve resultar, de fato, em 

uma elevada agregação da CoPcTs. 

A medida de área superficial para o composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) apresentou um 

valor de 8 m2/gxii, ou seja, muito inferior ao encontrado para o HDL ZnsAI (69 m2/g). Como 

discutido anteriormente, este resultado indica a ausência de microporosidade intracristalina no 

material. 

o composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) não apresentou a principal característica desejada: 

um HDL em que a CoPcTs intercalada esteja na forma monomérica, com uma distância entre 

as moléculas da ftalocianina que possibilite o acesso de outras moléculas (um substrato, no 

caso de uma reação catalisada pela ftalocianina intercalada) na região interlamelar do 

composto de intercalação. 

Entretanto, o isolamento de um composto de intercalação com boa cristalinidade e 

contendo um excesso de CoPcTs motivou a um estudo adicional do sistema. Algumas 

questões deveriam ser respondidas: (a) que fatores levariam ao isolamento de um HDL 

contendo um excesso de CoPcTs?; (b) de que forma o HDL poderia comportar um excesso de 

xii Medida realizada em aparelho Micromeritics Asap 2010 no laboratório do Grupo de Química Industrial do 
Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. A amostra foi aquecida a 200°C por 2h 
sob vácuo antes da análise. 
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ftalocianina?; (c) qual seria o arranjo exato da CoPcTs? Para responder estas questões alguns 

estudos foram realizados com o sistema ZnsAl-CoPcTs e são apresentados a seguir. 

Primeiramente, efetuou-se uma modificação no procedimento experimental 

empregado na síntese do composto ZnsAI-CoPcTs(cop2). Como descrito anteriormente, a 

coprecipitação do ROL é realizada em um meio contendo a CoPcTs com uma quantidade 

duas vezes superior à necessária para a neutralização da carga do ROL (relação molar 

AI3+/CoPcTs = 2). Para verificar se o excesso de CoPcTs durante a síntese está causando as 

modificações observadas, decidiu-se sintetizar o ROL ZnsAI em um meio contendo a 

quantidade estequiométrica para a neutralização da carga do ROL (relação molar 

Al3+/CoPcTs = 4). Os detalhes do procedimento experimental foram descritos no Item III.D.l 

(composto abreviado como ZnsAI-CoPcTs(cop4)). O difratograma de raios-X do composto 

isolado é apresentado na Figura 43. 
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Figura 43: Difratograma de raios-X (filme orientado) do composto isolado na síntese do HDL Zn~ 
intercalado com a CoPcTs. 

O difratograma do composto ZnsAl-CoPcTs(cop4) apresentou uma razão sinal/ruído 

menor do que aquela observada para o DRX do composto ZnsAl-CoPcTs(cop2) (Figura 38). 

Este resultado indicou que a relação molar AI3+/CoPcTs = 4, utilizada na síntese do material, 

levou ao isolamento de um material com menor cristalinidade, embora as demais condições 

de síntese tenham sido praticamente as mesmas (Tabela 4). Observou-se também que, no 

DRX dos dois compostos, a relação de intensidade dos picos em baixos valores de 29 são 

diferentes. Porém, comparando-se as suas posições, notou-se que a indexação dos planos de 

Miller devem ser praticamente a mesma (Tabela 16). 
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Tabela 16: Posições dos picos de reflexão e índices de Miller dos HDLs ZnsAl-CoPcTs(cop2) 

-
ZnsAl-CoPcTs( cop2) ZnsAI-CoPcTs( cop4) Índices de Miller 

26 (graus) 26 (graus) (hkI) 
3,94 4,10 003 
7,82 7,96 006 

11,7 11,8 009 
157 15,7 0012 
19,7 19,6 0015 
23,6 23,5 0018 
33,5 33,8 015 

o valor do espaçamento basal de 22,IÁ (do03) é próximo daquele obtido para o 

composto ZnsAl-CoPcTs(cop2), indicando que a ftalocianina intercalada também deve estar 

disposta verticalmente em relação às lamelas do HD L. 

Os resultados de análise elementar, entretanto, mostraram valores diferentes entre os 

dois HDLs preparados. Os resultados obtidos para o composto ZnsAI-CoPcTs( cop4) foram os 

seguintes: C - 9,86%; N - 2,73%; H - 2,51%; H20 - 11,7% (curva TG); razão molar CIN = 

4,21. Valores esperados a partir da fórmula [ZnsAl(OH)n](CoPcTs)o,25.5,7H20: C - 10,87%; 

N - 3,17%; H - 3,01 %; razão molar CIN = 4. 

Os dados mostraram que o material isolado apresentou um teor de carbono menor que 

o esperado para a fórmula proposta. Este resultado foi diferente daquele observado para o 

composto ZnsAI-CoPcTs( cop2), em que se observou um elevado teor de carbono, relacionado 

com um excesso de ftalocianina presente no HDL. Constatou-se também que a razão molar 

elN obtida foi maior que 4, indicando a presença de íons cot no material sintetizado, 

confirmado no espectro i. v. do material (Figura 44). 
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Figura 44: Espectros vibracionais no i.v. do composto ZnsAl-CoPcTs(cop4). A seta em destaque indica a 
banda atribuída ao íon carbonato (1360 em-I). 
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Para a análise da composição do material, utilizou-se novamente a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada a um espectrômetro de energia 

dispersiva de raios-X (EDS). A imagem obtida para o composto ZnsAI-CoPcTs(cop4) é 

mostrada na Figura 45. 
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Figura 45: Micrografia eletrônica de varredura do composto ZnsAI-CoPcTs(cop4) impregnada em resina 
epóxi. A seta indica a região ampliada, mostrada à direita, com os números indicando as 
regiões analisadas por EDS. 

A análise das imagens mostrou que o composto ZnsAI-CoPcTs(cop4) apresentou um 

padrão de composição bastante irregular, pois os cristais mostram diferentes intensidades de 

brilho. Na Tabela 17 estão apresentados os teores de metal nas regiões marcadas na Figura 45. 

Tabela 17: Análise por espectroscopia de energia dispersiva de raios-X do composto Zn5AI
CoPcTs(cop4). Os números indicados referem-se às regiões analisadas de acordo 
com a Figura 45. 

ZnsA1-CoPcTs( cop4) 
1 2 3 4 

%Zn 31,6 39,5 29,1 31,0 
%A1 2,18 1,00 2,22 1,91 
%Co 1,53 0,77 1,27 1,37 

relação molar Zn2+ / A13+ 5,98 16,3 5,41 6,70 
relação molar Ae+ /Co1.+ 3,11 2,84 3,82 3,05 

A análise por EDS para o composto Zn5AI-CoPcTs(cop4) mostrou que nos cristais 

analisados existem regiões com elevado teor de íons Zn2+. Nestas regiões, a relação molar 

Zn2+/Ae+ mostra valores muito superiores a 5, indicando a possível presença de outras fases 

que não seja aquela do HDL, como por exemplo ZnO. Entretanto, através dos resultados de 

DRX e espectroscopia no infravermelho não foi possível identificar que tipo de impureza 

deve estar presente no material sintetizado. Este resultado significa que a fase contendo o 

HDL intercalado com a CoPcTs é predominante, já que esta foi a fase detectada no 

difratograma de raios-X (Figura 43). 
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A seguir, avaliou-se o estado de agregação da CoPcTs intercalada a partir da análise 

dos espectros eletrônicos do composto (Figura 46). 
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Figura 46: Espectro eletrônico da suspensão aquosa do composto ZnsAI-CoPcTs(cop4). O espectro do 
composto Zn~I-CoPcTs(cop2) foi reproduzido da Figura 41. 

o espectro eletrônico da suspensão aquosa do composto Zn5AI-CoPcTs(cop4) 

apresentou um perfil bem diferente daquele observado para o composto Zn5AI-CoPcTs(cop2), 

pois no primeiro não foi observado o efeito da reflexão metálica. Apesar da largura da banda 

Q observada no espectro do composto Zn5AI-CoPcTs(cop4) ter indicado uma elevada 

agregação da CoPcTs, a ftalocianina deve estar menos agregada que no composto Zn5A1-

CoPcTs(cop2). 

Resultados de termogravimetria também sugeriram que nos dois materiais temos uma 

diferença significativa na quantidade de CoPcTs presente (Figura 47). 
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Figura 47: Curvas TG (-) e DTG ( .... ) da CoPcTs livre e dos compostos Zn~I-CoPcTs(cop2) e Zn~l
CoPcTs(cop4). A curvas TG e DTG do HDL Zn~1 são reproduzidas da Figura 25. 

A curva TG da CoPcTs mostrou que a ftalocianina foi termicamente estável até 400°C, 

sendo a perda inicial relativa à eliminação de água (cerca de 15%). Em seguida, iniciou-se a 

decomposição da ftalocianina em duas etapas: 400-600°C (cerca de 49%) e 600-900°C (cerca 

de 10%). Como observado para uma tetrassulfoftalocianina de Cu(I1) [82], a primeira etapa 

deve estar relacionada a decomposição da porção orgânica da CoPcTs e a formação de uma 

mistura Na2S04 ou CoS04. A segunda etapa deve corresponder à decomposição do sulfato a 

S03, resultando na formação dos respectivos óxidos. 

Na análise das curvas TG e DTG para os compostos ZnsAI-CoPcTs(cop2) e ZnsAI

CoPcTs( cop4), observou-se uma perda de massa até 190°C, relativa à eliminação de água 

(cerca de 16 e 12 %, respectivamente). Após esta temperatura, há uma perda de massa entre 

190 e 400°C (cerca de 8 e 13 %, respectivamente), relativa ao início da desidroxilação do 

HDL, segundo a curva TG do composto ZnsAl. Após 400°C, observou-se uma abrupta perda 

de massa até 650°C (cerca de 35% e 20%, respectivamente). Esta etapa, comparando com as 

curvas TG da CoPcTs e do composto ZnsAI, está relacionada principalmente com a 

decomposição da CoPcTs. Nesta etapa, considerando as atribuições corretas, a diferença entre 

as perdas de massa nos dois compostos deveu-se justamente ao excesso de CoPcTs presente 

no composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) em relação ao composto ZnsAl-CoPcTs(cop4). 
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Observou-se, portanto, que na intercalação da CoPcTs em um HDL do tipo Zn5Al, 

utilizando o método da coprecipitação, o tipo de material isolado depende da relação molar 

Al3+/CoPcTs usada na síntese. Com uma relação molar Al3+/CoPcTs = 2, isolou-se um 

material contendo um excesso de ftalocianina. Para verificar com o efeito da densidade de 

carga do HDL no isolamento deste tipo de material, preparou-se um composto de intercalação 

com razão molar ZnlAI = 4 (Z14Al) através do método da coprecipitação e com uma relação 

molar Al3+/CoPcTs = 2 na síntese. 

O HDL Z14AI intercalado com a CoPcTs foi inicialmente caracterizado por difração 

de raios-X (Figura 48). 
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Figura 48: Difratograma de raios-X (filme orientado) do composto isolado na síntese do HDL Zn,.AI 
intercalado com a CoPcTs. 

O difratograma do composto ZI4Al-CoPcTs( cop2) apresenta picos na região de baixos 

valores de 29 relativamente intensos, como vem sendo observado nos difrato gramas dos 

HDLs Zn5Al intercalados com a CoPcTs. Este resultado demonstrou que a utilização de 

HDLs Zn-AI, para a intercalação da ftalocianina, resultou no isolamento de materiais mais 

cristalinos do que aqueles preparados com HDLs do tipo MgxAl. 

Como determinado para os difratogramas dos HDLs Zn5Al intercalados com a 

CoPcTs, o primeiro pico no difratograma do composto Z14Al-CoPcTs(cop2), em 297,84°, foi 

atribuído como 003, cuja distância interplanar equivale a 11,3 Á e refere-se ao espaçamento 

basal. Subtraindo-se o valor da espessura da lamela (4,8 Á), obteve-se o um valor de 6,5 Á. 

Este resultado sugeriu que a CoPcTs deveria estar disposta horizontalmente em relação às 

lamelas do HDL. Para confirmar este resultado, a partir dos picos do difratograma do 

composto Z14Al-CoPcTs(cop2), calcularam-se os índices de Miller (hkl) e as respectivas 

distâncias interplanares (dwd) (Tabela 18). 
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Tabela 18: Distância interplanar dwd, 28 (À.=1,54 Á) e índices de Miller (hk1) para Z114Al-
/ , / 

2ecaJculado dcaiculado 2 e exoenrnentaI dexoerirncntaI hkl 
11,3 7,84 7,84 11,3 003 

- - 11,8 7,52 -
15,7 5,63 15,7 5,62 006 

- - 19,6 4,52 -
- - 23,5 3,78 -

26,7 3,76 26,3 3,38 009 
31,7 2,82 - - 0012 
33,9 2,64 33,8 2,65 101 

L..... __ }4~~ __ 2,62 - - 012 
- --

Observou-se que não houve uma correspondência entre todos os valores calculados e 

aqueles obtidos a partir do difratograma. Portanto, a CoPcTs intercalada não deve estar 

disposta horizontalmente em relação às lamelas do HDL. O arranjo da CoPcTs foi 

determinado quando foram comparados os difrato gramas dos compostos ZI4Al

CoPcTs(cop2) e ZnsAI-CoPcTs(cop2) (Figura 49). 
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Figura 49: Difratogramas de raios-X (filme orientado) dos compostos Zn.,AI-CoPcTs(cop2)(-) e ZnsAl
CoPcTs(cop2) ( .... ). 

O difratograma do composto ZI4AI-CoPcTs( cop2) apresenta o mesmo perfil daquele 

encontrado para o composto ZnsAI-CoPcTs(cop2), exceto pelo pico próximo a 28 4° que está 

ausente no primeiro composto. Considerando que no HDL ZnsAI a CoPcTs está orientada 

perpendicularmente em relação às lamelas do HDL, a partir das posições dos picos no 

difratograma do composto ZI4AI-CoPcTs(cop2), calcularam-se os índices de Miller (hkl) e as 

respectivas distâncias interplanares (dhkl) (Tabela 19). Para os cálculos, o parâmetro f foi 

obtido atribuindo o primeiro pico do difratograma do pó como 006, sendo, então, f = 6dom;. 
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Tabela 19: Distância interplanar dhkI, 29 (À=I ,54 Â) e índices de Miller (hkl) para ZI4Al
Â e c=67.6Â 

2ScaJculado dcalculado 2SeXDCrimental cL,XDCrimental hk1 , 

3,92 22,5 - - 003 
7,84 11,3 7,84 11,3 006 

11,8 7,51 11,8 7,52 009 
14,7 5,63 15,7 5,62 00,12 
19,7 4,51 19,6 4,52 00,15 
23,7 3,76 23,5 3,78 00,18 
27,7 3,22 26,3 3,38 00,21 
33,6 2,67 

33,8 2,65 
012 

33,9 2,64 104 
-- _.-

A boa aproximação entre os valores calculados e experimentais de 28 e dhkl indicaram 

que as atribuições dos valores de hkl foram mais coerentes que os resultados apresentados na 

Tabela 18. Segundo os cálculos, o pico referente à reflexão (003) deveria aparecer na região 

de aproximadamente 4°29. A ausência deste pico não é bem compreendida. Comportamento 

semelhante também foi observado em estudos anteriores para a intercalação de outros 

macrociclos em HDLs Mg3Al e M~Alxiii . As reflexões atribuídas como 006 e 009 são 

harmônicas da reflexão 003, de modo que deveríamos observar uma maior intensidade para o 

pico atribuído como 003 e intensidades decrescentes para os picos relacionados com 006 e 

009. 

A literatura também reporta esse comportamento nos difrato gramas obtidos para 

HDLs intercalados com ânions como polioxovanadato [112] e polioxomolibdato [113]. 

Hibino e Tsunashima [113], por exemplo, reportaram a intercalação do ânion 

polioxomolibdato em HDLs Mg2Al, Mg3AI e M~AI via troca iônica. Para os compostos 

intercalados foram observados picos que podiam ser atribuídos como 006 e 009 e um pico 

largo e pouco intenso na região de 5°29. Os resultados obtidos por simulação computacional 

para o difratograma de raios-X para do HDL intercalado com o íon polioxometaIato indicaram 

que, de acordo com o arranjo interlamelar do intercalante, o pico referente a 003 está ausente 

ou com uma intensidade muito fraca. Segundo os autores, quando o íon intercalado não 

contém átomos com elevado fator estruturalxiv, as intensidades das reflexões basais são 

governadas pela intensidade espalhada pelos metais das lamelas do HDL, no caso magnésio e 

alumínio. Entretanto, a presença de molibdênio, intercalado no HDL como o ânion 

polioxomolibdato, possui um fator estrutural maior que o Mg e o AI, afetando a intensidade 

dos picos observados. 

xiii Estudos realizados durante a Iniciação Científica e o Mestrado. 

xiv O fator estrutural é função da densidade eletrônica do átomo e pode ser definido como a eficiência de 
espalhamento da radiação eletromagnética (no caso, espalhamento de raios-X) de um átomo em uma 
determinada direção. Assim, quanto maior a densidade eletrônica do átomo maior será seu fator estrutural. 
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Entretanto, os compostos ZnsAl-CoPcTs( cop2) e ZnsAl-CoPcTs( cop4) não 

apresentaram a ausência do pico atribuído a 003, mas sua intensidade variou em relação aos 

picos harmônicos 006 e 009. No primeiro composto o pico 003 foi menos intenso enquanto 

que no segundo sua intensidade foi maior em relação a 006 e 009. 

Os resultados de análise elementar do composto ZI4AI-CoPcTs(cop2) mostraram um 

excesso de ftalocianina no material. Os resultados obtidos foram: C - 14,33%; N - 4,76%; H -

3,13%; H20 - 12,6% (curva TG); razão molar CIN = 3,51. Valores esperados a partir da 

fórmula [Z14Al(OH)1O](CoPcTs)O,2S.5,4H20: C - 12,34%; N - 3,60%; H - 3,08 %; razão molar 

CIN = 4. A relação CIN apresentou-se relativamente baixa, o que exigiria a repetição da 

análise (não realizado) para verificar se este valor é representativo. 

Os espectros eletrônicos mostraram que a CoPcTs deve estar em excesso no material, 

pOIS apresentou um perfil semelhante àquele encontrado para o composto ZnsAl

CoPcTs( cop2), cuja caracterização anterior indicou um excesso de ftalocianina no material 

(Figura 50). 
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Figura 50: Espectros eletrônicos do composto Zn~I-CoPcTs(cop2). Os espectros eletrônicos do composto 
ZnsA,I-CoPcTs(cop2) foram reproduzidos das Figuras 41 e 42. (A) reflectância difusa e (B) 
suspensão aquosa. 

Nos estudos envolvendo o HDL M~AI, a intercalação da CoPcTs foi realizada em 

condições semelhantes, com Ae+/CopcTs = 2. A caracterização do material isolado não 
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indicou a presença de excesso da ftalocianina, como mostraram os resultados apresentados 

anteriormente (Item N.B.2). 

Estes resultados mostraram que além do excesso de CoPcTs durante a síntese do 

composto de intercalação, a composição da matriz influenciou no tipo de material isolado. 

Neste caso, a intercalação da CoPcTs em um HDL contendo íons Zn2+ (Z14Al) em vez de 

Mg2+ (M~AI), resultou no isolamento de um HDL com um excesso de CoPcTs. 

Estes resultados respondem à pergunta formulada anteriormente "que fatores levam ao 

isolamento de um HDL contendo um excesso de CoPcTs?". Ou seja, a intercalação da 

CoPcTs em um HDL do tipo Zn-AI, através do método da coprecipitação, em um meio 

contendo uma quantidade de ftalocianina duas vezes superior à capacidade estequiométrica 

(Al3+/CoPcTs = 2), resulta no isolamento de um HDL com um excesso de CoPcTs. Esta 

constatação levou a procura da resposta para a próxima questão: "de que forma o HDL pode 

comportar um excesso de CoPcTs?". 

Inicialmente, avaliou-se a possibilidade de estar ocorrendo o fenômeno de enxertia do 

CoPcTs no HDL ZnsAl que contém um excesso de ftalocianina. Sabe-se que a interação 

existente em o íon intercalado e a lamela do HDL é de natureza eletrostática. Porém estudos 

reportados na literatura mostraram que para alguns oxo-íons como, por exemplo, sol-, 
Cr20l, P20 7

4
- e compostos orgânicos aromáticos contendo grupos carboxilato (-C02-) e 

sulfônico (-S03 -) intercalados em HDLs do tipo MgxAI, ZnxAl e CuxCr, ocorre o fenômeno 

de enxertia [87a,114]. 

