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GORDIJO, C. R. Estudo de Metalofármacos  Antiinflamatórios de Cobre e dos Materiais 

Híbridos Resultantes de suas Imobilizações no Hidróxido Duplo Lamelar Hidrotalcita: 

Síntese, Caracterização e Avaliação da Atividade Farmacológica. 2007. 224p. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Química Inorgânica. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Os fármacos antiinflamatórios não-esteróides (FAINEs) são amplamente 

utilizados no combate a processos inflamatórios e dores, mas apresentam restrição de 

uso em razão de sérios efeitos colaterais sobre o trato gastrointestinal. A atividade 

biológica de complexos metálicos tem sido objeto de pesquisa de grande interesse na 

área de metalofármacos e compostos do tipo Cu(II)-FAINEs apresentam boa atividade 

antiinflamatória e efeitos colaterais reduzidos em relação aos fármacos orgânicos.  

Nesse trabalho, com o objetivo de contribuir para ampliar os estudos sobre o 

desenvolvimento de alternativas aos FAINEs, foram preparados e caracterizados 

complexos cobre(II) com ibuprofeno, indometacina, naproxeno, sulindaco, meloxicam. 

Os compostos foram imobilizados em Hidrotalcita, um hidróxido duplo lamelar (HDL) de 

magnésio e alumínio (Mg/Al = 3) que é biocompatível e tem uso como antiácido 

estomacal. As interações dos metalofármacos com o HDL geraram materiais híbridos 

bioinorgânicos do tipo Cu-FAINE/HDL, nos quais os complexos podem estar presentes 

de duas maneiras: intercalados entre as lamelas ou adsorvidos nas superfícies externas 

do hidróxido duplo lamelar, dependendo do solvente utilizado. A intercalação de 

complexos neutros é favorecida em solvente misto álcool/amida no qual a Hidrotalcita 

sofre esfoliação promovida por um processo de hidrólise da amida.  A estabilidade de 

alguns dos complexos e dos materiais híbridos em condições gástricas simuladas (pH e 

temperatura) e as atividades antiinflamatória, analgésica e ulcerogênica in vivo dos 
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sistemas contendo indometacina (Indo) foram investigadas. A intercalação do complexo 

Cu-Indo no HDL favorece sua estabilização, contribuindo para potencializar a sua 

atividade farmacológica. Os materiais híbridos bioinorgânicos obtidos neste trabalho 

apresentam propriedades interessantes com vistas a potencial aplicação como sistemas 

de liberação controlada de fármacos.  

 

Palavras-chave: Complexos de Cu(II), Antiinflamatórios, Metalofármacos, Hidróxido 

Duplo Lamelar, Atividade Farmacológica. 
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GORDIJO, C. R. Studies of Anti-inflammatory Copper-based Drugs and Corresponding 

Hybrid Materials from their Immobilization on the Layered Double Hydroxide Hydrotalcite: 

Synthesis, Characterization and Evaluation of Pharmacological Activities. 2007. 224p. 

PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs are widely consumed to treat inflammatory 

diseases and pain but their clinical use are limited due to serious side-effects on the 

gastrointestinal tract. The bioactivity of metal complexes exhibits great interest in metal-

based drug research. Cu(II)-NSAID compounds show good anti-inflammatory property 

and decreased side-effects compared to their organic parent drugs. 

This work aimed to contribute for development of alternative NSAIDs. Cu-NSAID 

compounds containing the drugs Ibuprofen, Indomethacin, Naproxen, Sulindac and 

Meloxicam were synthesized and characterized. The compounds were also immobilized 

on Hydrotalcite, a layered double hydroxide (LDH) of magnesium and aluminum (Mg/Al = 

3), that is biocompatible and used as stomach antacid. The interactions of the copper-

drugs with LDH led to Cu-NSAID/LDH- bioinorganic hybrid materials. Two kinds of 

complex-LDH interactions were observed by changing the solvent: intercalation between 

LDH layers or adsorption on the LDH external surfaces. The intercalation of neutral 

complexes is favored in an alcohol/amide solvent mixture where Hydrotalcite undergoes 

exfoliation process promoted by the amide hydrolysis. The stability of some complexes 

and their correspondent hybrid materials under gastric conditions (pH and temperature) 

and also  in vivo anti-inflammatory, analgesic and ulcerogenic activities for Indomethacin 

(Indo)-containing systems were investigated. The stabilization of the Cu-Indo structure is 

promoted by intercalation of the complex into the LDH layers, contributing to increase its 
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pharmacological activity. The bioinorganic hybrid materials here investigated also exhibit 

interesting properties for applications as controlled drug delivery systems. 

 

Keywords: Cu(II) complexes, Antiinflammatory drugs, Metallodrugs, Layered Double 

Hydroxide, Pharmacological activity.  
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

1.1. Química Inorgânica Medicinal 

A utilização de metais para fins medicinais é praticada há cerca de 5000 anos1 

porém, os principais desenvolvimentos da química inorgânica medicinal foram 

alcançados serendipicamente. A cisplatina [cis-diaminodicloroplatina(II)], por 

exemplo, um dos principais quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer2,3, 

embora  já fosse conhecida desde meados do século XIX, foi apenas na década de 

60 que se descobriu acidentalmente sua capacidade de inibir a divisão celular. O 

carbonato de lítio, amplamente prescrito para o tratamento do transtorno bipolar do 

humor, também foi acidentalmente descoberto e até hoje pouco se sabe a respeito de 

seu mecanismo de funcionamento4. Um outro exemplo, os compostos de bismuto têm 

sido usados por séculos no tratamento de disfunções gástricas, porém, somente nos 

dias atuais seu mecanismo de ação está sendo elucidado5.  

Atualmente sabe-se que os elementos inorgânicos, além de serem essenciais 

em muitas funções vitais, também podem modificar a ação de compostos orgânicos 

usados em medicina, sendo que muitos fármacos não apresentam um mecanismo de 

ação puramente orgânico, sendo ativados ou biotransformados por íons metálicos 

presentes no meio biológico2. Em alguns casos verifica-se que a ação farmacológica 

não se deve à substância orgânica administrada, mas sim a algum complexo metálico 

formado no meio biológico. Desta forma, o estudo de complexos metálicos que 

apresentem potencialidade biológica tem sido alvo de grande interesse no contexto 

científico atual. Grande destaque vem recebendo também o estudo de 

metalofármacos, complexos de metais de transição que apresentam potencial 

terapêutico em diversos campos da medicina.  
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Em um metalofármaco, os ligantes podem ser orgânicos ou inorgânicos (como 

no caso da cisplatina), e quando coordenados ao(s) íon(s) metálico(s) podem levar à 

modificações nas propriedades físicas e químicas do metal. Os ligantes podem 

promover a estabilização de estados de oxidação específicos, alterar a toxicidade de 

íons metálicos, inibir seletivamente determinadas metaloenzimas, ou alterar a 

biodistribuição do metal4. Em alguns casos, o próprio ligante orgânico já apresenta 

algum tipo de atividade terapêutica, como no caso de fármacos antiinflamatórios, mas 

quando coordenado a íons metálicos pode gerar compostos que apresentam novas 

propriedades físicas, químicas e biológicas, podendo ocorrer mudanças de 

lipofilicidade, redução de efeitos colaterais e aumento da atividade biológica da droga 

orgânica6.  

Nesse sentido, a química inorgânica tem contribuído como uma nova 

alternativa para tentar melhorar as propriedades farmacológicas e/ou reduzir os 

efeitos colaterais de fármacos orgânicos já estabelecidos comercialmente, buscando 

unir as propriedades das drogas orgânicas às propriedades dos metais com vistas à 

descoberta de potenciais metalofármacos.  

Alguns metais e complexos metálicos têm sido amplamente utilizados como 

drogas e também como agentes de diagnóstico no tratamento de uma variedade de 

doenças e condições. Como exemplos, citam-se: compostos de platina – cisplatina, 

carboplatina e oxaliplatina – estão entre os agentes terapêuticos mais usados no 

tratamento de câncer2; compostos de ouro – Myocrisin® e Aurofin® – são utilizados no 

tratamento de artrite reumatóide7,8; entre os agentes para diagnósticos encontra-se o 

tecnécio (99mTc) – o Cardiolite® é um radiofármaco seletivo para o tecido do 

miocárdio, amplamente utilizado na obtenção de imagens do coração9; o rênio 

(186Re/188Re) tem sido identificado como um importante radionuclídeo com potencial 

terapêutico10. O uso de lantanídeos e de metais de transição como Gd, Fe e Mn como 

agentes de contraste para imagens por RMN têm levado ao desenvolvimento de 
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diversos novos complexos com habilidades de alcançarem tecidos e condições 

fisiológicas específicas7, entre outros2,11. Na Figura 1 são ilustradas algumas 

aplicações de metais e complexos metálicos em medicina. 

Além dos compostos em uso, diversos outros metais e complexos metálicos 

que apresentam atividades biológicas como agentes terapêuticos ou como agentes 

de diagnósticos estão sendo desenvolvidos, muitos já em fase de testes clínicos12. 

Entre estes, podem-se destacar complexos de cobre com vistas ao desenvolvimento 

de novos agentes antiinflamatórios6. 

 

 

Figura 1 – Alguns metais e complexos metálicos utilizados na área médica: Gd3+, 111In e 

99mTC são usados em medicina diagnóstica; 153Sm e Au no alívio da dor para câncer nos 

ossos e artrites, respectivamente; Bi, Mg e Al no tratamento de úlceras estomacais; Li no 

tratamento de transtorno bipolar; 67Ga no diagnóstico de neoplasmas e Pt no tratamento de 

alguns tipos de câncer (adaptado da referência 4).  
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1.2. Fármacos Antiinflamatórios Não-Esteróides (FAINEs) 

Os primeiros relatos da utilização da casca do Salgueiro no tratamento de 

dores e febre datam desde 400 a.C. Entretanto, apenas em 1827 seu princípio ativo 

foi isolado recebendo o nome de salicina, devido ao nome em Latim do Salgueiro 

(Salix alba). Foram necessários mais 50 anos para que este composto fosse 

sintetizado em laboratório, passando a ser chamado então de ácido salicílico, uma 

vez que soluções saturadas em água apresentam pH ácido (pH = 2,4)13. 