Nestes materiais, o tratamento térmico do HDL contendo o íon intercalado leva à 

substituição de um grupo hidroxila da lamela por um átomo de oxigênio do oxo-Íon (Figura 

51). 

R-COO 

[HDL]-OH + 

R-S020 

1:rntlmmto ténnico • 
ou hidroténnico 

[HDL]-O-COR 

+ OH-

[HDL]-O-S02R 

Figura 51: Mecanismo proposto para o processo de enxertia em HDLs [1l4c]. 

Nos estudos reportados, os compostos enxertados foram caracterizados através de 

espectroscopia vibracional e por difratometria de raios-X. Nos estudos por DRX, observou-se 

que ocorreu uma diminuição da distância interlamelar após o tratamento térmico do material. 

Estes valores são geralmente menores que o espaçamento esperado quando o ânion interage 

eletrostaticamente com a lamela do HDL. A inserção de parte do íon na lamela é a 

justificativa apresentada para a redução da distância interlamelar. 
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No caso da espectroscopia vibracional no i.v., a enxertia é justificada através das 

alterações na posição ou intensidade relativa das bandas características do grupo do composto 

intercalado que sofreu enxertia, em relação às bandas observadas para composto não 

intercalado. 

No caso da CoPcTs intercalada no HDL ZnsAI, a enxertia do grupo -S03 - ocorreria de 

acordo com o esquema abaixo (Figura 52). 

H H H H H H 
/O~H/?~H/?~H/9~H/~~H/~~ 
HO~~:/,~~H I '. .-" Iz~ I __ 20. I --Áu I _z~ I .z~ I 
H IYf!I};l{{O~;l{{O" lqO:>:;l;(O~;l ~~H 
~b~~U~k~~~~U~~ 

H H H O~I~O H H 

r< 
- NJd-N -
03S~' I ~'7 S03 I N---'Ü)"-- N I 

ó A I ~ ~ 

NQN 
S03 

Figura 52: Representação da interação entre a CoPcTs a lamela do HDL Zn~ devido ao fenômeno da 
enxertia. 

Supõe-se, também, que o oxigênio do grupo -S03 - poderia substituir outros grupos 

hidroxila, sejam aquelas próximas dos íons de Zn2
+ ou eqüidistantes dos dois cátions 

metálicos. Em todos os casos, a ligação direta de grupos -S03 - às lamelas através da enxertia 

exigiria uma maior quantidade de moléculas do macrociclo para contrabalancear a carga 

positiva das lamelas do HDL. Desta forma, o material isolado após a intercalação da CoPcTs 

no HDL ZnsAI apresentaria um "excesso" do macrociclo em relação a um HDL que não 

sofreu enxertia. 

A enxertia nos compostos de intercalação sintetizados neste trabalho foi inicialmente 

verificada através dos espectros i. v .. Avaliou-se a posição e a intensidade relativa das bandas 

características do grupo -S03- da CoPcTs livre e intercalada nos HDLs. Os espectros 

vibracionais da CoPcTs livre e dos compostos ZnsAI-CoPcTs(cop2) e ZnsAI-CoPcTs(cop4), 

são apresentados na Figura 53. 
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Figura 53: Espectros vibracionais no i.v., obtidos por espectroscopia fotoacústica, da CoPcTs livre e dos 
compostos ZnsAl-CoPcTs(cop2) e ZnsAl-CoPcTs(cop4) na região entre 1600 e 450 em-I. 

As bandas características dos grupos -S03- da CoPcTs são encontradas em 1037, 1194 

e 1226 em-I , A primeira banda refere-se ao estiramento da ligação entre o anel benzênico e o 

grupo sulfônico (vC-S03") e as duas últimas estão relacionadas com os modos vibracionais de 

estiramento simétrico e anti-simétrico do grupo sulfônico [115]. 

Comparando os espectros dos compostos Zn5AI-CoPcTs(cop2) e Zn5AI-CoPcTs(cop4) 

com o da CoPcTs livre, observou-se que as bandas dos grupos -S03 - da CoPcTs sofreram 

algumas alterações com relação as suas posições e intensidades relativas após a intercalação 

nos HDLs. 

Uma primeira modificação foi observada na banda da CoPcTs livre em 1037 cm-I que, 

após intercalação, deslocou-se para 1029 em-I, Esta diminuição da freqüência pode ser 

relacionada com a enxertia da CoPcTs nas lamelas do HDL, o que deve diminuir a freqüência 

da vibração dos grupos sulfônicos. 

Com relação às bandas atribuídas aos modos simétrico e anti-simétrico do grupo -S03-

(1192 e 1222 cm-\ utilizou-se como referência para a análise a banda em 1151 em-I, 

atribuída à respiração do anel pirrólico, que não deve sofrer alterações significativas em razão 
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da intercalação da CoPcTs (considerando uma orientação perpendicular às lamelas do HDL). 

No espectro da CoPcTs livre, ela se apresenta como uma banda bem definida e próxima às 

bandas atribuídas aos modos simétrico e anti-simétrico do grupo -S03 -. Após a intercalação 

da CoPcTs nos HDLs, observou-se que as bandas do grupo -S03- sofrem um alargamento, 

encobrindo a banda em 1151 cm- I
, além de sofrer uma série de desdobramentos (Figura 53). 

A principio, pode-se deduzir que estas modificações estão relacionadas com a enxertia 

dos grupos sulfônicos na lamela do HDL. Alterações deste tipo são utilizadas como 

evidências para suportar a hipótese de enxertia de naftalenos contendo grupos sulfônicos 

intercalados em HDLs do tipo MgxAl [114b]. 

Se as modificações observadas nas bandas do groupo -S03 - estão relacionadas com a 

enxertia, então ela ocorre tanto para o composto ZnsAl-CoPcTs( cop2) como para composto 

ZnsAI-CoPcTs( cop4). 

Considerando que o fenômeno da enxertia ocorreu nos compostos sintetizados, foi 

avaliado se a presença dos Íons Zn2+ poderia induzir este fenômeno. Para verificar esta 

hipótese, utilizou-se a técnica de absorção de raios-X para a obtenção dos espectros XANES 

na borda K do zinco. A idéia foi determinar se a enxertia poderia ocorrer na esfera de 

coordenação dos íons Zn2+, como é observado em uma classe de hidróxidos lamelares 

conhecidos como Layered Hydroxy Double Salts (HDSs), quando intercalados com ânions 

contendo grupos carboxílicos [116]. Nestes materiais, representados pela fórmula geral 

[MII(l_x~'Ilx+l(OH)3(l_y)](A n-)(l+3y)/n, nH20, a estrutura da lamela, semelhante a dos HDLs, 

possui v.. dos sítios octaédricos desocupados. Porém, alguns cátions ocupam sítios tetraédricos 

que se encontram diretamente acima e abaixo dos sítios octaédricos vazios (Figura 54), Em 

HDSs com MIl = Ni ou Zn e M'lI = Zn, o íon de Zn2+ ocupa sítios octaédricos e tetraédricos e 

estes podem ser diferenciados através dos espetros XANES na borda K do zinco [116b, 117]. 

O aspecto interessante é que a enxertia de grupos carboxílicos nos HDSs ocorre somente na 

esfera de coordenação dos íons Zn2+ localizados nos sítios tetraédricos [116b,c] (Figura 54). 
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Figura 54: Representação esquemática da estrutura da lamela de um HDS e a enxertia de um amon 
interlamelar através dos sítios metálicos tetraédricos. Mil = Zn2+ ou Ni2+ e M'II = Zn2+ [116b,cJ. 
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Para a análise dos espectros XANES dos HDLs ZnsAl intercalados com a CoPcTs, 

também foram obtidos os espectros do ZnO e da matriz ZnsAl. Nestes dois materiais, os íons 

Zn2+ ocupam somente sítios octaédricos. Para compostos em que os íons Zn2+ ocupam 

somente sítios tetraédricos (como por exemplo, Zn2Si04 ou CaZn2(OHk2H20), utilizaram-se 

dados da literatura [118]. A diferença nos espectros XANES do íon Zn2+ em geometria 

octaédrica e tetraédrica se dá pela diferença de intensidade na borda de absorção (região de 

9665-9668 e V). A intensidade e a energia desta absorção estão relacionadas com a 

probabilidade da transição entre os níveis eletrônicos e depende da geometria do complexo 

[118,119]. Em complexos de Zn2
+ com geometria tetraédrica, a intensidade desta absorção é 

menor que em complexos octaédricos e geralmente ocorre um alargamento do pico de 

absorção [116b,117,118]. Os espectros XANES obtidos são apresentados na Figura 55. 
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Figura 55: Espectros XANES na borda K do zinco para: (A) os compostos ZnsAl-CoPcTs(cop2), ZnsAl
CoPcTs(cop4), ZnsAl e ZnO. (B) um HDS [Ni1,sZn(OH)4](CH3COO).nH20, em que o íon Zn2+ 
encontra-se com geometria tetraédrica. 

Observou-se nos espectros que a transição da borda de absorção ocorre em ~9666,O 

eV, praticamente a mesma observada para o ZnO (9665,8 eV). A análise dos perfis espectrais 

encontrados para os compostos ZnsAl-CoPcTs(cop2) e ZnsAl-CoPcTs(cop4), comparados 

com o espectro do ZnO e da matriz ZnsAI, demonstraram que os íons de Zn2
+ encontram-se 

em geometria octaédrica. Estes resultados indicaram que provavelmente não há a presença de 

íons Zn2+ localizados em sítios tetraédricos. Portanto, estes resultados mostraram que a 

localização dos íons Zn2
+ em sítios octaédricos foi preservada na estrutura dos HDLs Zn5Al 

contendo um excesso de CoPcTs. Se a enxertia ocorreu nestes materiais, não foi através do 

mecanismo observado para os HDSs (Figura 55). Entretanto, este resultado não exclui a 
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possibilidade de que a enxertia esteja ocorrendo na esfera de coordenação dos íons Zn2
+ em 

sítios octaédricos, já que esta geometria seria preservada. 

A partir destes resultados, concluiu-se que a enxertia pode estar presente nos 

compostos ZnsAI-CoPcTs(cop2) e ZnsAI-CoPcTs(cop4), levando às modificações das bandas 

vibracionais dos grupos -S03 -. Além disso, se a enxertia ocorrer nos sítios de Zn2+, não 

haveriam alterações significativas na geometria ao redor do íon, como demonstraram os 

resultados de espectroscopia de absorção de raios-X. 

Uma terceira possibilidade seria avaliar os efeitos da enxertia na esfera de 

coordenação dos íons Al3
+. Isto poderia ser feito através da técnica de ressonância magnética 

nuclear de 27 Al. Porém a presença de um íon paramagnético como o Co(ll) no material 

interfere seriamente nas medidas de RMN, inviabilizando a utilização da técnica. Mesmo na 

ausência de uma espécie paramagnética, os íons AI3+ apresentariam coordenação octaédrica 

com a enxertia ou não do grupo --S03 -. A diferença nos deslocamentos químicos poderia não 

ser suficiente para diferenciá-los, já que as linhas de 27 AI no espectro de RMN são usualmente 

muito largasxv
. 

Para finalizar a discussão da caracterização dos compostos ZnsAI-CoPcTs(cop2) e 

ZnsAl-CoPcTs(cop4), utilizou-se as técnicas de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) e 

espectroscopia de absorção de raios-X na borda K do cobalto. Estas técnicas foram utilizadas 

com o objetivo de se determinar qual o arranjo da CoPcTs nos HDLs contendo excesso do 

intercalante. Os espectros de RPE dos compostos são apresentados na Figura 56. 
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Figura 56: Espectros de RPE da CoPcTs (estado sólido) e dos compostos Zn~-CoPcTs(cop2) e ZnsAl
CoPcTs(cop4) a 77 K. O espectro do composto Mg..Al-CoPcTs é apresentado para comparação. 

~ xv As informações sobre a viabilidade da utilização da técnica de lU\1N de 27 AI foram obtidas através de I consulta feita ao Prof. Dr. Tito J. Bonagamba (IFSC-USP), especialista em RMN. 
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o íon C02
+ na CoPcTs apresenta configuração de baixo spin e o elétron 

desemparelhado está localizado no orbital dz2. Portanto, alterações no eixo de coordenação 

axial do íon metálico são facilmente observadas nos espectros de RPE [68]. A CoPcTs livre 

no estado sólido não apresentou sinal no espectro de RPE devido à relaxação do tipo spin

rede. Soluções aquosas concentradas da CoPcTs (1 mmoVL) também não apresentaram sinal 

no espectro de RPE, devido à agregação da CoPcTs em solução [68,120]. De fato, os 

espectros de RPE obtidos para o sólido da CoPcTs, não apresentaram sinal de RPE a 

temperatura ambiente ou a 77 K. 

Considerando os espetros de RPE da CoPcTs intercalada nos HDLs, o espectro do 

composto M~Al-CoPcTs é semelhante ao obtido por Ukrainczyk e colaboradores [68] para a 

CoPcTs intercalada em um HDL Mg2,sAl. Segundo os autores, o espectro é caracterizado por 

um sinal típico de Co2+ contendo moléculas H20 em seus sítios axiais como ligantes. Foram 

observados os componentes gll e gl.. (iguais a 2,045 e 2,45, respectivamente) com 

desdobramento hiperfino devido ao spin nuclear do cobalto (S9CO, I = 7/2). Através do cálculo 

dos parâmetros hamiltonianos, os autores encontraram que a densidade de spin para o elétron 

desemparelhado é alta no orbital dz2 do íon C02
+, indicando que as moléculas de água estão 

fracamente coordenadas ao íon metálico. 

Para o composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) e ZnsAI-CoPcTs(cop4), o sinal de RPE 

apresentou um perfil um pouco semelhante ao espectro do composto Mg~I-CoPcTs, porém 

com o sinal na região de 3400 G de intensidade maior. Inicialmente, este sinal pode ser 

interpretado como resultado da presença de um aduto com uma molécula de O2 (Co-02), já 

observado para a CoPcTs [120b,121]. Porém, o sinal desta espécie apresenta uma série de 

desdobramentos, o que não é obervado no sinal de RPE para o composto aqui estudado. Um 

sinal com perfil semelhante foi encontrado em espectros da CoPcTs, porém com intensidade 

menor e que não foi associado à espécie Co-02 [68,120a). Como será discutido adiante, a 

espectroscopia de absorção de raios-X mostrou que esta espécie não deve estar presente nos 

HDLs. 

A análise dos espectros de RPE pode ser associada com os estados de agregação da 

CoPcTs. Isto é possível pois, como discutido anteriormente, a CoPcTs no estado sólido e em 

soluções concentradas apresentam espectro de RPE silencioso devido à agregação da 

ftalocianina. No estudo reportado por Ukrainczyk e colaboradores [68], quando o HDL 

intercalado com a CoPcTs foi tratado a 115°C sob vácuo, por 24h, o espectro de RPE 

apresentou apenas um sinal largo e de baixa intensidade em aproximadamente g = 2. Porém, 

ao se reidratar o material, o sinal observado anteriormente no espectro foi restabelecido. 

Segundo os autores, esta reversibilidade se deve à desidratação do material que leva à 
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agregação das moléculas de ftalocianina. Na reidratação, as moléculas de H20 retomam à 

região interlamelar e aos sítios axiais do Co(II), restabelecendo o sinal no espectro de RPE. 

Portanto, segundo a análise de RPE, o grau de hidratação do composto de intercalação tem 

uma influência direta no grau de agregação do material. 

Para encontrar uma relação entre o sinal de RPE e o grau de hidratação dos compostos, 

recorreu-se aos dados da análise termogravimétrica (Figura 47). Segundo as curvas TG, nas 

quais observou-se que a etapa de desidratação ocorre até a temperatura de 190°C, o teor de 

água encontrado para os compostos M~AI-CoPcTs, ZnsAl-CoPcTs(cop2) e ZnsAl

CoPcTs(cop4) foi de 14%, 12% e 16%, respectivamente. Como os compostos apresentaram 

graus de hidratação semelhantes, não foi encontrada uma relação direta com o sinal de RPE. 

Para auxiliar na interpretação destes resultados, foram obtidos os espectros XANES na 

borda K do cobalto dos compostos estudados (Figura 57 e Tabela 20). 
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Tabela 20: Pontos de inflexão e máximos de absorção (e V) obtidos dos espectros XANES da 

- -v --- / 

Zn5Al- Zn5A1- M~Al- I 

Compostos CoPcTs 
CoPcTs( cop2) CoPcTs( cop4) CoPcTs 

1 7709,0 7708,6 7709,0 7709,0 

2 7714,5 7713,4 7714,6 7713,9 

pontos de inflexão 3 7719,9 7720,8 7720,0 7719,6 

(eV) 4 7722,8 7723,5 7723,0 7723,0 

5 7724,6 7726,0 7724,6 7725,0 

6 7733,4 7732,0 7732,0 7732,4 

I 
7715,9/ 7715,6/ 7715,6/ 7715,5/ 

máximos de 
0,395 0,429 0,342 0,468 

absorção (e V) / 11 
7728,1/ 7727,4/ 7729,1/ 7729,4/ 

1,144 1,122 1,160 1,093 intensidade 
7736,0/ 7735,0/ 7735,4/ 7735,0/ 

III 
1,206 1,132 1,200 1,112 

o espectro XANES da CoPcTs é caracterizado por duas absorções na região da pré

borda: uma de baixa intensidade, em 7708,9 eV (transição ls~3d), e uma absorção mais 

intensa em 7714,5 eV, atribuída à transição eletrônica ls~4Pz associada a uma transferência 

de carga do ligante para o íon metálico [122]. Esta absorção mais intensa na região da pré

borda também é encontrada em outros complexos quadrado-planares, como a ftalocianina de 

Co(lI) e tetrafenilporfirinas de Co(lI) e Fe(II), sendo uma espécie de "impressão digital" para 

esta geometria [123]. Alterações desta geometria devido, por exemplo, a presença de ligantes 

na posição axial dos íons C02+ são detectadas no espectro XANES, pois levam a um perfil 

espectral diferente, onde a absorção em 7714 eV está ausente, devido à alteração da simetria 

quadrado-planar do complexo. 

A análise dos espectros dos HDLs intercalados com a CoPcTs mostrou que os pontos 

de inflexão atribuídos no espectro da CoPcTs livre foram também observados nos compostos 

de intercalação. Esta comparação mostrou que a CoPcTs livre ou intercalada encontra-se em 

geometria quadrado-planar. 

A primeira conclusão foi que o aduto do tipo Co-02 não está presente no composto 

ZnsAI-CoPcTs(cop2) e ZnsAI-CoPcTs(cop4), como sugerido pela técnica RPE. Os espectros 

de XANES para porfirinas de cobalto com ligantes axiais como Cl-, Br- e F- e porfirinas de 

ferro com o aduto (Fe-02) apresentaram um espectro típico de complexos com geometria 

piramidal de base quadrada [123,124]. 

Com relação à geometria do complexo, a interpretação dos espectros de XANES para 

a CoPcTs (característico de complexo quadrado-planar) diferiu daquela encontrada a partir 

dos espectros de RPE. Como discutido anterionnente, o sinal no espectro de RPE da CoPcTs 
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foi interpretado como característico para o íon Co2
+ da ftalocianina coordenado com 

moléculas de H20 nos seus sítios axiais, ou seja geometria octaédrica. 

As duas espectroscopias fundamentam-se em transições distintas. A técnica de RPE 

está relacionada com transição de spin do elemento paramagnético (dms=±l), enquanto que a 

técnica de XANES é baseada na transição eletrônica do elétron da camada interna K (dP=±l) 

do elemento absorvedor. Na análise da CoPcTs, a técnica de RPE deve ser mais sensível em 

relação à técnica de XANES. O elétron desemparelhado está localizado no orbital dZ2 do íon 

C02
+, "apontando" justamente para os eixos de coordenação axial. Portanto, a transição de 

spin é mais "sensível" ao ambiente químico nesta região. Neste caso, a interpretação dada por 

Ukrainczyk e colaboradores [68], de que a água está fracamente coordenada ao íon de Co2
+, 

pode explicar os resultados obtidos com a técnica de XANES. A molécula de água fracamente 

coordenada deve estar distante o suficiente do íon C02
+, não provocando alterações 

significativas nos orbitais 3d e 4p. Na técnica de XANES, portanto, a CoPcTs tem geometria 

quadrado-planar. 