No final do século XIX o ácido salicílico foi amplamente utilizado no tratamento 

de reumatismos, artrites, febre e gota. Muitos pacientes tratados com a droga sofriam 

de irritação estomacal crônica, atribuída à acidez do composto e às altas doses 

administradas aos pacientes. Por seu pai ser um desses pacientes, Felix Hoffman, 

das Indústrias Bayer, pesquisou um derivado que fosse menos ácido do que o ácido 

salicílico. A síntese do derivado de menor acidez foi efetuada pela adição de uma 

hidroxila ao anel aromático, originando um éster do acetato, chamado de ácido acetil-

salicílico (AAS), menos corrosivo e mais eficiente do que o ácido salicílico. O novo 

composto foi batizado como “Aspirin”, utilizando o prefixo a - do grupo acetil e spirin 

do nome em alemão do composto precursor spirsaure13.  

O desenvolvimento de uma droga que reduzia tanto a dor quanto a febre e 

também era efetiva no tratamento de condições inflamatórias desencadeou a busca 

por outros compostos estruturalmente análogos à aspirina e mais de 600 novos 

compostos foram sintetizados.  Apesar de se basear em tentativa e erro, esta busca 

resultou na síntese de uma série de novos agentes analgésicos (aliviam a dor sem 

que ocorra diminuição de sensibilidade ou inconsciência), antipiréticos (reduzem a 

temperatura do corpo quando esta é elevada) e/ou antiinflamatórios (reduzem a 

resposta inflamatória), podendo-se citar como exemplo o ibuprofeno, que apresenta 

atividade antiinflamatória 30 vezes maior do que a aspirina13.  
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Atualmente já existem mais de 50 tipos de FAINEs diferentes disponíveis no 

mercado, encontrando-se estes entre as drogas mais prescritas do mundo. Em 2001 

o número de prescrições alcançou o “ranking” de quase 16 bilhões de dólares, 

prevendo-se que o consumo de FAINEs seria ainda maior nos anos seguintes devido 

ao aumento da expectativa de vida da população (uma vez que os idosos são uns 

dos principais usuários de FAINEs devido problemas de artrite e artrose) e também à 

difusão de uso para problemas cardíacos e doenças cérebro-vasculares14. 

   Entre os FAINEs mais utilizados e de uso comum estão: Ácidos salicílicos 

(aspirina, diflunisal); Ácidos propiônicos (naproxeno, ibuprofeno, flurbiprofeno, 

fenbufeno e cetoprofeno); Ácidos acéticos (indometacina e sulindaco); Fenamatos 

(ácido meclofenâmico e ácido metafenâmico); Oxicans (piroxicam, tenoxicam e 

meloxicam) e Pirazolonas (fenilbutazona e azapropazona)6. Na Tabela 1 são 

mostrados alguns dos principais FAINEs disponíveis no mercado. 

Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado que a utilização 

freqüente e prolongada desta classe de fármacos pode ser benéfica à saúde, 

reduzindo o risco de mal de Alzheimer, artrites, doenças cardíacas e alguns tipos de 

câncer. Porém, distúrbios gastrointestinais adversos são efeitos colaterais sérios 

desta classe de drogas. Os danos podem variar desde uma simples dor de estômago 

a ulceras severas ou mesmo à morte14,15.  
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Tabela 1 – Alguns dos principais FAINEs. 

Nome 
Genérico 

Abreviatura  Estrutura 

Aspirina  HAsp Ácido 2-acetilsalicilico 
OCH3

O

COOH

 
Ibuprofeno HIbp (±) Ácido 2-metil-4-(2-

metlpropil)-benzoacético COOH

CH3CH3

CH3

 
Naproxeno HNpx (±) Ácido 6-metoxi-2-metil-2-

naftalenoacético CH3

COOH

MeO  
Indometacina HIndo Ácido 1-(4-clorobenzoil)-5-

metoxi-2-metil-1H-indol-3-
acético 
 
 

N CH3

CH2COOHHC3O

O

Cl

 
Diclofenaco HDic Ácido 2-[(2,6-diclorofenil) 

amino]-benzoacético 
 
 

NH

COOH

Cl

Cl

 
Sulindac 
 
 

HSulin Ácido 2-[(6-flúor-2-metil-3-[(4-
metilsulfinilfenil)metilindeno]inde
no-1-il]-acético 
 

S
CH3

O

F

CH3

CH2COOH

Meloxicam 
 

H2Melox 4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-2-
tiazolil)-2H1,2-benzotiazina-3-
carboxamida-1, 1-dióxido 
 N

S
O O

CH3

OH

NH

O
N

S

CH3

Piroxicam H2Pirox (4-hidroxi-2-metil-N-(2-piridil)-
2H-1,2-benzotiazina-3-
carboxamida 1,1-dióxido) 
 

N
S

O O
CH3

OH

NH

O

N

Tenoxicam H2Tenox (4-hidroxi-2-metil-N-(2-piridil)-
2H-tieno[2,3-e]-1,2-tiazina-
3carboxamida 1,1-dióxido) N

S
O O

CH3

OH

NH

O

NS

 

Nos anos 90 sérias complicações gastrointestinais provocadas pela ingestão 

de FAINEs resultaram em aproximadamente 100.000 hospitalizações e 16.000 

mortes  anuais nos EUA15 (Figura 2).  
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Estima-se que de 10 – 60% dos usuários de FAINEs venham a apresentar 

riscos de desenvolver dispepsia, sendo o problema mais pronunciado nos idosos, e 

que 5 – 15% dos pacientes sofrendo de artrite reumatóide (AR) venham a interromper 

o tratamento com FAINEs devido à complicações gástricas. É fato que o 

desenvolvimento de úlceras gástricas em pacientes recebendo tratamentos 

convencionais com FAINEs ocorre em 10 – 30% dos casos. Nos EUA é estabelecido 

que anualmente 1 em cada 175 usuários de FAINEs será hospitalizado em 

decorrência de danos no TGI induzido por FAINEs, e a taxa de mortalidade desses 

pacientes varia de 5-10%14. 
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Figura 2 – Número de mortes e respectivas causas selecionadas, ocorridas nos EUA em 