Com base nos resultados obtidos com o uso de diferentes técnicas de caracterização, 

algumas conclusões são apresentadas a seguir com relação ao arranjo e o grau de agregação 

da CoPcTs intercalada nos HDLs ZnxAl. 

A técnica de difratometria de raios-X sugeriu que a CoPcTs está posicionada 

perpendicularmente em relação às lamelas do HDL nos compostos Zn5AI-CoPcTs(cop2), 

ZI4Al-CoPcTs(cop2) e ZnsAl-CoPcTs(cop4). A síntese do HDL ZnxAI (x = 4 ou 5), na 

presença da CoPcTs, parece induzir a enxertia dos grupos sulfônicos da CoPcTs na lamela do 

HDL. A presença de um excesso da ftalocianina durante a síntese do composto de 

intercalação resulta na intercalação de um excesso da CoPcTs. Isto ocorre por que a enxertia 

exige uma maior quantidade de moléculas do macrociclo para contrabalancear a carga 

positiva das lamelas do HDL. No caso do composto Zn5AI-CoPcTs(cop4), como não existia 

uma excesso da ftalocianina, observou-se a presença de íons coto 
O fenômeno da enxertia provocou, portanto, uma elevada agregação da CoPcTs. As 

técnicas de espectroscopia eletrônica na região do UV Nis e RPE mostraram que a CoPcTs 

apresentou diferentes graus de agregação nos HDLs estudados. A agregação da CoPcTs 

aumentou na seguinte ordem: M&lAI-CoPcTs < Zn5AI-CoPcTs(cop4) < ZnsAI-CoPcTs(cop2) 

== ZI4AI-CoPcTs(cop2) < CoPcTs. Apesar da diminuição da agregação da CoPcTs intercalada 

em relação à ftalocianina livre, observou-se que os materiais sintetizados não são porosos, 

sugerindo que o grau de agregação é elevado o suficiente para impedir a formação 

microporosidade intracristalina. 
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D) Estudo da Adsorcão da Tetrassulfoftalocianina de Ferro(IlI) em HDL M~ 

Como pôde ser observado até o momento, a intercalação de ftalocianinas em HDLs 

apresenta uma elevada tendência de agregação do macrociclo localizado entre as lameIas do 

material inorgânico. 

Como descrito na parte experimental, o estudo da adsorção da FePcTs foi realizado 

através da adição de pequenas alíquotas de solução de FePcTs em uma suspensão do HDL 

MgxAl, monitorando o espectro eletrônico na região do UV/Vis da ftalocianina em função do 

tempo e do número de alíquotas. 

A quantidade de FePcTs adicionada na primeira alíquota (15,25 nrnols) é cerca de 11,5 

vezes menor que a quantidade de ftalocianina necessária para o recobrimento total da 

superficie de HDL utilizada. Isto significa que nas adições iniciais da solução da FePcTs 

existe a possibilidade de uma maior dispersão do macrociclo sobre a superficie do HDL, 

minimizando a sua agregação durante este processo. 

Inicialmente, adicionaram-se as alíquotas da solução de FePcTs em 3 mL de uma 

solução etanol-água (1: 1) para verificar o equilíbrio entre as espécies monoméricas e 

diméricas nas diferentes concentrações da FePcTs (Figura 58). 
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Figura 58: Espectros eletrônicos da solução de FePcTs em meio etanol:água 1:1. (A) Espectros obtidos 
com cu beta de 1 cm (A) e 0,1 cm (B). Concentração final da solução no gráfico em ~mollL. 

Como descrito na Introdução (Item LA I ), no espectro eletrônico da FePcTs as bandas 

na região de 350 e 650nrn, referem-se às bandas B e Q, respectivamente. Na região da banda 

Q, a banda de menor energia corresponde à forma monomérica e a de maior energia à forma 

dimérica da ftalocianina. Os espectros da Figura 58 mostram que para todas as concentrações 
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a ftalocianina está predominantemente na forma monomérica (banda em 667 nm). Somente 

em meio aquoso a FePcTs está praticamente na forma dimérica (banda em 631 nm), como 

mostrado para uma solução aquosa da FePcTs 10 IlmollL (Figura 59). 
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Figura 59: Espectros eletrônicos da solução da FePcTs 10 I-1mollL em meio aquoso (- ) e em metanol
água 1:1 ( .... ). 

Com relação às suspensões dos HDLs MgxAI, registraram-se os espectros para cada 

alíquota adicionada de FePcTs e depois de determinado período de agitação. Abaixo são 

mostrados os espectros após a adição da primeira alíquota nos HDLs Mg2Al, Mg3A1 e M!4Al 

(Figuras 60 e 61). 
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Figura 60: Espectros eletrônicos da FePcTs após a adição da I! alíquota (concentração final de 51-1 mollL) 
nas suspensões dos HDLs Mg.Al e M~1. Intervalos de leitura: 1, 5,10,20, 40 e 60 min para o 
HDL Mg.Al e 1, 5, 20 e 50 min para o HDL M~I. 
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Figura 61: Espectros eletrônicos da FePcTs após a adição da I! alíquota (concentração final de 51l mol/L) 
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Como descrito anteriormente, a primeira alíquota refere-se a uma quantidade de 

FePcTs 11,5 vezes menor que a necessária para o recobrimento da superficie do HDL. 

Comparando os espectros eletrônicos da FePcTs livre e na presença dos HDLs, observou-se 

que existe uma forte tendência de agregação da ftalocianina adsorvida no HDL: o macrociclo 

livre apresentou uma banda característica da espécie monomérica em 667 nm (Figura 58), 

enquanto que para as suspensões dos HDLs, após 50-60 min de agitação, a FePcTs está 

predominantemente na forma dimérica com a banda característica na região de 630 nm 

(Figura 61). 

Observou-se que a agregação da FePcTs ocorreu com velocidades diferentes para cada 

HDL. No HDL Mg2AI, 1 min após a adição da 1 ª alíquota, já se observou uma maior 

proporção de dímeros que monômeros. Já nos HDLs Mg3AI e M~AI, o processo de 

agregação é um pouco mais lento, observando-se uma quantidade considerável de monômeros 

em relação a de dímeros depois de 1 min após a primeira adição. 

Observou-se, também, que existe uma pequena diferença dos máximos de absorção da 

banda da FePcTs quando adsorvida nos HDLs. As posições das bandas são mostradas abaixo 

(Tabela 21). 

Tabela 21: Bandas de ab N da FePcT dos HDLs MgxAl. 
Bandas de absorção (nm) 

(adição da 1ª alíquota) 
Composto após 1 min após 60 min 

Mg2A1 663;633 632 
Mg3A1 663;638 633(a) 

M~A1 664;639 636 . 
50 min após a adição da lª alíquota 
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Utilizando as atribuições encontradas na literatura para o equilíbrio envolvendo a 

forma dimérica e monomérica em meio aquoso (Figura 9) [21,125], algumas considerações 

podem ser feitas. 

Analisando as bandas observadas (Tabela 21) e o diagrama da Figura 9, pode-se 

sugerir que além de alterar a velocidade de agregação da FePcTs na superfície do HDL, a 

relação MgI AI parece influenciar o tipo de espécie adsorvida. Observou-se, por exemplo, que 

a solução da FePcTs, na concentração da 1 ª alíquota, apresentou praticamente espécies 

monoméricas. Com relação à adição da FePcTs na suspensão dos HDLs, após 1 min da 1ª 

adição, existiu um equilíbrio entre espécies monoméricas e diméricas. 

Com relação à espécie dimérica existiram algumas diferenças de acordo com o HDL 

utilizado e o tempo de agitação. Para o HDL Mg2AI a espécie dimérica parece ser do tipo J..l

oxo (Fe-O-Fe) durante todo o tempo de agitação monitorado. Já para o HDL Mg3AI, temos 

inicialmente espécies do tipo n PcTsFellI-OH (1 min de agitação) e, após 50 min, espécies do 

tipo J..l-oxo. Com o HDL M~Al, a espécie agregada é do tipo n PcTsFeIII-OH durante todo o 

tempo monitorado. 

Na adição das alíquotas subseqüentes, não foram observadas alterações significativas 

nas posições das bandas, indicando que as espécies observadas após a adição da primeira 

alíquota foram preservadas (Figura 62). 
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Figura 62: Espectros eletrônicos da FePcTs após a adição de sucessivas alíquotas da ftalociaoina nas 
suspensões dos HDLs M~AI, Mgv\1 e M~1. Espectros registrados após 20 mio de agitação 
para cada alíquota (I! até a 6! alíquota). 

Comparando os três sistemas, observou-se que a agregação da FePcTs adsorvida nos 

HDLs é relativamente elevada. As adições subseqüentes, até a 10ª alíquota, não resultaram em 

alterações com relação aos espectros apresentados na Figura 62. 

Sabendo-se que a única variável no estudo dos três sistemas foi o tipo de HDL 

utilizado, a explicação para o comportamento da FePcTs adsorvida deve estar relacionada à 

diferença na relação molar MgI AI. Para os HDL Mg2AI, Mg3AI e Mg4AI temos uma relação 

molar MglAJ igual a 2, 3 e 4, respectivamente. Como a densidade de carga positiva do HDL 

está diretamente relacionada com a quantidade de Ae+, o HDL Mg2AI é o que apresenta 

maior densidade de carga, seguido pelo Mg3AI e M~AI. 

Apesar da ftalocianina apresentar quatro grupos aniônicos, o que lhe confere elevada 

solubilidade em água, o esqueleto orgânico da ftalocianina apresenta um caráter relativamente 
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hidrofóbico. Durante o processo de adsorção, a elevada densidade de carga da superfície do 

HDL e o caráter hidrofóbico do anel macrocíclico, devem favorecer a interação entre as 

moléculas do macrociclo, impedindo a dispersão da ftalocianina sobre o HDL. Isto leva à 

agregação da ftalocianina e esta tendência é maior com o aumento da densidade de carga do 

HDL utilizado. 

Com relação às espécies formadas durante a adsorção da FePcTs nos HDLs, a 

identidade das diferentes formas atribuídas para a ftalocianina adsorvida não é conclusiva. As 

espécies propostas por Hadash e colaboradores [21] foram sugeridas a partir do 

monitoramento do espectro eletrônico da FePcTs em solução aquosa, em função do pH e da 

adição de acetonitrila. Entretanto, as espécies em solução não foram caracterizadas por outras 

técnicas espectroscópicas. A natureza química da FePcTs não é totalmente conhecida e parece 

variar entre diferentes lotes sintetizados. Estudos na literatura reportaram o isolamento da 

FePcTs com o íon ferro em estados de oxidação +2 [126] ou +3 [21,125,127]. Com relação ao 

estado de oxidação do íon ferro na FePcTs utilizada nos estudos de adsorção no HDL, os 

espectros eletrônicos apresentados (Figuras 58, 60, 61 e 63) indicaram somente a presença do 

íon Fe(III). Este constatação foi baseada em estudos espectroeletroquímicos com a FePcTs 

[125,128]. Nestes trabalhos, a FePcTs com o íon Fe2
+, que foi gerada eletroquimicamente em 

solução aquosa, apresentou no seu espectro eletrônico uma banda característica em 440 nrn. 

As soluções aquosas da FePcTs apresentam cores diferentes em função do estado de 

oxidação. Com o íon ferro no estado de oxidação +3, a solução era azul, enquanto que no 

estado de oxidação +2, a solução da FePcTs apresentou cor verde [21,125-127]. Nos espectros 

da FePcTs utilizada nos estudos de adsorção nos HDLs não foi observada a banda em 440 nrn 

e as soluções usadas (em água ou meio alcoólico) sempre apresentaram cor azul. 

Com relação à espécie dimérica do tipo J.l-OXO da FePcTs, as evidências são baseadas 

em dados de espectroscopia eletrônica. A atribuição da banda de absorção desta espécie no 

espectro UV/Vis, na região de 630 nrn [21,125,127c], é suportada pelo espectro da espécie J.l

oxo bis[tetra-dodecilsulfonamidoftalocianina de Fe(III)], que apresentou uma banda de 

absorção em 633 nrn, em solução de DMF [129]. Entretanto, a comparação entre diferentes 

ftalocianinas de Fe não parece ser adequada. Para a espécie PCFeIII-O-FeIIIpc, que foi isolada 

no estado sólido e caracterizada por espectroscopia vibracional, Mossbaüer e susceptibilidade 

magnética [130], o espectro eletrônico em l-cloronaftaleno apresentou a banda Q em 695 nrn 

[131]. Em piridina, o espectro da espécie J.l-oxo apresentou a banda Q em 620 nm, devido à 

formação da espécie py(PcFeIlI)-O-(FeIIIpc)py [131]. 

A presença de grupos substituintes nos anéis benzênicos da ftalocianina leva a 

modificações nos espectros eletrônicos das espécies do tipo J.l-oxo. Além do exemplo 
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mostrado anterionnente [129], espécies do tipo /J.-oxo com ftalocianinas contendo grupos 

substituintes fonnados por cadeias carbônicas apresentaram no espectro eletrônico em 

piridina, a banda Q na região de 624-635 nrn [131]. Outro exemplo, foi encontrado para a /J.

oxo bis[tetra-terc-butilftalocianina de Fe(III)]. O espectro em dic1orometano apresentou a 

banda Q em 688 nrn e, em piridina, em 627 nrn [132]. 

Como citado anterionnente, no estado sólido as espécies do tipo /J.-oxo são 

caracterizadas principalmente por espectroscopia vibracional e Mossbaüer, sendo a espécie 

PcFeIII-O-FeIllpc a mais extensivamente estudada [130,131]. O espectro i.v. desta espécie 

apresenta bandas características em 852 e 824 cm- I
, atribuído ao modo de estiramento anti

simétrico do grupo Fe-O-Fe. A presença do átomo de oxigênio foi continnada através da 

utilização de 1802, que resultou em urna forte diminuição da intensidade das bandas em 852 e 

824 cm- I e o surgimento de urna banda em 806 cm- I
, cujo deslocamento foi atribuído à 

substituição isotópica [130a,b]. O espectro i.v. da FePcTs foi obtido por Hadasch e 

colaboradores para verificar a existência da espécie /J.-oxo [21]. Uma solução aquosa da 

FePcTs foi mantida em atmosfera saturada com 180 2. A comparação das bandas na região de 

800-900 cm- I nos espectros i.v. da FePcTs antes (833 cm- I
) e depois do contato com o 180 2 

(839 cm- I
), indicou um deslocamento da banda de apenas 6 cm- I

, o que não foi considerado 

evidência para a presença da espécie /J.-oxo. Entretanto, os autores não descartaram a presença 

da espécie /J.-oxo no estudo reportado. 

No espectro i.v. da FePcTs, utilizada para adsorção nos HDLs MgxAI, observou-se a 

presença da banda em 833 cm- I
. Entretanto, esta mesma banda foi observada nos espectros 

i.v. da CoPcTs e da tetrassulfoftalocianina de Cu(II) (CuPcTs), ftalocianinas que não fonnam 

espécies do tipo /J.-oxo (Figura 63). Este resultado indicou, portanto, que a FePcTs no estado 

sólido não possui a espécie do tipo /J.-oxo. 
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Com relação à espectroscopia Mossbaüer, a determinação da espécie /J.-oxo em 

ftalocianinas substituídas é feita através da comparação de parâmetros obtidos do espectro 

(deslocamento isotópico e desdobramento quadrupolar) para a ftalocianina em estudo, com o 

espectro da espécie PcFeIII-O-FeIIIpc ou de espécies do tipo /J.-oxo de porfirinas de Fe 

[I26c,127a-b,13I,I33]. Nos trabalhos reportados envolvendo a FePcTs, os resultados 

mostraram que a ftalocianina no estado sólido não possui a espécie do tipo /J.-oxo, indicando 

apenas que o íon ferro possui estado de oxidação +3 e uma mistura de espécies com 

configuração spin baixo e spin alto [126c,127a-b, 133]. 

Encontrou-se um trabalho na literatura sobre a presença da espécie do tipo /J.-oxo para 

a FePcTs, baseado apenas na espectroscopia Mossbaüer [133]. Neste estudo, a FePcTs foi 

adsorvida em carbono (Vulcan XC-72), a partir de uma solução da ftalocianina 10 f..lmollL. Os 

parâmetros obtidos do espectro Mossbaüer foram diferentes do espectro da FePcTs livre, 

porém semelhantes àqueles encontrados para espécies do tipo f..l-oxo de porfirinas 

tetrassubstituídas de Fe. 

E) Adsorção da Tetrassulfoftalocianina de Fe(III) nos HDL MgxAl 

De modo a obter mais informações sobre a natureza química da FePcTs quando 

adsorvida nos HDLs, os compostos Mg2AI, Mg3A1 e M~A1 foram utilizados para a adsorção 

da ftalocianina de ferro, de acordo com o descrito na Parte Experimental (Item III.F). Os 

materiais isolados foram caracterizados por espectroscopia eletrônica na região do UV Nis, 
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absorção de raios-X (XANES) na borda K do ferro e ressonância paramagnética eletrônica 

(RPE). 

Tentou-se utilizar a espectroscopia Mossbaüer para a caracterização dos compostos 

Mg2AI-FePcTs(sup), Mg3AI-FePcTs(sup) e M~AI-FePcTs(sup). Porém, para a obtenção do 

espectro de transmissão, a quantidade adequada é de 10 mg Fe/g amostra (tempo de aquisição 

médio de 1 dia). Este material deve estar na fonna de uma pastilha de 2 ou 5 cm2
. Para os 

compostos estudados, esta quantidade de ferro só seria obtida em média com 2g de amostra. 

Portanto, a preparação das pastilhas se tomou inviável. Nos estudos de espectroscopia de 

absorção de raios-X, utilizou-se, em média, 70 mg de amostra para a preparação de pastilhas 

com 1,8 cm2
. Portanto, devido à baixa concentração da FePcTs nos HDLs, as medidas de 

Mossbaüer tomaram-se impraticáveisxvi
. 

Os espectros eletrônicos dos compostos MgxAI-FePcTs(sup) (x 

mostrados nas Figuras 64 e 65. 
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Figura 64: Espectros eletrônicos de reflectância difusa da FePcTs livre e dos compostos MgxAl-FePcTs. 

xvi As informações sobre a viabilidade da utilização da espectroscopia Mossbaüer foram obtidas através de 
consulta feita ao Prof Dr. Hercilio Rodolfo Rechenberg (IF-USP), especialista na técnica. 
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Figura 65: Espectros eletrônicos da suspensão aquosa dos compostos MgxAI-FePcTs(sup) e de uma 
solução aquosa da FePcTs 70 J.1mollL. 

Nos espectros eletrônicos dos sólidos, observa-se que a FePcTs não apresenta o efeito 

de reflexão metálica, como encontrado para a CoPcTs. A larga banda Q deve-se à forma 

agregada da FePcTs e o efeito do acoplamento excitônico. Comparando a banda Q da FePcTs 

livre e adsorvida nos HDLs, observa-se que a largura da banda diminuiu na seguinte ordem: 

Mg2AI-FePcTs(sup) > Mg3AI-FePcTs(sup) > Mg4AI-FePcTs(sup). Esta mesma ordem 

também é observada para a intensidade do ombro em 695 nrn, associado com o 

desdobramento da banda Q. Estes efeitos estão relacionados com a agregação da ftalocianina 

nos HDLs. Como discutido anterionnente, a maior densidade de carga dos HDLs provoca um 

aumento da agregação da FePcTs adsorvida na seguinte ordem: M~AI-FePcTs(sup) < 

Mg3AI-FePcTs(sup) < Mg2AI-FePcTs(sup). 

Para os espectros da suspensão dos compostos, observa-se o predomínio de espécies 

diméricas da FePcTs adsorvida nos HDLs. Os espectros dos compostos Mg3AI-FePcTs(sup) e 

Mg2AI-FePcTs(sup) apresentaram uma banda de absorção em 629 e 631 nrn, respectivamente, 

o mesmo máximo de absorção observado para a solução aquosa da FePcTs 70 )..lmollL. Para o 

composto M~I-FePcTs(sup) a banda Q é encontrada em 636 nrn. Considerando as 

atribuições de Hadasch e colaboradores [21], as bandas de absorção encontradas referem-se 
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ao dímero do tipo J.!-oxo e ao dímero sem o oxigênio (representado como (FePcTs)2), 

respectivamente. 

A técnica de XANES possibilita a determinação do estado de oxidação do metal que 

está sendo analisado, além de informações sobre a sua geometria local. Para a determinação 

dos estados de oxidação, a análise dos espectros XANES é geralmente realizada através da 

comparação entre os espectros das amostras em estudo e de materiais com estado de oxidação 

do átomo absorvedor conhecido. Entretanto, para complexos metálicos com ligantes 

macrocíclicos como ftalocianinas e porfirinas metaladas, este tipo de comparação pode levar a 

resultados incorretos. Nestes complexos, as alterações no perfil de absorção dos espectros 

XANES não estão somente associadas com o estado de oxidação do íon metálico, mas 

também com a presença de ligantes axiais [124]. 

Como discutido anteriormente, a intensidade e a energia das transições eletrônicas 

estão relacionadas com a probabilidade destas transições e que depende, entre outros fatores, 

da geometria do complexo. No caso dos complexos macrocíc1icos, a presença de ligantes nas 

posições axiais modifica a geometria do complexo e pode contribuir para os estados 

envolvidos na transição eletrônica, alterando, portanto, o perfil do espectro de absorção. 

Geralmente é dificil identificar isoladamente no espectro XANES alterações causadas 

somente por estados de oxidações diferentes ou devido à presença de ligantes axiais [134]. 

Conseqüentemente, a utilização dos pontos de inflexão, para a determinação do estado de 

oxidação, deve ser feita com cautela. 

Os espectros da FePcTs livre e dos compostos MgxAl-FePcTs(sup) são apresentados a 

seguir (Figura 66 e Tabela 22). 
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Tabela 22: Pontos de inflexão e máximos de absorção (eV) obtidos dos espectros XANES da 
.. , 

I Mg2Al- Mg3Al- Mg..Al-
Compostos FePcTs 

FePcT~sup) FePcTs(su~ FePcTs(supl 

1 7111,9 7111,9 7111,4 7111,5 

2 7120,8 7118,1 7117,5 7118,0 
pontos de inflexão .... 7123,5 7123,5 7123,1 7123,9 (eV) 

.) 

4 7126,0 7126,5 7126,0 7126,4 

5 7130,5 - - 7128,6 

7113,0 / 7113,0/ 7113,0 / 7113,0/ 
máximos de I 

0,123 0,106 0,106 0,071 
absorção (e V) / 

7136,0 / 7133,4/ 7133,4 / 7133,0/ intensidade relativa 11 
1,202 ___ 1,231 ___ ____ 1,231 1,296 

Para a avaliação do estado de oxidação, determinaram-se os pontos de inflexão dos 

espectros de absorção, através da primeira derivada das curvas. Os valores de energia para 

estes pontos de inflexão foram indicados nos espectros (Figura 66). Estes valores foram 

comparados com os pontos de inflexão do espectro XANES de urna série de padrões contendo 
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o íon ferro em estados de oxidação 2+ e 3+ (FeO, Fe203 e Fe304)X\'ii. Para o espectro da 

FePcTs livre, observou-se que os pontos de inflexão apresentaram os seguintes valores (valor 

semelhante ao encontrado para o respectivo óxido): 7111,9, 7120,8 (Fe304), 7123,5 (FeO), 

7126,0 (Fe203) e 7130,5 eV Para os compostos Mg2AI-FePcTs(sup) e Mg3AI-FePcTs(sup), 

os seguintes valores foram encontrados: 7111,9 e 7111,4 eV, 7118,1 e 7117,5 eV (FeO), 

7123,5 e 7123,1 eV (FeO) e 7126,5 e 7126,0 eV (Fe203), respectivamente. Para o composto 

M~AI-FePcTs(sup): 7111,5, 7118,0 e 7123,9 (FeO), 7126,4 (Fe203) e 7128,6 eV (Fe304). 

Estes resultados indicam que a FePcTs livre e adsorvida nos HDLs MgxAI apresentaram-se 

com os Íons de ferro nos dois estados de oxidação. Entretanto, preferiu-se não considerar as 

atribuições sobre os estados de oxidação definitivas. Como observado nos espectros 

eletrônicos da FePcTs, a ftalocianina em meio aquoso e em solução metano l-água (1:1) 

apresentou um espectro eletrônico característico para o macrociclo com o íon ferro no estado 

de oxidação +3. Como no procedimento de adsorção da FePcTs nos HDLs utilizou-se a 

solução da ftalocianina em meio aquoso, sugere-se que as espécies adsorvidas devem manter 

seu estado de oxidação. 

A partir da técnica de XANES avaliou-se a geometria de coordenação da FePcTs livre 

e intercalada nos compostos MgxAI-FePcTs(sup). Utilizaram-se artigos da literatura que 

reportam estudos envolvendo ftalocianinas não substituídas de Fe(Il) [135] e porfirinas de 

Fe(IlI) [124,134]. 

Nos trabalhos envolvendo a ftalocianina de Fe(II) (FeIIpc), os autores utilizaram a 

técnica de XANES e encontraram que a FeIIpc apresentou uma geometria quadrado-planar 

(D4h), ou seja sem ligantes nas posições axiais do metal. O espectro XANES da FeIIpc foi 

caracterizado por duas absorções na região da pré-borda, uma de baixa intensidade em 7111,9 

eV (transição ls~3d) e uma absorção mais intensa em 7117,5 eV (transição ls~4pz). Os 

autores também isolaram a espécie dimérica do tipo )..I.-oxo da ftalocianina de ferro (PcFelII
-

O-FeIlIpc). O espectro XANES mostrou que a transição característica na pré-borda do 

complexo quadrado-planar (7117,5 e V) não está mais presente devido à quebra de simetria, 

causada pela presença do átomo de oxigênio como ligante axial, resultando em um complexo 

com simetria piramidal de base quadrada (C4v). Porém, a absorção atribuída à transição 

proibida pela aproximação dipolar ls~3d deslocou-se para 7113,7 eV e aumentou de 

intensidade quando comparada com a Fellpc. 

No estudo de porfirinas contendo uma estrutura do tipo basket-handle [124], foram 

preparados complexos porfirínicos de Fe(IlI) com diferentes ligantes axiais, Fe-CI e Fe-OH e 

xvii Dados gentilmente fornecidos pelo Dr. Wladimir Hernandez Flores, pós-doutorando do LNLS (2003). 
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a espécie J..I.-OXO, Fe-O-Fe. Os espectros XANES dos diferentes compostos apresentaram um 

perfil característico de complexo com simetria piramidal de base quadrada (C4v), observando

se pequenas alterações na posição e intensidade da pré-borda (transição ls--)3d) e da borda de 

absorção (transição ls--)4pz). Para a série Fe-CI, Fe-OH e Fe-O-Fe as transições foram as 

seguintes: (a) pré-borda: 7108,6, 7108,8 e 7109,4 eV, acompanhado, na mesma ordem, por 

um aumento crescente da intensidade da absorção; (b) borda: 7125,0, 7126,4 e 7127,4 eV. Em 

ambas as transições foi observado, na mesma ordem, uma intensidade crescente da absorção. 

As energias e intensidades observadas para os compostos macrocíclicos, com ligantes 

axiais, são geralmente relacionadas com o grau de ionicidade/covalência da interação Fe

ligante [123a,124,135]. Para a transição da borda (ls--)4Pz), quando maior o caráter iônico da 

interação, menor é a mistura dos orbitais entre o metal e o ligante, tornando os orbitais 4pz do 

metal livre para a transição. Este efeito aumenta a intensidade e a energia da absorção. Com 

relação à transição da pré-borda (ls--)3d), quando maior o caráter iônico da interação metal

ligante maior é a carga positiva formal do íon ferro e, portanto, a energia do estado final da 

transição. Este efeito aumenta a energia da absorção. Estes efeitos foram observados para os 

compostos porfirínicos com diferentes ligantes axiais, considerando que o caráter iônico da 

interação Fe-ligante aumenta na seguinte ordem: Fe-Cl < Fe-OH < Fe-O-Fe. 

Com relação à intensidade da absorção para a transição ls--)3d, diferentes efeitos são 

relacionados com as alterações espectrais. O aumento da covalência da interação Fe-ligante, 

por exemplo, provoca uma mistura entre os orbitais 3d e 4p do metal com o orbital p do 

ligante, tornando a transição "mais permitida". Este efeito, portanto, aumenta a intensidade da 

absorção, o que foi observado no espectro XANES de porfirinas de Co contendo F-, CC e Br

como ligantes axiais [123a]. A geometria do complexo também parece influenciar a 

intensidade desta transição. A intensidade aumenta à medida que a simetria muda de quadrado 

planar (D4h) para octaédrica (Oh) e para piramidal de base quadrada (C4v) [124,134,136]. 

Comparando estes resultados com os espectros XANES da FePcTs livre e dos 

compostos MgxAI-FePcTs(sup), observou-se que em todos os compostos a FePcTs não possui 

simetria quadrado-planar e que existe uma nítida absorção na pré-borda, referente à transição 

ls--)3d. Este resultado indicou a presença de ligantes axiais na FePcTs livre e adsorvida nos 

HDLs. Na FePcTs livre, o íon Fe3
+ tem uma carga positiva remanescente e a posição axial 

pode ser ocupada por um íon Cl-xviii
. Alguns trabalhos citam que a FePcTs no estado sólido 

pode estar associada a uma molécula de O2, porém não foram apresentadas evidências para tal 

;>,:viii Como descrito na parte experimental, as tetrassulfoftalocianinas metaladas são usualmente isoladas e 
purificadas por meio da precipitação da ftalocianina em meio aquoso, através da adição de NaCI. Portanto, o 
íon cr deve estar presente na posição axial do íon Fe(III). 
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[3,125]. Portanto, a detenninação exata do ligante através do espectro XANES mostrou-se 

dificil, tanto para a FePcTs livre quanto para o macrociclo adsorvido nos HDLs. 

Nos artigos utilizados como referência, que mostraram resultados significativos 

utilizando-se da técnica de XANES, as espécies foram isoladas por métodos de síntese e com 

estrutura conhecidos. No caso da FePcTs livre e suportada nos HDLs tem-se uma situação 

contrária, onde as espécies não estão identificadas. Entretanto, algumas considerações 

adicionais serão feitas sobre o espectro XANES obtidos para a FePcTs livre e adsorvida no 

HDLs (Tabela 22). 

Os dados da Tabela 22 mostraram que existiram pequenas diferenças nos espectros 

XANES dos compostos estudados. As energias dos pontos de inflexão são praticamente as 

mesmas, exceto para os pontos marcados como 2 e 5 para a FePcTs livre e ponto 5 para o 

compostos M~AI-FePcTs. O máximo de absorção da transição da pré-borda (pico I) é o 

mesmo para todos os compostos (7113,0 eV), enquanto que para a borda de absorção (pico 11) 

o valor diferiu apenas para a FePcTs livre (7136,0 eV). A principal diferença, porém, foi 

encontrada na intensidade dos dois picos de absorção. Observou-se uma maior intensidade do 

pico para a FePcTs livre e valores decrescentes para a ftalocianina adsorvida nos HDLs. 

Situação contrária foi encontrada para o pico lI. 

Um dado interessante foi que as energias dos pontos de inflexão, máximos de absorção 

e intensidade relativa são praticamente as mesmas para os compostos Mg2Al-FePcTs(sup) e 

Mg3Al-FePcTs(sup ). 

Como discutido anterionnente, para a intensidade do pico I (transição ls~3d), quanto 

maior a covalência da interação Fe-ligante, maior a intensidade desta absorção. Para o pico II 

(transição ls~4pz), quanto menor o grau de covalência, maior a intensidade desta absorção. 

Nesta situação o grau de covalência seria: FePcTs > Mg2AI-FePcTs(sup) == Mg3AI

FePcTs(sup) > Mg4A1-FePcTs(sup). Porém, para a energia de absorção do pico 11, discutiu-se 

anterionnente que, quanto menor o grau de covalência, maior a intensidade desta absorção. O 

grau de covalência para os compostos seria, então: M~Al-FePcTs(sup) > Mg2AI-FePcTs(sup) 

== Mg3AI-FePcTs(sup) > FePcTs. Esta ordem foi oposta àquela encontrada anterionnente. 

Estes resultados mostraram a dificuldade em determinar por espectroscopia XANES as 

espécies da FePcTs e o lígante axial presente. Mesmo considerando que o íon cr esteja 

ligado ao íon de Fe3+ na FePcTs livre, as espécies adsorvidas são de dificil identificação. Se a 

espécie ).l.-oxo está, de fato, presente nos compostos Mg2AI-FePcTs(sup) e Mg3Al

FePcTs(sup) e a espécie nPcTsFellI-OH no composto Mg4AI-FePcTs(sup), como sugerido 
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pelos espectros eletrônicos das suspensões aquosas, não há evidências de que elas são 

mantidas com as amostras no estado sólido. 

Porém, os resultados obtidos por espectroscopia XANES mostraram que podemos 

dividir os compostos estudados em três grupos diferentes, com características distintas: (A) 

FePcTs, (B) M~AI-FePcTs(sup) e (C) Mg3AI-FePcTs(sup) e Mg2Al-FePcTs(sup). 

Entretanto, não se conseguiu associar as mudanças encontradas nos espectros XANES com as 

espécies da FePcTs adsorvidas nos HDLs. 

Por fim, os compostos foram caracterizados com a técnica de ressonância 

paramagnética eletrônica (RPE). Inicialmente, analisou-se o espectro da FePcTs livre (Figura 

67). 
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Figura 67: Espectros de RPE da FePcTs a 77 K entre (A) 1000-4000 e (B) ampliado na região de 2700-
3900 G. Os valores indicados nos gráficos referem-se ao fator g. 

o espectro de RPE da FePcTs na temperatura ambiente apresentou apenas um sinal 

largo na região de 3000-4000 G que foi resolvido à baixa temperatura (77 K). Nos espectros 

da Figura 67, observou-se três conjuntos de sinais. O primeiro na região de 1000-1500G, com 

valores de g iguais a 5,91 e 4,26. Na região de 3100G um pico de baixa intensidade com g = 

2,18 e uma série de sinais intensos e resolvidos com g = 2,12. Finalmente, observaram-se dois 

sinais na região de 3340 G, com g = 2,00 (largura do sinal igual a 30G) e um de menor 

intensidade com g = 1,97. 

Para interpretar o espectro de RPE da FePcTs, utilizaram-se dados reportados na 

literatura. Smith e colaboradores [137] obtiveram o espectro da FePcTs em solução aquosa 

(5,0 mmol/L) contendo 20% DMF (v/v) a temperatura de 133 K, na região entre 2200-3800 

G. O espectro apresentou acentuada anisotropia com gx = 1,83, gy = 2,25 e & = 2,58. Segundo 

os autores, os sinais são típicos de um complexo de Fe(III) com configuração de baixo spin (S 

= 1/2). Wagnerová e colaboradores [138] encontraram valores de g iguais a 1,972, 2,107 e 
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2,186 no espectro da FePcTs em condições semelhantes (solução aquosa 5,0 mmoUL 

contendo 25% DMF (v/v), temperatura de 77 K, região de 2950-3450 G), atribuindo-os 

também à presença do complexo de Fe(III) com configuração de baixo spin. Na tentativa de 

reproduzir estes resultados com a FePcTs utilizada no presente estudo, os espectros adquiridos 

nas mesmas condições acima não apresentaram qualquer sinal de RPE. 

Shirai e colaboradores obtiveram espectros de RPE de octacarboxiftalocianinas de 

Fe(III), em solução aquosa a 7,5 K. Os picos observados foram atribuídos ao complexo Fe(III) 

com configuração de alto (g = 6,01), intermediário (g = 4,21) e baixo spin (g = 2,18 e 1,95). 

Um pico com g = 2,00 foi atribuído à presença do ânion superóxido (02-) [139]. Kobayashi e 

colaboradores obtiveram espectros de RPE de tetraaminoftalocianinas de Fe(III) no estado 

sólido a baixa temperatura (46,5, 15,7 e 7,0 K) [140]. Os espectros apresentaram picos com g 

= 6,0, 4,3 e 2,0 que foram atribuídos ao complexo de Fe(III) com configuração de alto spin. 

Saunders e colaboradores obtiveram o espectro de RPE da FePcTs livre e imobilizada 

em poli(pirrol) [127b]. O espectro do compósito no estado sólido a 100 K, obtido na região de 

1000-5000 G, apresentou uma série de picos a partir de 2200 G, com gz = 2,76, gy = 2,18 e gx 

= 1,72. Estes foram relacionados com a presença do complexo de Fe(III) com spin baixo. 

Observou-se, também, um pico estreito e resolvido com g=1,99 (região de 3400 G) e um pico 

largo na região de 1500 G com g=4,27. O primeiro foi atribuído à presença de um radical 

localizado sobre o anel macrocíclico (n-radical), interpretação baseada em estudos de 

porfirinas de Fe(III) [141]. O sinal com g = 4,27 foi atribuído à presença de íons de Fe(III) 

spin alto (S=5/2, simetria rômbica) ou spin intermediário (S=3/2). 

Analisando os dados obtidos na literatura, concluiu-se que os picos encontrados em 

campo baixo (l000-1500G) estão associados ao complexo de Fe(Ill) com configuração de 

alto spin. Os picos encontrados em campo alto (2500-3500G) são relacionados ao complexo 

de Fe(III) com com configuração de baixo spin. Atribuições diferentes foram encontradas 

para o pico com g = 2,00: presença do ânion superóxido ou de n-radical. 

Comparando os dados encontrados na literatura com os valores de g obtidos do 

espectro da FePcTs (Figura 67), concluiu-se que o complexo de Fe(III) apresentou uma 

mistura de estados de spin, já que foram encontrados valores de g atribuídos para baixo spin 

(2,18, 2,12 e 1,97), alto spin com simetria axial (5,91) e com pequena distorção rômbica 

(4,27). Porém, não se encontrou uma atribuição definitiva para o intenso sinal com g = 2,00 e 

nem para a série de picos na região de g = 2,12. 

Os resultados de RPE indicam a presença de ligantes axiais e que estes alteram 

sensivelmente a configuração de spin do íon Fe(III) da ftalocianina, porém a determinação do 

ligante axial (Cr, H20 ou O2) mostrou-se novamente dificil. Como discutido anteriormente, a 
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natureza química da FePcTs não é totalmente conhecida e varia entre diferentes lotes 

sintetizados. Isto foi verificado durante o trabalho de doutoramento, quando se adquiriu um 

novo lote da FePcTs em que o fabricante indicava a presença da espécie FePcTs-02x.ix. O 

espectro de RPE desta ftalocianina é apresentado na Figura 68. 
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Figura 68: Espectros de RPE de um novo lote da FePcTs a 77 K entre (A) 1000-4000 e (B) ampliado na 
região de 2700-3900 G. Os valores indicados nos gráficos referem-se ao fator g. Os espectros da 
Figura 67 são reproduzidos na parte superior do gráfico. 

Os espectros de RPE dos dois lotes da FePcTs mostraram diferenças significativas. 

Observou-se que na FePcTs do primeiro lote (Figura 67) os picos mais intensos são aqueles 

com g = 2,00 e com g = 2,12 (três linhas). Para o segundo lote (Figura 68), os picos mais 

intensos são aqueles com g = 2,18 e na região de 1,99 (três linhas). Se o segundo lote contém 

a espécie FePcTs-02, como afirma o fabricante, o primeiro lote parece indicar a ausência 

desta espécie. Entretanto, nos dois lotes, observou-se uma mistura de complexos de F e(III) 

com configuração de baixo e alto spin. 

Com relação às espécies do tipo !l-oxo de ftalocianinas de Fe, a técnica de RPE é pouco 

explorada para a identificação destas espécies e os trabalhos reportados apresentam resultados 

diferentes. Para a espécie Fe(III)--O-Fe(III), obtida a partir da FePc (não substituída), o espectro 

obtido foi atribuído à presença de traços do monômero (picos com g ~ 2 e 6) [130d]. Kennedye 

colaboradores atribuíram a presença do pico com g = 6 a um acoplamento antiferromagnético no 

complexo ,u-oxo [142]. Para espécies do tipo ,u-oxo de algumas ftalocianinas substituídas de Fe, 

observou-se um espectro com um conjunto de picos na região de 3400 G (g ~ 2) [131]. De modo 

geral, os espectros de RPE de espécies do tipo ,u-oxo de ftalocianinas não apresenta resultados 

reprodutivos para a identificação destas espécies [143]. 

xix FePcTs adquirida da Aldrich. Após consulta.. o setor técnico da empresa informou que a evidência para a 
presença da molécula de O2, associada à ftalocianina.. foi feita por espectroscopia vibracional no 
infravermelho Como discutido anteriormente, tal interpretação, através do espectro de i. v" parece não ser 
adequada (Figura 63). 
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Os espectros de RPE dos compostos MgxAI-FePcTs(sup) são apresentados na Figura 69. 
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Figura 69: Espectros de RPE (a 77 K) da FePcTs livre e dos compostos Mg.AI-FePcTs(sup) entre (A) 
1000-4000 G e (B) ampliação entre 2700-3900 G. Os valores indicados nos gráficos referem-se 
ao fator g. 