1997. Um total de 16.500 pacientes com artrite reumatóide ou osteoartrite morreram em 

decorrência de complicações gastrointestinais causadas pela ingestão prolongada de 

FAINEs. Dados do “National Center for Health Statistics and the Arthritis, Rheumatism, and 

Aging Medical Information System”, (dados obtidos na referência 15). 

 

Os efeitos colaterais dos FAINEs estão diretamente relacionados ao 

mecanismo de ação15.  Apesar de ser amplamente utilizada desde o século XIX, a 

ação da Aspirina só foi descrita pela primeira vez em 1971, por John Vane16. Vane 
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verificou que um dano ou lesão a um tecido era sempre seguido pela liberação de um 

grupo de substâncias análogas aos hormônios conhecidos como prostaglandinas 

(PGs).  

As prostaglandinas e os compostos relacionados – prostaciclinas, 

tromboxanas e leucotrienos – são substâncias que agem em concentrações muito 

baixas no organismo e regulam muitas funções fisiológicas naturais, como o 

surgimento de dor e febre, a regulação da pressão arterial e a coagulação sanguínea. 

De modo diferente dos hormônios, as prostaglandinas não são transportadas pela 

corrente sanguínea aos seus sítios de ação, tendendo a agir localmente próximo às 

células que as produzem. Nos seres humanos, o precursor das prostaglandinas é o 

ácido araquidônico, um ácido graxo poliinsaturado com quatro ligações duplas, 

armazenado nas membranas celulares e liberado pela ação de uma fosfolipase 

(fosfolipase A2)16.   

Vane sugeriu que a aspirina e outros fármacos antiinflamatórios não-esteróides 

inibiam a enzima que inicia o processo de síntese de prostaglandinas a partir do 

ácido araquidônico, enquanto que as drogas antiinflamatórias do tipo esteróides, 

como as cortisonas, atingiam um efeito similar pela inibição da enzima que libera o 

ácido araquidônico armazenado nas membranas celulares.   

 Atualmente, o processo inflamatório é compreendido como uma resposta de 

defesa do organismo contra diversos tipos de lesões, que podem ser de natureza 

física, química ou biológica17. A resposta inflamatória do organismo é controlada por 

uma impressionante variedade de mediadores químicos, como as prostaglandinas e 

os leucotrienos, resultando em febre, dor, suor, vermelhidão, etc. O diagrama 

resumido dos mediadores da resposta inflamatória derivados de fosfolipídeos 

indicando o local de ação dos FAINEs é mostrado na Figura 3. 

Resumidamente6,17: Quando ocorre um dano celular, ou quando a ativação de 

receptores ocorre, o ácido araquidônico é liberado pela membrana fosfolipídica 
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através da enzima fosofolipase A2. Na etapa seguinte a PGH2-sintase, uma enzima 

de duplo papel que atua tanto como ciclooxigenase (COX) como endoperoxidase, 

metabolisa o ácido araquidônico em PGs instáveis, chamadas de G2 e H2. A PGH2 é 

transformada em prostanóides estáveis, como as PGE2, prostaciclinas (PGI2), 

tromboxano (TX)A2, PGD2 e PGF2α por isomarases e sintases específicas presentes 

nos tecidos. Os FAINEs inibem a síntese de prostaglandinas, prostaciclinas e 

tromboxanos a partir do araquidonato ao acetilar um resíduo específico de serina na 

ciclooxigenase, evitando que o araquidonato alcance o sítio ativo da enzima.   

  

 

Figura 3 – Diagrama resumido dos mediadores da resposta inflamatória derivados de 

fosfolipídeos mostrando o local de ação dos FAINEs (adaptado das referências 6 e 17). 
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Duas diferentes isoformas da PGH2-sintase ou COX foram identificadas e 

caracterizadas: a COX-1 e a COX-2. As estruturas das duas moléculas são muito 

similares – ambas consistem em um longo canal hidrofóbico estreito com uma 

curvatura em forma de grampo no final. A diferença está em um único aminoácido 

entre as duas isoformas, uma isoleucina na posição 523 na COX-1 e um resíduo de 

valina na COX-2. O resíduo de valina é menor do que a isoleucina, fazendo com que 

o canal hidrofóbico na COX-2 seja maior do que na COX-1, dando acesso específico 

para as drogas seletivas14,15,17.  

Apesar das duas isoenzimas apresentarem estruturas protéicas e atividades 

enzimáticas semelhantes, a COX-1 e a COX-2 são induzidas de formas diferentes e 

seus padrões de expressão variam de acordo com os diferentes tecidos do 

organismo. De acordo com teoria clássica de expressão da COX, a COX-1 é 

expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e células, e a expressão da COX-2 

é menor e praticamente indetectável na maioria das células, sendo induzida em sítios 

de inflamação14.  