Os espectros de RPE mostraram que para a FePcTs adsorvida houve um aumento 

;ignificativo da intensidade do pico com g = 4,26 e uma redução gradativa da intensidade do 
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sinal com g = 2,00. Observou-se, também, uma redução da intensidade dos picos na região 

com g = 2,12. Um sinal, pouco resolvido, foi observado na região de 3000 G. 

O aumento relativo da intensidade do pico com g = 4,26 indicou uma acentuada 

distorção rômbica do complexo macrocíclico. Este efeito também foi observado para uma 

porfirina de Fe(III) imobilizada em sílica (porfirinossilicas) [144] e ftalocianinas de Fe(III) 

quando imobilizadas em poli(pirrol) [127b] e rayon [13]. Nestes sistemas, a distorção foi 

atribuída ao confinamento da FePcTs em um ambiente restrito. 

Para se determinar o grau de distorção rômbica da FePcTs adsorvida nos HDLs, 

realizou-se a dupla integração dos picos com g - 6 (&;, complexo com simetria axial) e com g 

~ 4 (~, distorção rômbica) e foi obtida a relação g4/&;. Os valores encontrados para a FePcTs 

e os compostos Mg2AI-FePcTs(sup), Mg3AI-FePcTs(sup) e Mg4AI-FePcTs(sup) foram: 0,66, 

19,4,43,3 e 83,4, respectivamente. Portanto, como a relação gJ&; diz respeito à razão entre as 

espécies com simetria rômbica e axial, observou-se que o HDL M~AI é aquele que induz 

mais fortemente a distorção da FePcTs. Este resultado parece indicar que a FePcTs está mais 

fortemente adsorvida no HDL M~l. A princípio, somente desta maneira ocorreria uma 

distorção do centro metálico da ftalocianina. Nos HDLs Mg2AI e Mg3AI, a interação parece 

ser menor devido à menor distorção rômbica. De fato, nestes materiais a densidade de carga 

positiva da lamela do HDL é maior, provocando uma maior repulsão do arcabouço orgânico 

da FePcTs. 

O estudo dos diversos compostos apresentados neste item mostrou que a natureza 

química da FePcTs adsorvida nos HDLs varia em função da composição da matriz inorgânica. 

Diferentes espécies da FePcTs foram identificadas por espectroscopia eletrônica na suspensão 

aquosa dos compostos MgxAl-FePcTs(sup): predomínio da espécie do tipo ~-oxo adsorvida 

nos HDLs Mg2Al e Mg3Al e da espécie dímerica (FePcTs)2 no HDL Mg4Al. Porém, no estado 

sólido, não foram encontradas evidências para a identificação destas espécies. Ressalta-se, 

entretanto, que os resultados obtidos por XANES e RPE mostraram perfis espectrais 

semelhantes para os compostos Mg2Al-FePcTs(sup) e Mg3AI-FePcTs(sup), porém distintos 

do composto M~AI-FePcTs(sup). 

No próximo item são apresentados os testes catalíticos com os compostos MgxAl

FePcTs(sup) como catalisadores heterogêneos na oxidação do 2,6-di-terc-butilfenol e do 

catecol. Adianta-se que os resultados mostraram que a adsorção da FePcTs nos HDLs 

modifica fortemente sua reatividade. Isto indica que as alterações estruturais na ftalocianina e 

a presença de diferentes espécies do macrociclo, identificadas pelas diferentes técnicas de 

caracterização, de fato, devem ocorrer. 
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Estudos de Reatividade Catalítica das Tetrassulfoftalocianinas de Co(II) e Fe(III) 

Imobilizadas em HDLs 

Os estudos de atividade catalítica têm como objetivo avaliar a reatividade das 

trassulfoftalocianinas metaladas imobilizadas nos HDLs como catalisadores heterogêneos 

n reações de oxidação de compostos orgânicos. Os resultados podem servir para avaliar a 

~egação das ftalocianinas e a acessibilidade do substrato aos centros metálicos, pois estes 

tores podem inibir ou reduzir a reatividade do catalisador heterogêneo em relação ao 

Ltalisador em meio homogêneo. 

Oxidação do 2,6-di-terc-butilfenol 

1) Tetrassulfoftalocianina de Co(II) 

Inicialmente, avaliou-se a reatividade da CoPcTs na oxidação do 2,6-di-terc-butilfenol 

)TBF) em meio homogêneo. As curvas da cinética da reação de oxidação, obtidas através do 

onitoramento espectrofotométrico da formação dos produtos, são apresentados na Figura 70. 
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~ura 70: Curvas cinéticas da oxidação do DTBF utilizando a CoPcTs como catalisador homogêneo em 
diferentes concentrações. Condições: [DTBF] = 11,47 mmol/L; meio de reação - metanol:água 
na razão 5:1; temperatura 30°C; absorbância medida em 420 nm. 

As curvas cinéticas mostram que a reatividade da CoPcTs na oxidação do DTBF é 

pendente da concentração da ftalocianina nas condições estudadas. Utilizando-se uma 

ncentração de 140 ~lmollL de ftalocianina (relação molar substrato/catalisador = 82), o 

iximo de conversão do DTBF ocorreu em 280 min, enquanto que para uma concentração de 

O J..lmol/L (relação molar substrato/catalisador = 55) o máximo foi observado após 125 min 

reação. Observou-se que após este máximo de conversão, ocorreu um decréscimo na 

sorbância relativa. Como o aumento da absorbância está relacionado à formação dos 



Tese de Doutorado - Resultados e Discussões 
120 

produtos de oxidação (benzoquinona e difenoquinona), deve estar ocorrendo a oxidação 

destes produtos formados. 

Efeito semelhante foi observado na oxidação do 2,4,6-tric1orofenol pela FePcTs, 

utilizando H20 2 como oxidante [18]. Após a oxidação à 2,6-dic1oro-I,4-benzoquinona, este 

produto sofre oxidação, resultando na clivagem do anel atomático. Sorokin e colaboradores 

observaram o mesmo efeito na oxidação do catecol pela FePcTs, CoPcTs e MnPcTs, 

lltilizando diferentes oxidantes [93a]. As curvas cinéticas de oxidação do substrato obtidas 

pelo monitoramento espectrofotométrico apresentaram um decréscimo na absorbância após 

:lJguns minutos de reação. 

Com relação ao mecanismo da reação da oxidação do DTBF por complexos de Co(Il), 

~studos utilizando a técnica de RPE mostraram que a difenoquinona é formada pela 

jimerização de radicais fenoxil intermediários, enquanto que a benzoquinona é derivada de 

1m intermediário envolvendo o fenoI e o catalisador de cobalto e seu aduto com o oxigênio 

nolecular (Co-02) [92b,145]. 

Para avaliar a estabilidade do catalisador, obteve-se o espectro da solução após a 

'eação de oxidação do DTBF (Figura 71). 
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1igura 71: Espectros eletrônicos da solução da CoPcTs 210 ~mol/L em metanol-água (razão 5: 1) (-) e da 
solução após a reação de oxidação do DTBF catalisado pela CoPcTs(····). 

De acordo com o espectro eletrônico, a CoPcTs é relativamente estável na oxidação do 

)TBF. Apesar da elevada absorbância nos espectros obtidos (em cubeta de 0,1 em), 

:onsiderando a diminuição da intensidade da banda em 658 nm devido somente à degradação 

lo macrociclo, observou-se uma diminuição em 15% da sua intensidade após a reação de 

Ixidação do DTBF. A banda em 420 nm refere-se aos produtos de oxidação do substrato. 
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Considerações sobre a estabilidade das tetrassulfoftalocianinas metaladas serão feitas mais 

adiante. 

Chibwe e Pinnavaia reportaram que a CoPcTs sofre desativação na oxidação do DTBF 

devido à formação de um complexo dinuclear do tipo [CoIlIpcTs-02-CoillpcTs], que é 

incapaz de ligar-se ao O2 e ativá-lo para a oxidação do substrato [67]. Como os autores não 

apresentaram o espectro do macrociclo após a reação de oxidação, os dados aqui obtidos não 

indicaram alterações no estado de agregação da ftalocianina, que aparentemente 

permaneceram na forma de monômeros, indicando a ausência deste complexo dinuclear. A 

diferença entre os resultados deve-se, provavelmente, ao meio reacional: no trabalho 

reportado, utilizou-se água-metano I 15: 1 enquanto que, no presente trabalho a razão entre os 

solventes foi de 1 :5. Portanto, a maior proporção de metanol evita a agregação da CoPcTs e, 

conseqüentemente, a formação do dímero do tipo IJ.-peroxo. 

Com relação a CoPcTs intercalada no HDL, a massa utilizada de HDL contendo a 

ftalocianina intercalada correspondia à mesma quantidade do macrociclo usado nos 

experimentos em meio homogêneo (concentração da CoPcTs de 210 IJ.mollL). Foi testada a 

reatividade apenas do composto ZnsAI-CoPcTs(cop2) (Figura 72). 
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Figura 72: Curva cinética da oxidação do DTBF pelo composto Zn~I-CoPcTs(cop2). Condições: 
quantidade de sólido contendo 12,6 IlmOIS de CoPcTs; [DTBF] = 11,47 mmol/L; meio de reação 
- metanol:água na razão 5:1; temperatura de 30°C; absorbância medida em 420 nm. A curva 
cinética da FePcTs em meio homogêneo foi reproduzida da Figura 70 para facilitar a 
comparação. 

Os resultados acima mostraram que a CoPcTs intercalada no HDL apresentou uma 

reatividade baixa para a oxidação do DTBF. Somente com um acompanhamento mais 

prolongado da reação, observou-se alguma reatividade do composto, porém representou uma 

conversão de apenas 25%, quando comparado com a conversão máxima da CoPcTs em meio 
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homogêneo. Esta baixa reatividade concordou com a proposição de que a CoPcTs intercalada 

está altamente agregada no HDL. Esta agregação deve impedir o acesso do DTBF aos centros 

metálicos localizados entre as lamelas do HDL, já que o material não apresentou 

microporosidade intracristalina. A reatividade observada após 17,5h deveu-se às moléculas da 

CoPcTs que estão adsorvidas na superficie externa e nas arestas das lamelas do HDL. Porém, 

como observado nos testes com a ftalocianina em meio homogêneo, a reatividade da CoPcTs 

é dependente da sua concentração, mostrando que a quantidade de CoPcTs intercalada no 

HDL, acessível ao substrato, é muito pequena. 

Chibwe e Pinnavaia reportaram a reatividade da CoPcTs intercalada em HDLs Mg2Al 

e Mg3AI [67]. Os testes catalíticos indicaram que a CoPcTs intercalada no HDL apresentou 

maior estabilidade e velocidade de reação em relação à solução aquosa do macrocic1o para a 

oxidação do DTBF. Segundo os autores, a intercalação da ftalocianina no HDL deve impedir 

a fonnação do complexo dinuc1ear [CollIpcTs--02--CollIpcTs], inativo na oxidação do DTBF. 

A baixa área superficial encontrada para o composto de intercalação (28 m2/g), sugeriu 

ausência de microporosidade intracristalina e, portanto, que somente as moléculas da 

ftalocianina localizadas na superficie e nas arestas do HDL são acessíveis para a oxidação do 

fenol. A comparação dos resultados obtidos por Chibwe e Pinnavaia com aquele do composto 

ZnsAl não foi possível, pois os autores não informaram as concentrações do catalisador e do 

substrato. Além disso, as reações foram acompanhadas através do monitoramento do O2 

consumido durante a reação. 

A reatividade da FePcTs foi estudada nas mesmas condições utilizadas para a 

avaliação da CoPcTs em meio homogêneo. Inicialmente, avaliou-se a FePcTs na concentração 

de 70jlmollL para verificar a reatividade do íon Fe(III) em relação ao Co(II) (Figura 73). 
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Figura 73: Curva cinética da oxidação do DTBF utilizando a FePcTs como catalisador homogêneo. 
Condições: [FePcTs] = 70 Ilmol/L; [DTBF] = 11,47 mmol/L; meio de reação - metanol:água na 
razão 5:1; temperatura 30°C; medidas de absorbância em 420 nm. 
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Observou-se que a FePcTs foi muito malS reativa que a CoPcTs na oxidação do 

DTBF. Segundo o valor de absorbância encontrado, o máximo de conversão ocorreu após 35 

min de reação. Após este período, ocorreu um decréscimo na absorbância, indicando que os 

produtos de reação podem estar sendo oxidados para outros compostos. Para avaliar a 

estabilidade do catalisador, obteve-se o espectro da solução após a reação de oxidação (Figura 

74). 
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Figura 74: Espectros eletrônicos da solução da FePcTs 70 j.1mollL em metanol-água (razão 5:1) (-) e da 
solução após a reação de oxidação do DTBF ( •••• ). 

O espectro da FePcTs, após o teste de oxidação do DTBF, mostrou pronunciada 

diminuição da banda Q. Este resultado indicou que houve uma degradação da FePcTs durante 

a oxidação do DTBF. Ao monitorar o comportamento da banda Soret da FePcTs (Amáx ~ 330 

nm), observou-se uma diminuição da sua intensidade com o decorrer da reação de oxidação 

(Figura 75), 
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Figura 75: Curva cinética da oxidação do DTBF utilizando a FePcTs como catalisado r homogêneo. 
Condições: [FePcTs] = 70 j.1mollL; [DTBF] = 11,47 mmollL; meio de reação - metanol:água na 
razão 5:1; temperatura 30°C; medidas de absorbância em 330 nm (o). A curva cinética 
monitorada em 420 nm (e) foi reproduzida da Figura 73. 
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Este resultado foi melhor observado quando monitorou-se as alterações espectrais do 

sistema durante a reação (Figura 76). 
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Figura 76: Espectros eletrônicos registrados durante a reação de oxidação do DTBF utilizando a FePcTs 
como catalisador, em meio homogêneo. Condições: vide legenda da Figura 73. (A) Até 35 min 
de reação e (B) após 35 min de reação. 

A evolução espectral das bandas de absorção em 330 nm (FePcTs) e 420 nm (produtos 

da oxidação do DTBF) indicaram que a oxidação do substrato (e dos produtos formados) está 

ocorrendo às custas da degradação da FePcTs. 

Com a degradação da FePcTs em meio homogêneo (metanol), testou-se a estabilidade 

e reatividade da ftalocianina adsorvida na matriz de ROL. Nos gráficos abaixo são 

apresentadas as curvas de reatividade da FePcTs intercalada em ROL Mg3AI e do composto 

Mg3AI-FePcTs (ftalocianina adsorvida no ROL contendo cot) (Figura 77). 
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Figura 77: Curvas cinéticas da oxidação do DTBF utilizando a FePcTs intercalada em HDL Mgy\l (o) e 
do composto M~Al-FePcTs(sup) (e). Condições: quantidade de sólido contendo 4,2J.1.mols de 
FePcTs; [DTBF] = 11,47 mmollL; meio de reação - metanol:água na razão 5:1; temperatura 
30°C; absorbância medida em 420 nm. A curva cinética da FePcTs em meio homogêneo (O) foi 
reproduzida da Figura 73. 

A FePcTs em meio homogêneo e do composto Mg3Al-FePcTs(sup) apresentaram 

aproximadamente a mesma reatividade, ambos atingindo uma taxa máxima de conversão após 
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aproximadamente 30 min de reação. A reatividade da FePcTs intercalada correspondeu a 

apenas 39% da reatividade da ftalocianina suportada, com um máximo de conversão após 125 

mino de reação. A baixa reatividade deve-se a inacessibilidade do substrato orgânico ao centro 

metálico das ftalocianinas intercaladas no HDL. Entretanto, a reatividade observada deve 

estar relacionada com as moléculas de ftalocianina localizadas na superficie externa e nas 

arestas do HDL. 

O espectro eletrônico do composto Mg3AI-FePcTs(sup) foi obtido após a reação de 

oxidação do DTBF (Figura 78). 
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Figura 78: Espectros eletrônicos do composto M~AI-FePcTs(sup): (A) da suspensão do composto em 
metanol-água (razão 5:1) e (B) reflectância difusa (-); (A) da suspensão do meio reacional e 
(B) do sólido isolado após o teste de oxidação do DTBF ( ..•. ). 

Os espectros eletrônicos do composto Mg3AI-FePcTs(sup) (reflectância difusa e do 

meio reacional) mostraram alterações no perfil da banda Q. Observou-se um decréscimo na 

intensidade de absorção do ombro na região do vermelho (695 e 669 nrn). Como discutido 

anteriormente, este desdobramento da banda Q está relacionado à agregação da FePcTs. 

Entretanto, a avaliação do estado de agregação da FePcTs antes e após a reação de oxidação 

do DTBF não é direta. A mudança do perfil espectral pode estar relacionada à degradação da 

FePcTs, que diminuiria a quantidade da ftalocianina intacta adsorvida no HDL. Porém, a 

ftalocianina remanescente ficou agregada, como mostrou o espectro do meio reacional, após a 

oxidação do DTBF. Esta possibilidade foi suportada pelo fato de que o sólido isolado do meio 

reacional apresentava uma coloração verde, a mesma observada para solução da FePcTs após 

a reação de oxidação em meio homogêneo. 

A degradação da FePcTs pode estar relacionada ao solvente utilizado ou devido a 

alguma espécie reativa que se formou durante a reação de oxidação. Para verificar o efeito do 

solvente, a estabilidade da FePcTs na presença de metanol foi testada através da obtenção dos 

espectros eletrônicos da FePcTs após diferentes períodos de tempo (Figura 79). 



Tese de Doutorado - Resultados e Discussões 
126 

1,0 ...,---,------------------, 

0,8 

(1J 

~ 0,6 

~ 
~ 0,4 

0,2 

0,0 ITI~-,--~~--~-:~--~~~==~===;~~~~~~~~ 200 I V"-', YY , I 

300 400 500 600 700 800 

Comprimento de onda I nm 

Figura 79: Espectros eletrônicos da FePcTs 70 J.1mollL em solução metanol-água (5:1): recém preparada e 
após 2, 4, 8 e 16 dias. 

De acordo com os espectros eletrônicos, ocorreu diminuição da intensidade de 

absorção das bandas da FePcTs em metanol-água (5:1), em função do tempo. Portanto, a 

FePcTs não é estável na presença do metanol por períodos prolongados de tempo. Porém, a 

FePcTs é relativamente estável em metano I, dentro do tempo monitorado da reação de 

oxidação do DTBF (400 min). Após dois dias a diminuição da intensidade da banda Q da 

FePcTs em metano I foi de aproximadamente 7% (Figura 79). Portanto, a degradação da 

FePcTs pode, também, estar relacionada com alguma espécie reativa que se formou durante a 

reação de oxidação. 

A degradação da FePcTs também foi observada em solventes como etano I e 

dimetilformamida. Em meio aquoso não foram encontradas alterações significativas nos 

espectros da FePcTs. A acetonitrila também não provocou a degradação da FePcTs. Repetiu

se, então, o teste de reatividade, nas condições experimentais utilizadas para o catalisador em 

meio homogêneo (Figura 73), utilizando a acetonitrila no lugar do metanol. A curva cinética 

para este teste é mostrada na Figura 80. 
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Figura 80: Curva cinética da oxidação do DTBF utilizando a FePcTs como catalisado r homogêneo. 
Condições:[FePcTs] = 70 IlmollL; [DTBF] = 11,47 mmollL; meio de reação - acetonitrila:água 
na razão 5:1; temperatura 30°C; absorbâucia medida em 420 um. 

Comparando-se este resultado com aquele realizado em meio contendo metano I 

(Figura 73), conclui-se que o solvente tem grande influência na reatividade do catalisador. A 

análise dos espectros eletrônicos da FePcTs em acetonitrila e após a reação explicam a baixa 

reatividade do catalisador (Figura 81). 
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Figura 81: Espectros eletrônicos da solução FePcTs 70 IlmollL em acetonitrila-água (5:1) ( .•.. ) e da solução 
após a cinética de oxidação do DTBF (-). 