Estudos mais recentes14 demonstram que apesar de apresentar características 

de uma “proteína de manutenção”, a COX-1 está presente, juntamente com a COX-2, 

em sítios de infamação, sugerindo que a expressão da COX-1 pode também ser 

regulada e que a COX-2 pode ser expressa constitutivamente. De uma maneira geral, 

a teoria clássica que distingue a COX-1 como uma enzima constitutiva e a COX-2 

como uma enzima indutiva está longe de refletir a realidade biológica.  

A expressão constitutiva da COX-1 ocorre no trato gastrointestinal, nas 

plaquetas e células endoteliais, em certos tecidos dos rins, além de outros tipos de 

tecidos e células. A COX-1 também exerce um papel essencial em processos 

homeostáticos, como, por exemplo, na agregação de plaquetas, na proteção gástrica 

e no equilíbrio de sódio e água. A expressão da COX-2 é regulada por algumas 
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citocinas, interferons, endotoxinas e fatores de crescimento em sítios de inflamação e 

tumores, executando um papel essencial na inflamação e carcinogênese14.  

Muitos FAINEs são inibidores de ambas as isoenzimas, embora varie o grau 

de inibição de cada uma delas17. A ação antiinflamatória dos FAINEs está claramente 

relacionada com a inibição da COX-2, e é provável que quando usados como agentes 

antiinflamatórios, seus sérios efeitos colaterais sobre o trato gastrointestinal se devam 

principalmente à inibição da COX-114,15. 

Entretanto, uma variedade de mecanismos podem estar envolvidos nos danos 

causados pelos FAINEs ao trato gastrointestinal . Parte dos danos pode ser causada 

por efeitos tópicos dos compostos, enquanto a grande maioria se dá pela ação 

farmacológica primária dos FAINEs, a inibição da atividade da ciclo-oxigenase14.  

Os mecanismos de indução de danos gástricos causados por FAINEs não são 

totalmente compreendidos e são geralmente correlacionados com a inibição de 

síntese de prostaglandinas17. Prostaglandinas endógenas (PGE2 e PGI2) regulam a 

secreção gástrica, o fluxo sanguíneo na mucosa gástrica, a proliferação de células 

epiteliais, a reconstituição do epitélio e a secreção de mucosa, bicarbonato e ácido. A 

inibição da síntese de prostaglandinas provavelmente enfraquece a mucosa gástrica 

diminuindo sua resistência contra agentes irritantes, levando a formação de ulceras14.  

O risco relativo (RR) de complicações sobre o trato gastrointestinal varia 

bastante para os diferentes FAINEs, como mostrado no gráfico da Figura 4.  Na 

determinação do risco relativo não apenas é considerada a toxicidade do FAINE, mas 

também outros fatores, tais como a idade do paciente, o histórico de úlceras e 

gastrites e também período de utilização do fármaco. Em geral, quanto mais 

avançada a idade do paciente e quanto mais prolongado o período de utilização do 

fármaco, maior será o risco de complicações sobre o trato gastrointestinal14.   
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Figura 4 – Comparação dos riscos relativos (RR) de complicações sobre o trato 

gastrointestinal para alguns FAINEs (dados da referência 14). 

 

O consumo de FAINEs continua aumentando, particularmente no tratamento 

de doenças crônicas relacionadas à velhice, na qual os efeitos colaterais sobre o trato 

gastrointestinal são mais freqüentes. Muita pesquisa tem sido realizada na busca de 

novos compostos ou formulações que apresentem os mesmos efeitos terapêuticos e 

menores riscos de efeitos colaterais do que os FAINEs tradicionais. Um exemplo 

disso são os antiinflamatórios seletivos para a COX-2. Em curto prazo essas drogas 

apresentam um menor risco de complicações gástricas do que os FAINEs não 

seletivos. Entretanto, estudos mostram que a ingestão prolongada de COX-2 

seletivos, como o celocoxib, leva a sérias complicações gástricas de maneira similar 

aos FAINEs tradicionais. Recentemente, sérias dúvidas a respeito dos benefícios 

reais dessa classe de drogas têm sido exaustivamente expressadas14.  

Outras alternativas são o desenvolvimento de sistemas de recobrimento 

entérico e/ou sistemas de liberação controlada de FAINEs, visando prevenir a 

absorção da droga no estômago e/ou o direcionamento dos fármacos para os sítios 

de inflamação; a administração concomitante de antiácidos estomacais, como 

Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs)18 e o desenvolvimento de metalofármacos 
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antiinflamatórios que apresentem efeitos colaterais reduzidos em comparação com os 

fármacos orgânicas6.   

 

1.3. Complexos de cobre(II) com fármacos antiinflamatórios não-esteróides. 

O cobre é um metal essencial, e o terceiro metal de transição mais abundante 

no sistema biológico, necessário para a formação dos glóbulos vermelhos e outros 

componentes do sistema sanguíneo. Está presente no sítio ativo de muitas 

metaloproteínas, como as oxidases ou hidroxilases; em enzimas, como a lisil oxidase 

(presente nos tecidos conectivos) e no citocromo oxidase (proteína envolvida no 

transporte de elétrons). O cobre também influencia diretamente a expressão gênica 

em células mamárias, e a ação da endorfina19. 

A ingestão diária de cobre por seres humanos é por volta de 1,5 – 3,0 mg, 

sendo a biodisponibilidade e o destino do cobre ingerido bem esclarecidos através de 

estudos utilizando os isótopos 64Cu (t1/2 = 12,8 h) e 67Cu (t1/2 = 58,5 h)6. 