A solução da FePcTs em acetonitrila-água na razão 5: I apresenta uma banda em 632 

nm. Como discutido anteriormente, Hadasch e colaboradores atribuíram esta banda ao 

complexo dinuclear do tipo J.l-oxo [21]. Tal complexo foi considerado cataliticamente inativo, 

o que é condizente com a baixa reatividade observada da FePcTs na oxidação do DTBF. Já o 

espectro obtido ao final da reação mostrou que houve alguma alteração das espécies presentes 

da FePcTs. O ombro em 660 nm indicou a presença de espécies monoméricas, o que explica o 

pequeno aumento da reatividade da ftalocianina. 
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Este resultado mostrou que o processo de dissociação das espécies diméricas em meio 

contendo acetonitrila foi um processo relativamente lento para a FePcTs. Este comportamento 

não foi observado para a CoPcTs. Soluções da CoPcTs em acetonitrila-água na razão 5: 1 

levam à formação das espécies monoméricas logo após a adição do solvente orgânico, 

apresentando um espectro eletrônico semelhante ao obtido para a solução da CoPcTs 

contendo metanol (Figura 71). 

Para testar o tempo ideal na preparação de uma solução contendo predomínio das 

espécies monoméricas, preparou-se uma solução da FePcTs 70 I-lmollL em acetonitrila-água 

na razão 5: 1 e registrou-se o espectro eletrônico da solução após determinados períodos de 

tempo (Figura 82). 

1,0 

0,8 

.~ 0,6 
c: 

<CO .c ... 
~ 0,4 

0,2 

0,0 
300 400 500 600 700 800 

Comprimento de onela I nm 

Figura 82: Espectros eletrônicos da solução da FePcTs 70 IlmollL em acetonitrila-água (5:1): recém 

preparada ( .... ) e após 4, 8,13 e 16 dias (-). 

o espectro da solução recém-preparada apresentou uma banda em 632 mn relacionada 

com as espécies diméricas do tipo I-l-oxo [21]. Após 4 dias, observou-se uma inversão na 

intensidade das bandas com o predomínio das espécies monoméricas (banda em 654 mn). 

Porém, a quantidade de espécies diméricas ainda era elevada. A partir do oitavo dia a 

quantidade de monômeros foi bem superior a da espécie dimérica. 

Para a catálise, um possível procedimento seria a preparação da solução da FePcTs em 

acetonitrila-água e, antes da adição do substrato, deixar o sistema sob agitação por 4 dias. 

Entretanto, devido ao longo período necessário para a obtenção da solução com a FePcTs na 

forma monomérica, testou-se a adição de um outro solvente para que o processo de formação 

de monômeros fosse mais rápido. A adição de dimetilformarnida foi a alternativa mais 

adequada. Utilizando-se a mistura de solventes acetonitrila-dimetilformamida-água nas razões 

10: 1: 1 e 9:1 :2, obtiveram-se soluções contendo uma alta concentração de monômeros em um 

período de tempo menor (Figura 83). 
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Figura 83: Espectros eletrônicos da solução da FePcTs. (A) concentração de 70 J.l.moVL em acetonitrila
dimetilformamida-água (10:1:1): recém preparada (-) e após 4,5 h (---) e 18h (._.). (B) 
concentração 210 J.l.moVL em acetonitrila-dimetilformamida-água (9:1:2): recém preparada 
(-), após 16b (--) e 19b ( .... ). 

Tendo otimizado a preparação da solução da FePcTs para os testes de reatividade, o 

macrociclo foi utilizado como catalisador na oxidação do DTBF em duas concentrações, 70 e 

210 JlmollL (Figura 84). Nos dados reportados abaixo, todos os sistemas contendo FePcTs 

foram mantidos em solução acetonitrila-dimetilformamida-água sob agitação por 18h, antes 

da adição do DTBF. 
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Figura 84: Curvas cinéticas da oxidação do DTBF utilizando a FePcTs em diferentes concentrações: 70 
J.l.moVL (e) e 210 J.l.moVL (o) com acetonitrila-dimetilformamida-água nas razões 10:1:1 e 9:1:2, 
respectivamente. Demais condições: [DTBF] = 11,47 mmoVL; temperatura 30°C; absorbância 
medida em 420 nm. 

Utilizando a nova combinação de solventes, a reatividade do sistema foi semelhante a 

da CoPcTs, ou seja, depende da concentração de ftalocianina. O espectro eletrônico após 

reação de oxidação do DTBF é apresentado na Figura 85. 
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Figura 85: Espectros eletrônicos da solução FePcTs 210 ~mollL em acetonitrila-água (5:1) ( •••• ) e da 
solução após a cinética de oxidação do DTBF (--). 

A FePcTs não sofreu as alterações observadas quando se empregou metanol como 

solvente. Entretanto, observou-se um decréscimo da intensidade de absorção da banda Q (655 

nm) e da Banda Soret (330 nm) da FePcTs em 30% após a reação de oxidação. Este resultado 

pode indicar que houve alguma degradação da FePcTs durante a reação de oxidação do 

DTBF. Para tempos prolongados de reação (cerca de 20h), observou-se um decréscimo maior 

da intensidade das bandas da FePcTs no espectro eletrônico (cerca de 60%), indicando uma 

maior degradação da FePcTs. Testou-se, então, o composto M~AI-FePcTs(sup) como 

catalisador heterogêneo, para verificar a estabilidade da ftalocianina adsorvida no HDL 

(Figura 86). 
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Figura 86: Curvas cinéticas da oxidação do DTBF utilizando o composto Mg..AI-FePcTs(sup) (e). 
Condições: quantidade de sólido contendo 12,6 J..1mols de FePcTs; [DTBF] = 11,47 mmollL; 
meio de reação - acetonitrila-dimetilformamida-água na razão 9:1:2; temperatura de 30°C; 
absorbância medida em 420 nm. A curva cinética da FePcTs em meio homogêneo (o) foi 
reproduzida da Figura 84. 

Nos primeiros minutos de reação, a FePcTs em meio homogêneo oxidou maIS 

rapidamente o DTBF que o composto Mg.tA,I-FePcTs(sup). Entretanto, após 30 min de reação 
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a FePcTs suportada apresentou uma velocidade maior na oxidação do DTBF, atingindo a taxa 

máxima de conversão em 240 min de reação. Já na reação da FePcTs em meio homogêneo, 

após 240 min de reação, a ftalocianina apresentava uma reatividade 30% menor, utilizando os 

valores de absorbância como parâmetro de comparação. 

Após o término da reação de oxidação, obteve-se o espectro eletrônico do melO 

reacional (Figura 87). 
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Figura 87: Espectros eletrônicos da suspensão do composto Mg..AI-FePcTs(sup) em acetonitrila
dimetilformamida-água (9:1:2) (-) e do meio reacional após o teste de oxidação do DTBF 
( .... ). 

Os espectros eletrônicos mostraram que não ocorreram alterações na banda Q da 

FePcTs após a reação de oxidação do DTBF quando comparada com o espectro da suspensão 

do composto. Os deslocamentos observados estão relacionados à elevação da linha base. 

A maior reatividade observada para a FePcTs suportada no HDL em relação à 

ftalocianina em meio homogêneo, provavelmente não está relacionada à degradação da 

FePcTs. O tempo de reação utilizado para a comparação dos valores de absorbância, após 240 

min, mostrou que a FePcTs livre está em plena atividade (Figura 86). 

No mecanismo para a oxidação de fenóis por complexos de metais de transição, duas 

propostas foram encontradas. A primeira sugeriu que a molécula do fenol é inicialmente 

desprotonada e, a seguir, sofre oxidação de um elétron pelo par catalisador/oxidante para a 

formação de um radical fenolato. Tal mecanismo foi proposto na oxidação do 2,4,6-

triclorofenol pelo par FePcTs/H20 2 e na oxidação do DTBF por íons Cu(II) imobilizados em 

MCM-41 [17,146]. Outra hipótese é que o complexo formado entre o metal de transição e o 

oxigênio, uma espécie do tipo M-02, é responsável pela subtração do hidrogênio do fenol, 

formando o radical feno lato. Este mecanismo foi proposto para a oxidação do DTBF por 
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complexos de Co(Il) com tetrafenilporfirinas, bases de Schiff e tetrassulfoftalocianinas 

[145,147]. 

No caso da reatividade do composto M~Al-FePcTs(sup) na oxidação do DTBF, se o 

mecanismo de oxidação ocorrer através da formação inicial do ânion fenolato ou da espécie 

radicalar, a matriz do HDL pode facilitar o processo de desprotonação do fenol. As lamelas 

carregadas positivamente do HDL podem, por exemplo, polarizar a ligação O-H do fenol , 

diminuindo o seu pKa e facilitando a desprotonação. Desta forma, a velocidade de formação 

do intermediário será maior na reação de oxidação envolvendo a FePcTs adsorvida no HDL. 

2) Oxidação do Catecol 

Os estudos de reatividade, apresentados anteriormente, mostraram que a FePcTs 

adsorvida nos HDLs Mg3Al e M~AI foi mais reativa que o macrociclo em meio homogêneo 

na oxidação do DTBF, utilizando 0 2 como oxidante. Porém, através das medidas 

espectrofotométricas utilizadas para o acompanhamento da reação de oxidação do fenol, não 

foi possível quantificar a taxa de conversão do substrato e nem determinar a quantidade de 

produtos formados. Ao efetuar a reação de oxidação do catecol, utilizando o H20 2 como 

oxidante, foi possível determinar a quantidade de substrato remanescente no meio reacional e, 

portanto, determinar a taxa de conversão do substrato. A seguir são apresentados os resultados 

de reatividade para a FePcTs livre (Tabela 23). 

Tabela 23 : Taxa de conversão da oxidação do catecol, utilizando como catalisador a FePcTs. 
Condições: Tampão borato pH = 10,2; [FePcTs] = 1O~; [H20 2] = 50 mM; 
[catecol] = 10 mM: T = 30°C: temoo de reacão = 2h 

Conversão (%) 
catecol O 
catecol + H20 2 O 
FePcTs + catecol O 
FePcTs + catecol + H20 2 21 

A conversão observada para a FePcTs na oxidação do catecol foi diferente daquela 

relatada por Sorokin e colaboradores [93a]. No estudo reportado, utilizando a mesma relação 

substrato/catalisador e oxidante, a conversão do catecol após 60 min de reação, a 40°C, foi de 

38%. De acordo com a Tabela 23, o experimento realizado mostrou uma conversão do catecol 

de 21 %. A diferença observada deve estar relacionada com a temperatura utilizada nos dois 

testes. 

Durante o teste catalítico, observou-se que após a adição do H20 2 ocorre uma intensa 

perda da coloração da solução que, originalmente, era azul devido à presença da FePcTs. Esta 
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observação pode estar relacionada com a degradação da ftalocianina devido à presença do 

peróxido. Para testar o efeito do H202, preparou-se uma solução da FePcTs nas mesmas 

condições do teste catalítico e adicionou-se o H20 2. O espectro desta solução é apresentado na 

Figura 88. 
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Figura 88: Espectros eletrônicos de uma solução de FePcTs 10J.1.M, em meio aquoso tamponado (tampão 
borato pH= 10,2) (A) e não tamponado (B), antes (-) e após a adição do H101 3% ( ...• ) 
(concentração final igual a 50 MM). 

A intensidade da banda de absorção da FePcTs é reduzida na presença do H20 2, efeito 

semelhante àquele encontrado na solução da FePcTs contendo metano I e nas reações de 

oxidação do DTBF. Portanto, a FePcTs deve sofrer degradação na presença do H20 2. 

Esta degradação da FePcTs na presença do peróxido de hidrogênio, também foi 

encontrada em um estudo que utiliza a ftalocianina como catalisador homogêneo [148]. O 

espectro eletrônico de uma solução aquosa da FePcTs 250 ~mollL na presença de H20 2 100 

mmoUL mostrou uma redução da banda de absorção da ftalocianina (em 634 nrn) de 81 % , 

após 10 segundos da adição do peróxido. Os autores alegam que após 2 min a ftalocianina é 

completamente degradada. Observação semelhante foi reportada por Grootbom e Nyokong 

[149]. Nos testes de oxidação do ciclohexano, utilizando a FePcTs como catalisador, em meio 

metano l-água (9:1), os autores observaram que a adição de diferentes oxidantes como H202, 

terc-btitilhidroperóxido ou ácido m-cloroperoxibenzóico provocava a perda da coloração da 

solução da FePcTs (concentração de 380 J..lmollL). Este efeito foi atribuído à degradação 

oxidativa da FePcTs. 

No trabalho de Sorokin e colaboradores sobre a oxidação do catecol pela FePcTs não 

há qualquer discussão com respeito à estabilidade da ftalocianina na presença do H20 2. 

Porém, em um estudo publicado pelo mesmo grupo [21], foi alegado que a solução aquosa da 

FePcTs (370 a 10 ~mollL) não sofria degradação na presença da H202, mesmo com uma 

concentração do peróxido de até 1 mollL. 
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Estudo mais detalhado sobre a degradação da FePcTs na presença de substâncias 

oxidantes foi reportado recentemente por d' Alessandro e colaboradores [150]. Neste estudo, 

adicionou-se HzOz e KHSOs em soluções aquosas da FePcTs e dos análogos de Cu(II) e 

Ru(II) (CuPcTs e RuPcTs, respectivamente), com concentrações entre 1-50 mmoVL, em meio 

neutro e ácido. Para as ftalocianinas de Fe(III) e Ru(II), observou-se a perda completa da 

coloração da solução e o desaparecimento da banda Q nos espectros eletrônicos. A CuPcTs 

mostrou-se resistente na presença dos oxidantes. Em meio alcalino (pH = 13), as ftalocianinas 

de Fe(III) e Ru(II) mostraram-se resistentes na presença do HzOz, porém a RuPcTs sofreu 

lenta degradação na presença de KHS05. No caso da FePcTs, neste pH a ftalocianina se 

encontra na forma dimérica do tipo J..l-oxo. Os autores citaram a existência desta espécie em 

pH alcalino, mas não fizeram nenhum comentário relacionando a estabilidade da FePcTs com 

o tipo de complexo presente. 

Os autores analisaram os produtos de oxidação por espectrometria de massas e 

ressonância magnética de IH, I3C e 15N, sugerindo um mecanismo para a degradação 

oxidativa FePcTs e RuPcTs na presença de H20z ou KHS05 (Figura 89). 
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Figura 89: Representação esquemática do mecanismo proposto por d' Alessandro e colaboradores para a 
degradação oxidativa da FePcTs na presença de HzOz ou KHSOs [150). 

A velocidade de degradação do macrociclo dependeria da estabilidade do complexo 

formado, ou seja, da habilidade do metal transição em manter-se em uma coordenação 

insaturada. Segundo os autores, nos testes de reatividade envolvendo o uso de 

tetrassulfoftalocianinas metaladas que sofrem degradação na presença de agentes oxidantes, a 

espécie cataliticamente ativa é o complexo metálico formado, resultante da oxidação do 

macrociclo. Como o complexo apresenta coordenação insaturada do metal de transição, este 

atua como um eficiente catalisador. 
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Diante destes dados, nos resultados obtidos de reatividade da FePcTs em meio 

homogêneo na oxidação do catecol (Tabela 23), a pequena taxa de conversão observada para 

o substrato deveu-se provavelmente à degradação da ftalocianina na presença do H20 2. 

A adsorção da ftalocianina no HDL pode evitar, ou ao menos reduzir, a sua 

degradação. Os testes realizados com os compostos MgxAI-FePcTs(sup) são apresentados a 

seguir (Tabela 24). 

Tabela 24: Taxa de conversão da oxidação do catecol, utilizando como catalisadores os HDLs 
contendo a FePcTs. Condições: tampão borato pH= 10,0; T= 30°C; [catecol]= 10 
mM; [H202]= 50 mM; [FePcTs]= 10 uM. temoo de reacão= 2h . 

Compostos Conversão 10/01 
M~Al(a) 8,3 
Mg

3
Al(a) 12 

M~Al(a) 7,7 
M~Al-FePcTs(sup ) 88 
Mg3Al-FePcT~sup} 73 
M~Al-FePcT~su~Q1 63 

-
Matrizes de HDL na forma carbonato, sem a FePcTs adsorvida (branco) 

Nos sistemas heterogêneos, a imobilização da FePcTs aumentou a sua atividade na 

oxidação do catecol, indicando que a imobilização conferiu maior estabilidade ao catalisador. 

Porém, o resultado mais interessante foi a diferença observada na reatividade dos três 

sistemas heterogêneos, cujas taxas de conversão do catecol foram de 88, 73 e 63 %, para os 

compostos Mg2AI-FePcTs(sup), Mg3AI-FePcTs(sup) e M~AI-FePcTs(sup), respectivamente. 

Considerando a proposição de d' Alessandro e colaboradores [150], pode-se sugerir 

que as matrizes de HDL estão proporcionando maior estabilidade à FePcTs ou ao complexo 

resultante da sua degradação (Figura 89). Segundo os resultados obtidos (Tabela 24), o grau 

de estabilidade dependeria, então, da composição do HDL e, conseqüentemente, da sua 

densidade de carga positiva. Neste caso, o aumento de densidade de carga do HDL parece 

aumentar a estabilidade da FePcTs. 

Utilizando-se dos estudos de adsorção da FePcTs nos três HDLs em meio aquoso, 

observou-se que, além da elevada tendência de agregação da FePcTs quando adsorvida nos 

HDLs, o tipo de espécie adsorvida parece depender da densidade de carga do HDL. Nos 

HDLs com maior densidade de carga Mg2AI e Mg3AI a espécie adsorvida é do tipo !J.-oxo 

(banda em 632 nm) e no HDL com menor densidade de carga a espécie adsorvida é o dímero 

sem a ponte com o átomo de oxigênio (banda em 636 nm). Para verificar se em meio 

tamponado as espécies da FePcTs adsorvida nos HDLs eram as mesmas observadas nos testes 

de adsorção (meio aquoso não tampo nado ou na presença de metanol), obtiveram-se os 

espectros eletrônicos das suspensões dos materiais em meio aquoso contendo tampão borato 
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pH = 10,0. Na tentativa de reproduzir as condições dos testes de reatividade, os espectros das 

suspensões foram monitorados por 2 h (Figura 90). 
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Figura 90: Espectros eletrônicos em função do tempo da suspensão aquosa em tampão borato pH = 10,0 
dos compostos Mg,AI-FePcTs(sup). Tempos de aquisição: 12,30,60,90 e 120 mino 

Os espectros indicaram que nos HDLs Mg2AI e Mg3AI, a FePcTs adsorvida 

apresentou o máximo de absorção da banda Q em 633 nm, enquanto que no HDL Mg4AI, 

encontra-se em 636 nrn. Considerando que as respectivas bandas são atribuídas às espécies do 

tipo )..l-OXO e ao dímero sem a ponte com o átomo de oxigênio, pode-se concluir que o meio 

tamponado não influenciou no tipo de espécie da FePcTs adsorvida no HDL. 

Uma relação interessante entre este resultado e aquele obtido por d' Alessandro e 

colaboradores foi que, em meio alcalino, a FePcTs não sofreu degradação na presença do 

H2Ü2. Como neste pH a ftalocianina está na forma dimérica do tipo )..l-oxo [21,125,127,150], 

logo sugere-se que esta espécie deve ser menos susceptível à degradação. Se as atribuições 

feitas nos espectros eletrônicos das suspensões aquosas dos HDLs contendo a FePcTs 

adsorvida estão corretas, os compostos mais ativos na oxidação do catecol foram o Mg2Al-
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FePcTs(sup) e Mg3Al-FePcTs(sup), nos quais identificou-se a presença da espécie do tipo /-1-

oxo. 

A princípio, estes resultados não concordam com o fato de que a espécie monomérica 

da FePcTs é considerada cataliticamente ativa, enquanto que as formas diméricas, contendo 

ou não a ponte com oxigênio, são consideradas inativas [18,21]. Porém, estudos reportados 

por Sorokin e colaboradores vêm demonstrando que outras espécies da FePcTs, contendo a 

ponte do tipo /-1-oxo (Figura 12), podem ser cataliticamente ativas em uma série de reações de 

oxidação de substratos orgânicos [28,34b]. No caso dos HDLs, é proposto nesta Tese que a 

espécie dimérica reativa seria formada com auxílio da superficie básica e positivamente 

carregada do HDL (Figura 91). 