Em humanos, a absorção de cobre varia inversamente com a quantidade 

ingerida, ocorrendo do estômago até o intestino delgado, sendo predominante no 

estômago em períodos de jejum. O cobre normalmente atravessa as paredes do 

intestino e atinge a circulação pela ação da proteína ATP7A (também conhecida 

como proteína de Menkes), se ligando em seguida à albumina e à L-Histidina. Para 

ser absorvido pelas células, o cobre(II) é reduzido a cobre(I) por uma série de 

mecanismos e atinge o interior das células pela ação de transportadores de cobre 

presentes na membrana20. Dentro das células, parte do Cu(I) se coordena à 

glutationa, presente em altas concentrações, formando um complexo Cu(I) – 

glutationa que atua como um veículo de entrega de cobre(I) para metalotioneínas20.  

No citoplasma o cobre também é distribuído para enzimas específicas via chaperonas 

de cobre, uma importante classe de moléculas da família de peptídeos citossólicos 
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que transportam cobre, por exemplo, para o citocromo oxidase na mitocôndria e para 

a cobre-zinco superóxido desmutase (SOD)21.  

Assim como no caso do ferro ou de outros metais essenciais, o acúmulo ou a 

deficiência de cobre no organismo podem causar sérios danos. A doença de Wilson, 

por exemplo, é uma anormalidade genética que causa a mutação do gene ATP7B, 

que regula a excreção do excesso de cobre. A mutação desse gene leva ao acúmulo 

de cobre pelo organismo causando danos progressivos no fígado e no cérebro.  Já a 

doença de Menkes, causada pela mutação no gene ATP7A, resulta na deficiência de 

cobre, causando sérios danos cerebrais e levando ao retardamento mental21. O cobre 

também parece estar envolvido na produção de danos oxidativos relacionados ao mal 

de Alzheimer, e em outras doenças neurodegenerativas. Entretanto o papel do cobre 

na progressão dessas doenças ainda não está totalmente esclarecido21.   

Além de ser um metal essencial, o cobre também apresenta propriedades 

farmacológicas. As propriedades medicinais do cobre sempre foram bem conhecidas 

e têm sido exploradas através dos tempos na busca pelo alívio de uma série de 

problemas de saúde. Por volta de 3000 a.C. os Egípcios já utilizavam Cu como anti-

séptico na esterilização de água potável. O Papiro Erbes, um compêndio terapêutico 

datado da XVII dinastia Egípcia (ca. 1500 a.C.) descrevia o uso de acetato de 

cobre(II), sulfato de cobre(II) e cobre metálico pulverizado no tratamento de 

inflamações, principalmente dos olhos22. Braceletes de cobre no tratamento de 

artrites vêm sendo utilizados por muitos anos6.  

Após o sucesso clínico da cisplatina no tratamento de alguns tipos de tumores, 

iniciou-se a busca por novos complexos metálicos (de platina ou de outros metais) 

que apresentassem maior eficácia e menores efeitos colaterais do que a cisplatina. 

Bons resultados foram obtidos para alguns complexos de cobre, destacando-se, entre 

estes, complexos de cobre com tiosemicarbazonas e seus derivados20. 
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Além das propriedades antitumorais apresentadas por alguns complexos de 

cobre, grande interesse vem sendo despertado em relação ao papel do Cu no 

processo inflamatório, dada sua função como co-fator em processos que envolvem os 

tecidos conectivos/articulares, o sistema imunológico, e seu efeito na síntese de 

prostaglandinas19. 

O interesse no estudo de complexos de cobre como drogas antiinflamatórias 

se consolidou com os trabalhos de Sorenson iniciados na década de 70. Sorenson 

sugeriu que a forma ativa de drogas antiinflamatórias, como a aspirina e outros 

FAINEs, era de fato complexos do tipo Cu(II)-FAINEs formados no meio biológico, 

uma vez que a concentração de íons cobre(II) aumenta consideravelmente nos 

tecidos inflamados e os FAINEs derivados da aspirina apresentam alta afinidade a 

íons metálicos como o Cu(II), se coordenando ao metal via grupo carboxilato23. 

Estudos mais recentes corroboram a hipótese proposta por Sorenson, mostrando que 

FAINEs como a aspirina e a indometacina formam complexos com íons Cu(II) sob 

condições fisiológicas24,25 

Nos trabalhos iniciados por Sorenson estudos biológicos realizados in vivo 

demonstraram que complexos de Cu(II) com FAINEs exibem, em geral, atividades 

antiinflamatórias semelhantes ou superiores às das drogas orgânicas com a 

vantagem de apresentarem menor toxicidade gastrointestinal6. 