PcTsFelII-O--FeIIIPcTs + H-O--O--H 
HDL 
_ H+ .. PcTsFeIII -O--PcTsFeIII-O--O--H 

PcTsFeIII -O--PcTsFe v =0 

PcTsFellI -O--PcTsFellI-O--O-H 
HDL • ! -OH-

PcTsFeIV -O--PcTsFeIV =0 

Figura 91: Representação esquemática do mecanismo proposto para a formação de espécies reativas da 
FePcTs, na presença do HDL. 

A influência da superficie básica do HDL é reportada em diferentes artigos que tratam 

da sua reatividade na oxidação de compostos orgânicos [151]. Portanto, a presença do HDL 

poderia facilitar a formação da espécie reativa da FePcTs na oxidação do catecol. 

Na oxidação do catecoI, ocorre inicialmente a formação da benzoquinona e posterior 

clivagem do anel (Figura 92). 

clivareffi ° ° H o 
° (X0H a o 

I • ~ 
// ~ 

OH ° 
acoplamento .. dímeros e oligômeros 

Figura 92: Representação esquemática das rotas de oxidação do catecol 

Como a formação da benzoquinona ocorre através da desprotonação do fenoI , uma 

alternativa, como discutido anteriormente, seria que a superficie básica do HDL pode facilitar 

o processo de desprotonação do fenol. Ou então, as lamelas carregadas positivamente do HDL 

podem polarizar a ligação O--H do fenol, alterando o pKa e facilitando a sua desprotonação. 

Desta forma, a velocidade de formação do intermediário será mais rápida na reação de 

oxidação envolvendo a FePcTs adsorvida no HDL. A densidade de carga positiva aumenta na 

série M~AI-FePcTs(sup), Mg3AI-FePcTs(sup) e Mg2AI-FePcTs(sup), o que concordou com a 

reatividade observada na oxidação do catecol (conversões de 63, 73 e 88%, respectivamente). 
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v. CONCLUSÕES 

A síntese por coprecipitação dos hidróxidos duplos lamelares MgxAI (x = 2 e 4) e 

ZnsA1 na forma carbonato mostrou-se eficiente para a obtenção de produtos com alta pureza 

cristalográfica. Os compostos também apresentaram comportamento térmico e valores de área 

superficial característicos de materiais do tipo hidrotalcita preparados sinteticamente. 

A intercalação da CoPcTs nos HDLs MgxAI foi realizada através de diferentes 

métodos sintéticos. Os difratogramas de raios-X indicaram que a ftalocianina está posicionada 

perpendicularmente às lamelas do HDL. Entretanto, os materiais apresentaram baixa 

cristalinidade quando comparados com os HDLs precursores. Observou-se, também, que a 

rota de síntese utilizada influenciou no grau de intercalação da ftalocianina na matriz de HDL. 

Os resultados experimentais evidenciaram a completa intercalação da CoPcTs através do 

método da coprecipitação, enquanto que o método da reconstituição resultou em HDLs que 

continham íons coto Os resultados obtidos por espectroscopia eletrônica na região do 

UVNis mostraram que a CoPcTs está altamente agregada entre as lamelas dos HDLs. Este 

resultado foi suportado pelos dados de área superficial que sugeriram a ausência de 

microporos no material, devido, portanto, à elevada agregação do macrocic1o. Porém, 

observou-se que com a diminuição da densidade de carga do HDL, ocorreu uma pequena 

diminuição da agregação da CoPcTs intercalada. 

Utilizando um HDL com menor densidade de carga (ZnsAI) para a intercalação da 

CoPcTs, isolaram-se materiais com características bem diferentes. Os difratogramas de raios

X indicaram que os materiais tinham boa cristalinidade, superior àqueles obtidos com os 

HDLs MgxAl. Porém, a CoPcTs intercalada está agregada como mostraram os dados de 

espectroscopia eletrônica, ressonância paramagnética eletrônica e dados de área superficial. 

Um dos fatores que resultou na agregação da CoPcTs intercalada nos HDLs ZnxAI (x 

= 4 e 5) foi a possível enxertia dos grupos sulfônicos da ftalocianina nos HDLs. Na enxertia 

ocorre a substituição dos íons OH- da lamela do HDL pelos grupos aniônicos do intercalante, 

de modo que uma quantidade maior de moléculas da ftalocianina intercalada é necessária. 

Quando os compostos de intercalação foram preparados na presença de uma quantidade 

superior àquela para contrabalancear as cargas positivas do HDL, isolou-se HDLs ZnxAI (x = 

4 e 5) contendo um excesso da CoPcTs. A utilização de um dos compostos de intercalação 

contendo excesso da ftalocianina como catalisador heterogêneo na oxidação do 2,6-di-terc

butilfenol, resultou em reatividade inexpressiva, confirmando, portanto, agregação da CoPcTs 

intercalada no HDL e que o material não apresentou microporosidade intracristalina. 
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Os estudos de adsorção da FePcTs nos HDLs MgxAI (x = 2,3 e 4), investigados pela 

espectroscopia eletrônica na região do UV/vis in situ, mostraram uma elevada tendência de 

agregação, mesmo na presença de um solvente orgânico que favoreceu a presença de espécies 

monoméricas no meio. Os espectros eletrônicos indicaram que diferentes espécies da FePcTs 

são formadas durante o processo de adsorção nas matrizes de HDL (monômero, dímero do 

tipo )..L-OXO e o dímero (FePcTs)2). Os resultados também mostraram que a densidade de carga 

da matriz influencia o tipo de espécie do macrocic\o adsorvido. 

O estudo da adsorção, somados aos resultados obtidos com os HDLs intercalados, 

mostraram a tendência sistemática de agregação das ftalocianinas quando incorporadas em 

matrizes de HD L. 

A FePcTs adsorvida nos HDLs MgxAI (x = 2, 3 e 4) apresentou estabilidade e 

reatividade catalítica superior quando comparado com a ftalocianina livre na oxidação de 

fenóis (2,6-di-terc-butilfenol e catecol). Como a FePcTs livre apresentou degradação nos 

testes catalíticos, a sua adsorção nos HDLs conferiu-lhe maior estabilidade. Além disso, a 

ftalocianina está adsorvida na superficie externa dos HDLs e, portanto, o acesso do substrato 

ao centro metálico da ftalocianina não é impedido. Com relação à maior reatividade 

observada para os catalisadores heterogêneos, diferentes explicações foram encontradas. 

A primeira constatação foi que, apesar da ftalocianina adsorvida nos HDLs estar 

agregada, a espécie dimérica, considerada cataliticamente inativa, pode ser a espécie reativa 

na oxidação dos fenóis. Tentou-se fazer uma correlação entre os estudos de adsorção e os 

resultados dos testes catalíticos. Constatou-se que uma espécie dimérica, contendo a ponte do 

tipo )..L-Oxo, pode ser a espécie ativa na oxidação do catecol, que é formada com auxílio da 

superficie básica e positivamente carregada das lamelas do HDL. 

O HDL pode, também, atuar como um meio básico e promover uma desprotonação 

maior do fenol , urna das etapas do mecanismo de oxidação. As camadas positivas do HDL 

podem também, polarizar a ligação O- H do fenol, alterando o pKa e facilitando a sua 

desprotonação. Este último mecanismo pareceu efetivo, pois foram observadas reatividades 

crescentes dos catalisadores heterogêneos à medida que se aumentava a densidade de carga 

positiva do HDL no catalisador heterogêneo. 

Os resultados obtidos nas reações de oxidação do catecol e do DTBF indicaram que 

existe um efeito cooperativo nos compostos MgxAI-FePcTs, indicando que o HDL não atua 

apenas como um suporte "inocente" para a FePcTs. Nas reações estudadas, o HDL pode agir 

tanto na estabilização da espécie cataliticamente ativa da FePcTs, quanto na ativação do 

substrato, anterior a sua oxidação pelo catalisador. 
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VI. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Os dados obtidos por espectroscopia de raios-X (espectros XANES) foram analizados 

de forma qualitativa, através da comparação com espectros de sistemas semelhantes 

reportados na literatura. Informações mais precisas podem ser obtidas a partir de simulação 

computacional dos espectros XANES. 

Através da espectroscopia de raios-X também é possível obter os espectros EXAFS 

dos materiais estudados. O tratamento matemático dos espectros possibilitaria a identificação 

dos primeiros vizinhos do átomo absorvedor. Este recurso seria bastante interessante pois 

ajudaria a elucidar, por exemplo, a estrutura da CoPcTs intercalada em excesso nos HDLs 

ZnxAI e identificar as diferentes espécies da FePcTs adsorvida nos HDLs MgxAl. 

Convém ressaltar que apesar da disponibilidade de recursos computacionais e 

programas de análise de dados para o tratamento dos espectros de XANES e EXAFS, exige-se 

um treinamento longo e intensivo do pesquisador envolvido em nesta tarefa. 

Dentre os sistemas estudados nesta Tese, os HDLs MgxAI contendo a FePcTs 

ldsorvida podem proporcionar estudos posteriores, além da utilização da espectroscopia de 

lbsorção de raios-X, necessários para a sua melhor caracterização e compreensão da 

reatividade catalítica. 

Técnicas como Raman ressonante e FT-Raman podem ser úteis para a identificação 

:ias diferentes espécies da FePcTs tanto na forma livre, quanto adsorvida nos HDLs MgxAl. A 

,dentificação das diferentes espécies da FePcTs poderia ser feita nas amostras no estado sólido 

)u mesmo suspensão aquosa. 

A técnica de ressonância paramagnética eletrônica poderia ser mais explorada para o 

~studo da FePcTs adsorvida nos HDLs MgxAl. A simulação computacional dos espectros 

)oderia levar a proposição das diferentes espécies da ftalocianina adsorvida nos HDLs. Além 

fisso, a aquisição dos espectros de RPE da suspensão aquosa dos HDLs MgxAI contendo a 

:;'ePcTs poderia auxiliar na identificação das espécies da FePcTs presente nestas condições. 

Com relação aos estudos catalíticos envolvendo a FePcTs, seria interessante avaliar a 

'eutilização do catalisador heterogêneo na oxidação do catecol. Outro ponto importante seria 

estar a possível liberação da FePcTs adsorvida no HDL durante a reação de oxidação, 

~ertificando que a reatividade deve-se, de fato, ao catalisador heterogêneo. Por fim, outras 

'eações de oxidações deveriam ser testadas para avaliar a versatilidade do catalisador 

leterogêneo, como por exemplo, na decomposição de organoclorados aromáticos, poluentes 

lltamente tóxicos de dificil degradação e bioacumulativos na natureza. 
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APÊNDICE I 

A) Introdução 

o presente apêndice contém parte das atividades desenvolvidas durante o Doutorado 

Sanduíche (processo CAPES nQ 2188/01-5), desenvolvido no Departamento de Química da 

Universidade de Y ork (Inglaterra), no período de março a agosto de 2002, sob supervisão do 

Prof. Dr. Paul Walton. Título do projeto desenvolvido: "Materiais Poliméricos 

Funcionalizados com Complexos Metálicos: Síntese, Caracterização e Estudos de Reatividade 

Catalítica". 

Apesar dos resultados positivos em relação à reatividade e estabilidade da FePcTs 

adsorvida nos HDLs, pouco avanço foi obtido com relação à intercalação dos macrociclos 

para a preparação de materiais microporosos. Esta questão foi pertinente durante o trabalho de 

doutoramento, pois a agregação da ftalocianina na região interlamelar do HDL impede o 

acesso do substrato aos centros reativos. Diferentes estratégias de síntese foram abordadas 

com o intuito de se isolar HDLs intercalados com ftalocianinas que apresentassem estrutura 

microporosa, mas sem sucesso. Porém, os estudos relatados nesta Tese mostraram que as 

ftalocianinas se agregam quando intercaladas ou apenas adsorvidas em HDLs. 

Os chamados polímeros molecularmente impressos (MIPs - abreviação de molecularly 

imprinted polymers) são materiais obtidos através da preparação de polímeros com sítios 

específicos que possuem seletividade pré-determinada à molécula de interesse [1]. Estes sítios 

de reconhecimento são obtidos através da interação entre monômeros funcionais 

polimerizáveis arranjados ao redor de uma espécie molecular. Sendo a interação forte o 

suficiente, realiza-se uma reação de polimerização entre o monômero funcional e um segundo 

monômero que não deve interagir com a espécie molecular. A remoção da espécie molecular 

da matriz polimérica forma lacunas (sítios de reconhecimento) que irão exibir afinidade pela 

espécie molecular em questão (Figura 1). 

~1 
lonomero 2 

monômero 3 

de 

interesse 

polímero 

remoção da 

molécula 

Figura 1: Princípio geral para preparação de MIPs [lb]. 

polímero 

Usando esta abordagem foram preparados polímeros funcionalizados com complexos 

metálicos, nos quais os complexos de interesse e a rede polimérica interagem 
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eletrostaticamente. Dois complexos metálicos foram estudados: a tetrassulfoftalocianina de 

Fe(III) (FePcTs) e clusters de hidróxido/óxido de ferro. No contexto da presente Tese, será 

discutido apenas a parte do trabalho que envolveu a imobilização da FePcTs. 

A ftalocianina é incorporada à rede polimérica contendo ligantes nitrogenados 

(derivados de piridina ou imidazol) coordenados axialmente ao metal de transição do 

macrociclo. Após o processo de polimerização com conseqüente retenção do macrociclo na 

rede polimérica, os ligantes são removidos gerando, então, um material microporoso. O 

tamanho dos microporos gerados pode ser controlado de acordo com o tamanho dos derivados 

de piridina e imidazol escolhidos para o estudo. 

A utilização de polímeros como rede hospedeira para a incorporação de ftalocianinas, 

no lugar dos hidróxidos duplos lamelares, pareceu uma interessante alternativa para a 

imobilização dos centros metálicos, tornando-os acessíveis para a conversão de substratos 

orgânicos. A utilização de ligantes coordenados axialmente ao centro metálico da ftalocianina, 

durante o processo de imobilização do macrociclo na etapa de polimerização, deve evitar a 

formação de agregados. Adicionalmente, a remoção dos ligantes axiais levará à formação de 

poros com tamanho específico, deixando as posições axiais do metal de transição livres para 

conversões catalíticas. 

B) Parte Experimental 

1) Reagentes 

Na Tabela 1 encontram-se listados os principais reagentes utilizados. 

Tabela 1: Lista d $ Ó ' d 
Reagente Fórnmla / Estrutura Procedência 

ClOH l40 4 

Etilenoglicol 

-\O~o~ Aldrich 
Dimetacrilato (edgma) 

Cl2H l8CIN 
Cloreto de (4-vinilbenzil) LQ-j+ Ct 

Aldrich 
trimetilamônio (vbta) 

- / "--

C7H7N 
4-vinilpiridina 

CP Aldrich 
(4-vypy) N ~ /; 

C"H9N 
4-fenilpiridina N;:)---O Aldrich 

(4-phpy) 

4-terc-butilpiridina 
4-terc-butilpiridina 

NJ-f Aldrich 
(4-tbpy) 
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Reagente F ónnula / Estrutura Procedência 
Tetrassulfoftalocianina 

de ferro(III) tetrassódica Nat(C32N8HI2012S4Fe) Midcentury 
(FePcTs) 

C6~02 
Catecol crOH 

Aldrich 
(substrato para catálise) 

~ OH 

Peróxido de hidrogênio 
H20 2 Fischer 

__ (solução aqllOsª-30% m/v) 
~- -

1.1) Procedimento Geral para a Síntese do M/P com a FePcTs 

A ftalocianina foi pesada em um tubo Schlenk no qual adicionou-se um volume de 

água suficiente para obter uma concentração de ftalocianina de 25 mmollL. Nesta solução 

adicionou-se um ligante piridínico (4-terc-butilpiridina, 4-vinilpiridina ou 4-fenilpiridina) 

numa proporção em moI ftalocianina:ligante igual a 1 :4. O sistema foi deixado em agitação 

por 18h. 

A seguir, adicionaram-se os co-monômeros etilenoglicol dimetacrilato (crosslinker) e 

o vinilbenziltrimetilamônio (monômero funcional, abreviado como vbta). A relação molar 

entre os dois monômeros (egdma:vbta) foi igual a 40:1. Já para a relação molar monômero 

funcional e ftalocianina, utilizou-se a razão estequiométrica necessária para a 

eletroneutralidade do sistema, ou seja, relação vbta:FePcTs igual a 4: 1. 

A polimerização radical ar foi realizada com a adição de azoisobutilonitrila (AIBN). O 

AIBN foi adicionado juntamente com o vbta, após a dissolução dos reagentes em metano I (2,5 

mL de metanol para cada 1 mL de água desionizada utilizada na solubilização da FePcTs). A 

seguir, borbulhou-se N2 no interior do meio reacional por 15 mino O tubo Schlenk foi 

parcialmente vedado, permitindo-se apenas a passagem de N 2. Após 15 min o tubo foi 

completamente fechado, de modo a manter a atmosfera no interior do tubo preenchida com o 

gás inerte. A polimerização foi iniciada através da imersão do tubo em um banho de óleo a 

60°C por 20h. 

Após a polimerização, o sólido no interior do tubo foi transferido para um balão de 

fundo redondo de 150 mL. Adicionou-se cerca de 75 mL de água desionizada e o sistema foi 

mantido sob agitação por 30 mino Após este período, filtrou-se o sólido com um funil de placa 

de vidro sinterizada, sob vácuo. Repetiu-se o mesmo procedimento caso a solução filtrante 

apresentasse uma coloração azul (presença da FePcTs). Após a lavagem com água 

desionizada, o sólido foi novamente transferido para um balão de fundo redondo, no qual 
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adicionou-se 75 mL de acetona. A suspensão foi mantida sob agitação por 30 min e, em 

seguida, o sólido foi isolado através de filtração a vácuo. 

O esquema a seguir representa o procedimento geral descrito para o isolamento do 

polímero funcionalizado com a FePcTs (Figura 2). 

-o~s ~so~ 
--c: ~ / ~ ---.:::: N---.;: 

\ T N-
\\ N"" I(~N 
g

N~ /~""N 

~\ :--- t/ '\ 
I :--

-o,s --- + so~ 

~o~o~ 
o 

+ 
\\ ~-i+ 
~/"-

j AIBN, WC / 20h 

// 

I -O~3S ~SÕ3+1 + - N 
,- --c ~ / I 

\ ".:::: N---.;: 

~ N"", /N- N 
Fe1=Q N ~ /~"'N 

;.I T , 

I ~ \ N--- '/' \ 

N+ ! :-- I I,o"g '0; +7 

Figura 2: Representação esquemática da síntese do MIP contendo a FePcTs. T representa o Iigante 
piridínico utilizado durante a síntese. 

Na Tabela 2 são apresentados os componentes utilizados para a preparação dos 

diversos polímeros. 
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Tabela 2: Combinação de reagentes utilizados para a síntese do MIP contendo a FePcTs. 
Para o oolímero 1. a ftalocianina foi adsorvida aoós a síntese do 001' , - ~ - - - - r ------ - -- -

Polímeros co-monômeros 
FePcTs 

ligantes (templates) 
egdma vbta 4-tbpy 4:vypy* 4-phpy 

1 ..J X ..J X X X 

2 ..J ..J X X X X 

3 ..J ..J ..J X X X 

4 ..J ..J ..J ..J X X 

5 ..J ..J ..J X ..J X 

6 ..J ..J ..J X ..J ..J 
ligante adicionado à solução da FePcTs juntamente com o vbta dissolvidos em metanol 

2) Avaliação dos Materiais Preparados como Catalisadores em Reações de Oxidação 

2.1) Tratamento do MIP Contendo a FePcTs 

Para avaliar a performance catalítica dos polímeros funcionalizados com a FePcTs, os 

materiais sintetizados na presença de ligantes piridínicos foram tratados para a sua remoção. 

Cerca de 0,5g dos polímeros preparados com a 4-terc-butilpiridina e 4-fenilpiridina foram 

suspensos em uma mistura de 50 mL de diclorometano contendo 0,5 mL de HCI concentrado. 

A suspensão foi mantida sob agitação por cerca de Ih. A seguir, isolou-se o material por 

filtração à vácuo, que foi lavado com cerca de 30 mL de água desionizada e, em seguida, com 

50 mL de acetona. 