  As atividades farmacológicas destas espécies são atribuídas às propriedades 

físico-químicas dos complexos, e não aos seus constituintes, visto que algumas 

substâncias orgânicas que não apresentam algum tipo de atividade farmacológica, 

quando complexadas com Cu(II), passam a apresentar propriedades 

antiinflamatórias. No caso do complexo de cobre com salicilato, por exemplo, 

verificou-se uma potencialidade antiinflamatória 30 vezes maior do que a apresentada 

pela própria aspirina isoladamente23.  
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Muitos grupos têm se dedicado ao estudo de complexos de cobre com 

fármacos antiinflamatórios, sendo que já foram reportados na literatura mais de uma 

centena de complexos6. Entre estes estão o acetato de cobre, 

[Cu2(CH3COO)4(H2O)2], complexos de Cu(II) com ácidos carboxílicos aromáticos, 

aminoácidos, salicilatos, corticóides, tetrazóis, histaminas, penicilinas6 e FAINEs 

derivados do ácido enólico, como piroxicam26 e tenoxicam27. Diversos trabalhos 

envolvendo a síntese, caracterização e a investigação da potencialidade biológica 

desses compostos vêm sendo publicados6, destacando-se, entre estes, complexos 

de Cu(II) com os fármacos ibuprofeno28, diclofenaco29 e indometacina30. 

 

1.3.1. Estrutura dos complexos Cu(II)-FAINEs 

A estrutura de complexos de cobre com FAINEs do tipo ácidos carboxílicos ou 

daquele da família dos oxicans (tenoxicam e piroxicam) já são bem conhecidas na 

literatura31. Muitos complexos Cu(II)-FAINEs tiveram suas estruturas cristalinas 

determinadas por difração de raios X, porém, em muitos casos a estrutura dos 

complexos foi inferida por estudos espectroscópios. 

Os complexos Cu(II)-FAINEs podem apresentar dois tipos de estruturas 

distintas, estrutura monomérica do tipo quelato ou estrutura dimérica do tipo gaiola.  

 A estrutura do acetato de cobre, [Cu2(CH3COO)4(H2O)2], o tetracarboxilato de 

cobre(II) de estrutura mais simples (R = CH3), é mostrada na Figura 5. Nesta, cada 

íon Cu(II) encontra-se em um ambiente octaédrico distorcido e quatro moléculas do 

ligante carboxílico atuam como ligante de ponte unindo dois íons cobre(II) pela 

coordenação através do grupo carboxilato (COO-). Os átomos de oxigênio ocupam 

quatro posições de coordenação do Cu(II) num arranjo quadrado planar, a quinta 

posição é ocupada pelo oxigênio da molécula de água e a sexta posição de 

coordenação é ocupada pelo outro íon Cu(II)32. A distância Cu – Cu é da ordem de 
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2,64 Å, consideravelmente mais longa do que no caso do cobre metálico, que é da 

ordem de 2,55 Å.  

As propriedades magnéticas dos tetracarboxilatos de Cu(II) evidenciam a 

ausência de ligação metal – metal. Como os íons Cu(II) apresentam configuração d9 

com um elétron desemparelhado, uma ligação metal – metal daria origem a um 

complexo diamagnético. Entretanto, os tetracarboxilatos de Cu(II) apresentam sinal 

no EPR , e um momento magnético da ordem de 1,4 MB por átomo de Cu, a 25°C. O 

valor do momento magnético medido é menor do que o momento magnético de spin-

only (1,73 MB), sugerindo a existência de uma interação ou de um acoplamento fraco 

entre os elétrons desemparelhados dos dois átomos de Cu do complexo. A interação 

é atribuída à sobreposição lateral dos orbitais dx
2

 – y
2

 de cada íon Cu(II)32. 

 

Figura 5 – (a) Estrutura genérica de um tetracarboxilato de Cu(II) do tipo [Cu2(RCOO)4(L)2], 

em que R = ácido aril/fenil alcanóico e L = ligante axial O’ou N’.  (b) Representação 3D da 

estrutura do acetato de cobre(II) [Cu2(CH3COO)4(H2O)2]. 

 

 Os complexos de Cu(II)-FAINEs de fórmula [Cu2(RCOO)4(L)2] apresentam 

estrutura dimérica semelhante à do acetato de cobre, enquanto que os complexos 

[Cu(RCOO)2(L)2] apresentam estrutura monomérica do tipo quelato, onde dois 

ligantes carboxilatos se coordenam de maneira bidentada ao íon Cu(II) (R = FAINE 

do tipo ácido carboxílico como aspirina, indometacina, diclofenaco, ibuprofeno, etc, e 
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L = ligante axial, geralmente moléculas do solvente utilizado na síntese, como dmso, 

dmf, H2O, etc).  

 A estrutura do complexo formado, dimérica ou monomérica, vai depender das 

propriedades eletrônicas e estéricas dos ligantes carboxilatos e da basicidade dos 

ligantes axiais. Em alguns casos, um mesmo ligante orgânico pode gerar um 

complexo dimérico ou monomérico, dependendo das condições de síntese e 

principalmente do tipo de ligante axial. Por exemplo, a utilização de piridina (py) como 

ligante axial leva preferencialmente à formação da espécie monomérica6. Como 

exemplo cita-se os complexos de Cu(II) com o fármaco Aspirina (Asp), [Cu2(Asp)4] e 

[Cu(Asp)2(py)2], de estruturas dimérica e monomérica, respectivamente, como 

mostrado na Figura 6.  As espécies monoméricas podem existir na forma cis ou trans, 

entretanto, em geral a espécie trans é formada preferencialmente6. 

 O tipo da estrutura do Cu(II)-FAINE exerce um papel importante nas 

propriedades eletrônicas e magnéticas do complexos, bem como em sua atividade 

biológica.  No caso dos complexos Cu(II)-Asp são observadas diferenças nas 

atividades dos complexos, sendo a ação antitumoral mais pronunciada para a 

espécie monomérica. No caso da atividade antiinflamatória ocorre o contrário, a 

espécie dimérica mostra-se mais efetiva6. 