2.2) Oxidação do Catecol 

Os testes de reatividade foram realizados através do estudo da oxidação do catecol 

utilizando o peróxido de oxigênio como oxidante. Seguiu-se o procedimento descrito no Item 

IIl.G.2. Na Tabela 3 estão relacionadas as quantidades de reagentes empregadas nos testes de 

reatividade. 

Tabela 3: Condições experimentais dos testes de oxidação do catecol, utilizando como 
catalisadores os polímeros contendo a FePcTs. A composição dos polímeros 
encontra-se na Tabela 2. Condições: [H20 2]= 50 mmollL; [catecol]= 10 mmoVL; 
T= 30°C: temoo de reacão= 2h 

Quantidade de 
volume de tampão 

Polímeros 
catalisador (mg) 

borato pH 9,9 
(mL) 

2 33,3 7,430 
2A(a) 57,8 7,430 
4 32,9 7,430 
40 b

) 32,9 7,430 
5 31,5 7,430 
6 31 ,6 7,430 
6UC) 31 ,9 7,430 

FePcTs adsorvida no polímero 2, após a síntese do pohmero 
(b) Polímero 3 lavado com DCMlHCI 
(c) Polímero 5 lavado com DCMlHCI 

volume de catecol volume de solução 
50 mmol/L 

3% de H20 2 ()..lL) 
(mL) 

2 570 
2 570 
2 570 
2 570 
2 570 
2 570 
2 570 
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C) Resultados e Discussões 

A idéia da preparação de polímeros molecularmente impressos com a FePcTs foi de 

sintetizar um polímero que possibilite a formação de sítios específicos para conversões 

catalíticas nos sítios de coordenação axial do íon de Fe(III). A utilização de moléculas 

coordenadas axialmente ao Fe(IlI) podem permitir um controle do tamanho destes sítios. 

Estes centros reativos devem apresentar alguma seletividade ao substrato ou ao produto 

formado, por exemplo. Neste caso, o ideal é que a ftalocianina esteja imobilizada e confinada 

na rede polimérica, o que irá depender do grau de entrelaçamento da rede (crosslink). 

Os polímeros contendo a FePcTs, isolados após a polimerização, apresentaram-se na 

forma de um pó finamente dividido. A princípio, este resultado foi relacionado com um baixo 

grau de entrelaçamento, característica não desejada ao material. Porém, a caracterização e os 

resultados dos testes de reatividade indicaram o contrário. 

A primeira evidência do efeito do confinamento da FePcTs na rede polimérica, através 

da síntese de um polímero molecularmente impresso, foi o grau de retenção da ftalocianina no 

polímero. A preparação da matriz polimérica, em um meio contendo a FePcTs, resultou na 

retenção completa da FePcTs utilizada na síntese. Isto foi constatado durante a lavagem dos 

materiais com água desionizada, que não apresentaram a coloração típica devido a presença 

do macrociclo dissolvido. 

A concentração da ftalocianina nos diferentes polímeros sintetizados é apresentada na 

Tabela 4. 

Tabela 4: Concentração da FePcTs nos diversos polímeros sintetizados. Para o polímero 2, a 
ftalocianina foi adsorvida aoós a síntese do 001' 

[FePcTs] I 

Polímero co-monômeros 
FePcTs 

ligantes 
).l.IDO ls/ g I 

egdma vbta 4-tbpy 4-vypy 4-phpy 
1 ~ x ~ x x x 7,0 

2 ~ ~ x x x x 17,3 

3 ~ ~ ~ x x x 29,5 

4 ~ ~ ~ ~ x x 30,5 

5 ~ ~ ~ x ~ x 31,7 

6 ~ ~ ~ x ~ ~ 31,5 

Os dados da Tabela 4 mostraram que o processo de copolimerização do egdma com o 

vbta, na presença da FePcTs, levou à retenção quantitativa do macrociclo (polímeros 3 a 6), 

pois foram aproximadamente as quantidades da ftalocianina utilizada durante a síntese do 

polímero. Isto significou que a utilização do co-monômero funcional vbta permite a 

imobilização da ftalocianina na rede polimérica. Para verificar o efeito da copolimerização 
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dos monômeros na presença da FePcTs, repetiu-se a mesma síntese, porém na ausência da 

ftalocianina (polímero 2). Este polímero possui grupos trimetilamônio e cloreto como contra

íon ([-N(CH3)3tCr). 

Quando o polímero 2 foi colocado em uma suspensão contendo a FePcTs (mesma 

quantidade de ftalocianina utilizada na síntese dos polímeros 3 a 6), houve uma retenção cerca 

de 41 % menor da ftalocianina com relação aos polímeros 3 a 6. Portanto, no meio reacional 

da síntese dos polímeros 3 a 6 existe uma interação entre a FePcTs e o vbta. Durante a 

copolimerização com o egdma, a interação entre o co-monômero e a ftalocianina se mantém, 

permitindo a completa imobilização da FePcTs. No caso do polímero 2, provavelmente nem 

todos os grupos [-N(CH3)3tcr são acessíveis, pois estão confinados na rede polimérica, 

impedindo a interação da FePcTs com os grupos trimetilamônio. 

Para verificar o efeito de oclusão da ftalocianina no polímero, ou seja, a imobilização 

fisica do macrociclo na rede polimérica, realizou-se a polimerização do egdma na presença da 

FePcTs (polímero 1). A concentração da FePcTs neste polímero foi cerca de 76% menor do 

que nos polímeros 3 a 6 (Tabela 4). Como a síntese do material foi realizada na ausência do 

vbta, ocorreu uma forte diminuição do grau de imobilização da FePcTs, pois praticamente não 

existe nenhum tipo de interação química entre a rede polimérica e o macrociclo. A 

ftalocianina foi retida no material pois, durante a etapa de polimerização do egdma, uma certa 

quantidade de FePcTs foi fisicamente "aprisionada" no interior da estrutura reticulada do 

polímero. 

Os polímeros sintetizados foram caracterizados por espectroscopia eletrônica de 

reflectância difusa na região do UV Nis. Através dos espectros eletrônicos foi possível 

verificar a integridade da ftalocianina imobilizada na rede polimérica e determinar o grau de 

agregação do macrociclo. Os espectros são apresentados a seguir (Figura 3) . 
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Figura 3: Espectros de reflectância difusa dos polímeros sintetizados (referência Tabela 4). 
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Os espectros da Figura 3 mostraram que, de modo geral, a síntese dos polímeros na 

presença da FePcTs resultou em um material em que a ftalocianina está predominantemente 

na forma monomérica. Esta interpretação é baseada na comparação destes espectros com 

aqueles obtidos para a FePcTs livre e para os compostos Mg2AI-FePcTs, Mg3Al-FePcTs e 

M~AI-FePcTs. Nos HDLs, a FePcTs está altamente agregada e os espectros apresentaram 

uma larga banda Q, com um máximo de absorção na região de 640 nm. Para a FePcTs 

imobilizada nos polímeros, o espectro do macrociclo apresentou uma banda Q menos larga, 

com um máximo de absorção na região de 666 nm. Observou-se, também, a presença da 

banda em 600 nm (componente vibracional), característico da presença da espécie 

monomérica. 

Para o polímero 3 e 4, observou-se uma pequena agregação da FePcTs em relação ao 

polímero 5 e 6. No polímero 3, não foi utilizado qualquer ligante piridínico, o que pode ter 

colaborado para o aumento da agregação da FePcTs. Porém, no polímero 4, utilizou-se a 4-

terc-butilpiridina como ligante, que permitiu uma pequena agregação da FePcTs. Já os 

ligantes 4-vinilpiridina e 4-fenilpiridina, mostraram-se eficientes para o isolamento de 

polímeros com elevado grau de monômeros da FePcTs e, conseqüentemente, uma boa 

dispersão da FePcTs na matriz polimérica. 

O espectro eletrônico do polímero 2 mostrou que o procedimento de síntese tem 

importância fundamental para evitar a agregação da FePcTs na matriz polimérica (Figura 4). 
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Figura 4: Espectro eletrônico de reflectância difusa do polímero 2 após adsorção da FePcTs. 

Como descrito anteriormente, o polímero 2 foi preparado através da copolimerização 

do egdma e vbta, na ausência da FePcTs. O material resultante foi suspenso em uma solução 

aquosa da FePcTs. O produto isolado apresentou um maior grau de agregação da ftalocianina 

do que nos polímeros 3 a 6, pois o espectro eletrônico apresentou uma larga banda Q, com o 

máximo de absorção em 640 nm (Figura 4). Portanto, a agregação da FePcTs na matriz 

- ---- -
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polimérica só é evitada quando a ftalocianina está presente durante a etapa de polimerização 

do material. 

Outra alteração observada nos espectros dos polímeros 3 a 6 foi o surgimento de uma 

banda na região de 425 um (Figura 3), não observado no espectro do polímero 2. Notou-se 

também que quanto menor o estado de agregação do macrociclo, maior a intensidade relativa 

desta banda. Foram também observadas bandas de absorção nesta região para outros sistemas 

contendo a FePcTs. 

Sorokin e colaboradores [2] utilizaram uma sílica mesoporosa do tipo MCM-41 

contendo grupos amino (-NHÜ para imobilizar covalentemente uma ftalocianina de Fe(IlI). 

Conforme o procedimento adotado, era possível isolar um material em que a ftalocianina 

encontrava-se principalmente na forma monomérica. O espectro eletrônico deste material 

mostrou que, além da banda característica do monômero, também se observou uma nova 

banda na região de 436 um. Em outro estudo, Yang e colaboradores [3] imobilizaram 

covalentemente uma ftalocianina de Fe(IIl) em um polímero solúvel em água, o poli-N

isopropilacrilamida. Novamente, o espectro eletrônico do material isolado indicou que existia 

uma maior proporção de monômeros em relação à de dímeros, sendo também observado o 

surgimento de uma banda em 451 nm. 

Nos dois estudos discutidos anteriormente, observou-se que as matrizes utilizadas 

continham grupos amino ou amido. Nos polímeros 3 a 6 também temos grupos nitrogenados 

nos ligantes piridínicos ou no contra-Íon da matriz polimérica. Como nos polímeros 4 a 6 a 

FePcTs está coordenada com os ligantes piridínicos, a banda observada na região de 420-450 

nm pode estar associada à coordenação do nitrogênio ao íon Fe(III). De fato, em estudos sobre 

a interação da FePcTs com ligantes nitrogenados (histamina e histidina), observou-se que a 

adição dos ligantes a uma solução aquosa da ftalocianina, levou ao surgimento de uma banda 

na região de 440 nm do espectro eletrônico [4,5]. 

Para o estudo dos polímeros como catalisadores heterogêneos, os materiais 

sintetizados na presença dos ligantes piridínicos foram tratados com uma mistura de 

diclorometano e HCI concentrado. Como discutido anteriormente, a idéia era remover a 

molécula que está coordenada ao Fe(III), de forma que o sítio de coordenação axial do metal 

esteja livre para o acesso do substrato e do oxidante. Os materiais tratados foram então 

testados como catalisadores na oxidação do catecol. Os testes realizados com a ftalocianina 

imobilizada nos polímeros são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Taxa de conversão da oxidação do catecol, utilizando como catalisadores os 
polímeros contendo a FePcTs. Condições: tampão borato pH = 9,9; T= 30°C; 
[catecol]= 10 mmollL; [H20 2]= 50 mmollL; tempo de reação= 2h. 

Polímeros conversão (%) 
ia) 3,7 
2A(b) 44 
4 20 
4L(c) 22 
5 13 
6 21 
6L(d) 17 I 

a) polímero-branco (sem FePcTs) 
Cal FePcTs adsorvida no polímero 2, após a síntese do polímero 
(b) Polímero 3 lavado com DCMlHCI 
Cc) Polímero 5 lavado com DCMlHCI 

Os polímeros sintetizados na presença da FePcTs apresentaram aproximadamente o 

mesmo comportamento catalítico, com uma taxa de conversão do catecol da ordem de 20%. 

Exceção foi o polímero sintetizado com a 4-terc-butilpiridina que promoveu a conversão de 

apenas 13% do catecol. Este valor foi tão baixo quanto aquele obtido para a FePcTs em meio 

homogêneo (21 %). 

A primeira constatação destes resultados foi que o tratamento dos polímeros contendo 

os ligantes piridínicos com DCMlHCI não resultou em mudanças significativas da reatividade 

dos materiais. Como os resultados catalíticos dos polímeros foram semelhantes ao da FePcTs 

no meio homogêneo, duas hipóteses podem ser consideradas. Primeiro, considerando que os 

sítios axiais de coordenação do Fe3+ na ftalocianina estão ocupados pelos ligantes piridínicos, 

qualquer atividade catalítica somente será observada se estes ligantes forem removidos. A 

baixa reatividade pode estar relacionada com uma lavagem insuficiente para a remoção dos 

ligantes axiais. Provavelmente, o tempo de contato do polímero com a mistura DCMlHCI 

deve ser prolongado. A própria combinação DCMlHCI pode não ser adequada para a remoção 

dos ligantes nitrogenados, porém outras combinações de solventes não foram testadas. Nestas 

condições, uma remoção eficiente do template poderia aumentar a reatividade do polímero. 

Uma segunda possibilidade foi que podem existir moléculas de FePcTs imobilizadas 

na superficie externa do polímero. Este ftalocianina "superficial" é facilmente acessada pela 

molécula do catecol. Esta hipótese foi reforçada pelo resultado obtido com o polímero 2 

adsorvido com a FePcTs. Este material apresentou uma conversão do catecol de 44%. Neste 

polímero, como descrito anteriormente, a FePcTs está imobilizada apenas superficialmente no 

material, pois a adsorção da ftalocianina foi realizada depois da síntese do polímero. 

O resultado anterior indicou que nos polímeros em que parte da FePcTs está confinada 

na rede polimérica, o acesso do substrato é dificultado, reduzindo a reatividade do material. 
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Neste sentido, são necessários mais estudos para determinar as 

remoção completa dos ligantes piridínicos coordenados à FePcTs. 

D) Conclusões 
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condições ideais para a 

A preparação dos polímeros através da copolimerização do egdma e vbta na presença 

da FePcTs, utilizando-se do princípio de síntese de polímeros molecularmente impresso, 

possibilitou o isolamento de materiais em que a FePcTs é imobilizada na rede polimérica. A 

determinação da quantidade de ftalocianina retida na matriz orgânica mostrou que o 

macrociclo foi imobilizado quantitativamente. Este resultado indicou que a utilização do 

cloreto de (4-vinilbenzil)trimetilamônio (vbta) como co-monômero funcional para a 

imobilização da FePcTs foi adequada. 

Nos testes catalíticos, os materiais preparados através da síntese do polímero na 

presença da FePcTs apresentaram reatividade menor na oxidação do catecol em relação ao 

polímero em que a ftalocianina está imobilizada na superficie externa do polímero. Este 

resultado deve ser conseqüência da dificuldade do substrato em acessar os centros reativos, 

que devem estar confinados na rede polimérica. Este comportamento só é possível se 

considerarmos que o material possuía um grau de entrelaçamento suficiente para que a 

FePcTs se tome inacessível às moléculas do substrato. 

Para melhorar a reatividade dos polímeros contendo a FePcTs faz-se necessário um 

estudo para determinar as condições ideais para a remoção completa dos ligantes piridínicos 

coordenados à FePcTs. O monitoramento da banda em 440 nm, por espectroscopia eletrônica, 

seria indicativo da presença ou não do ligante piridínico coordenado à FePcTs. 

Fica evidente que ainda é necessário complementar a caracterização dos polímeros 

preparados para uma melhor compreensão de alguns resultados obtidos. A obtenção de 

espectros de ressonância paramagnética eletrônica (RPE), por exemplo, pode auxiliar na 

determinação da presença dos ligantes piridínicos nos polímeros sintetizados e o efeito do 

tratamento com DCMlHCl. Medidas de área superficial (BET -N2) e a aquisição de isotermas 

de adsorção/desorção de N2 proporcionariam informações sobre as propriedades texturais dos 

polímeros. A avaliação da estrutura de poros do material pode contribuir para um melhor 

~ntendimento dos resultados catalíticos. 
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APÊNDICE 11 

A) Espectroscopia de Absorção de raios-X [1] 

Fótons de raios-X são produzidos quando ocorre a ejeção de um elétron de um orbital 

interno de um átomo irradiado e a subseqüente transição dos elétrons de orbitais atômicos de 

maior para menor energia. Quando um feixe de raios-X passa através de um material, ele é 

atenuado por dois processos: dispersão e absorção fotoelétrica. Apesar de uma parte 

significativa dessa atenuação ser atribuída à dispersão, a predominância é para a absorção 

fotoelétrica (efeito fotoelétrico). Este efeito ocorre a partir da absorção dos vários níveis 

atômicos dos elementos e depende dos números atômicos dos elementos na amostra. Um 

gráfico do coeficiente de absorção em função do comprimento de onda apresenta 

descontinuidades chamadas de bordas de absorção correspondentes ao comprimento de onda 

das energias de ligação dos elétrons localizados nas várias camadas (Figura 1). 
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Figura 1: Espectro de absorção de raios-X indicando as bordas de absorção das camadas K, L e M. 

Como mostrado na Figura 1, para um determinado elemento, à medida que o 

comprimento de onda dos fótons incidentes de raios-X cresce, a absorção aumenta e 

observam-se descontinuidades para cada uma das camadas indicadas, K, L e M. Já que cada 

átomo possui um conjunto próprio de energias de excitação para cada uma das várias camadas 

(energia de ligação do fotoelétron), cada átomo apresentará uma curva de absorção 

característica. A espectroscopia de absorção de raios-X (XAS) explora as variações no 

coeficiente de absorção do material em função da energia do fóton. 
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Quando O processo de absorção de raios-X ocorre na matéria condensada, o 

fotoelétron ejetado interage com os átomos presentes na sua vizinhança imediata, resultando 

em uma modulação do coeficiente de absorção além da borda. Essas modulações podem ser 

facilmente identificadas em um espectro experimental (Figura 2). Baseando-se na energia do 

fotoelétron ejetado é possível proceder a uma divisão do espectro XAS em duas regiões 

(Figura 2): 

• XANES (X-Ray absorption near edge structure): ocorre entre O e 50 eV acima da energia 

de ligação do fotoelétron ejetado; 

• EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure): ocorre na região de 40 a 1000 eV 

acima da borda de absorção. 
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Figura 2 Espectro de absorção de raios-X com as respectivas regiões atribuídas a espectroscopia XANES 
eEXAFS. 

Cada região do espectro XAS está atribuída a um tipo de interação do elétron ejetado 

com os átomos na sua vizinhança. Para uma interpretação adequada destes eventos, deve-se 

ater à natureza dos estados eletrônicos excitados que são populados no processo de absorção. 

Os estados populados pelos elétrons excitados na região EXAFS pertencem a estados 

eletrônicos com alta energia, de modo que a intensidade das interações do fotoelétron com os 

átomos vizinhos é baixa. Pode-se dizer que o elétron excitado do átomo absorvedor é disperso 

apenas uma vez (dispersão simples), favorecendo, então, a obtenção de informações 

estruturais a respeito do sistema sendo estudado, tais como números de coordenação e 

distâncias interatômicas. 

Na medida em que a energia do fotoelétron é diminuída em direção à região XANES, 

dispersões múltiplas se tomam mais importantes. Isto ocorre porque os estados populados 

pelos elétrons excitados na região XANES pertencem a estados eletrônicos com baixa 

energia, de modo que a intensidade das interações do fotoelétron com os átomos vizinhos é 
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alta. A simplificação de se assumir uma dispersão simples como a feita para EXAFS não é 

possível e considera-se, portanto, dispersões múltiplas do fotoelétron ejetado. 

Em um metal de transição, por exemplo, os estados XANES incluem a parte 

desocupada das estreitas bandas d, imediatamente acima do nível de Fermi, assim como as 

bandas mais fracamente ligadas s e p. Para uma molécula isolada ou um íon complexo, os 

estados XANES incluem estados ligantes desocupados assim como os estados contínuos em 

baixa energia. 

Na região XANES, portanto, as dispersões múltiplas do elétron excitado conferem 

uma sensibilidade a detalhes do arranj o espacial de átomos vizinhos ao absorvedor; não 

apenas às suas distâncias radiais mas também à sua orientação relativa, favorecendo a 

obtenção de informações relativas à simetria e ao estado eletrônico do metal em estudo 

(estado de oxidação e a sua estrutura de coordenação). 
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