 

Figura 6 – Representação das estruturas dos complexos de Cu(II) com o fármaco Aspirina 

(Asp): [Cu2(Asp)4] (a) e [Cu(Asp)2(py)2] (b), dimérica do tipo gaiola e monomérica do tipo 

quelato, respectivamente. Cores: azul claro – C; vermelho – O ;branco – H; verde – cobre, 

azul escuro – N. 
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1.3.2. Ações farmacológicas dos complexos Cu(II)-FAINEs 

Sabe-se que indivíduos que sofrem de artrites, alguns tipos de câncer, 

diabetes, doenças cardiovasculares e processos inflamatórios crônicos apresentam 

elevados níveis de cobre no plasma sanguíneo, e que quando o organismo retorna ao 

estado saudável os níveis de cobre também retornam às concentrações normais. 

Estes dados sugerem que a redistribuição do cobre ocorre naturalmente pelos 

sistemas de defesa do organismo6. Outros estudos também mostram que a 

deficiência de cobre pode causar um efeito pró-inflamatório no organismo6. Um fato 

interessante é que em pacientes com doença de Wilson (que leva ao acúmulo de 

cobre) praticamente não são relatados casos de artrite remautóide34. 

Durante muitos anos os Braceletes de cobre foram bastante utilizados para o 

tratamento de artrites e inflamações. A eficácia do tratamento pode ser atribuída ao 

fato de o cobre metálico não ser bioinerte, e ser solúvel no suor humano e nos fluidos 

endometriais. Como exemplos citam-se os dispositivos de cobre intra-uterinos (DIU) e 

também estudos realizados em ratos, onde implantes de cobre metálico se 

mostraram efetivos no tratamento de inflamações.  Acredita-se que os braceletes de 

cobre, assim como os implantes, possam ser uma fonte de íons de cobre para o 

organismo. De fato, verificam-se perdas de massa da ordem de 2 – 3 mg/dia no caso 

dos braceletes e de aproximadamente 50 µg/dia no caso do DIU22.  

Com base nestas descobertas, e também no fato de os complexos de cobre 

com FAINEs serem frequentemente mais efetivos e menos tóxicos do que as drogas 

orgânicas, propõe-se que complexos de cobre possuem propriedades medicinais que 

são fundamentais para os processos de cura6. 

O desenvolvimento de metalofármacos antiinflamatórios do tipo Cu(II)-FAINEs, 

baseia-se, de um modo geral, na preparação de compostos que apresentem maior 

eficácia terapêutica e menor toxicidade do que a droga orgânica. A atividade 



 20

antiinflamatória e a menor toxicidade gástrica desses compostos ainda não são 

totalmente elucidadas, podendo resultar de uma série de fatores ou da combinação 

deles. Em um artigo de revisão publicado recentemente31 R. Cini propõe os seguintes 

fatores como possíveis responsáveis pela ação farmacológica dos complexos Cu(II)-

FAINEs: 1) a intrínseca atividade antiinflamatória do complexo Cu(II)-FAINE; 2) 

efeitos sinérgicos entre a droga orgânica e o resíduo do complexo metálico, uma vez 

que o complexo pode sofrer decomposição no meio biológico; 3) proteção da droga 

orgânica contra degradação enzimática no meio biológico, uma vez que quando 

complexado o FAINE encontra-se fortemente ligado ao(s) núcleo(s) metálico(s); 4) 

neutralização da carga negativa do FAINE pela formação do complexo metálico; 5) a 

ideal combinação entre hidrofobicidade/hidrofilicidade de modo a facilitar a 

solubilidade no meio biológico; e por fim: 6) melhora no processo de transporte 

através das membranas celulares.   

A função do cobre no processo inflamatório ainda é uma questão em debate, 

porém, acredita-se que esteja relacionada à sua atividade redox, principalmente na 

rota do cobre na atividade da metaloenzima superóxido dismutase (SOD)6.  Durante o 

processo inflamatório espécies reativas de oxigênio (ROS – reactive oxygen species) 

são produzidas de modo incontrolado, danificando o tecido. Sabe-se que diversos 

compostos antioxidantes exibem atividade antiinflamatória. Além disso, estresse 

oxidativo é um importante componente patogênico da ulceração gastrointestinal33.  

O papel da SOD no processo inflamatório ganhou atenção devido ao 

envolvimento do radical superóxido (O2
-•) no desenvolvimento de artrites. O radical 

superóxido, produto da redução de um elétron do oxigênio, é gerado em organismos 

aeróbicos espontaneamente e como resultado de processos metabólicos. A SOD de 

Cu e Zn (Cu-Zn SOD) catalisa a dismutação do ânion superóxido a oxigênio 

molecular (O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2), como segue: 2 O2
-•   +   2H+      O2   

+   H2O2. 
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O radical superóxido pode levar à degradação do ácido hialurônico, que é uma 

substância essencial na manutenção interna das juntas e articulações, mantendo o 

volume e a lubrificação dos tecidos. A dor diretamente associada à artrose afeta o 

doente quando as articulações experimentam uma redução na concentração de ácido 

hialurônico. Desta forma, a literatura tem relatado a utilização clinica da SOD no 

tratamento da inflamação em animais. A SOD também está presente nos tecidos da 

mucosa gástrica, a fim de proteger a mucosa contra danos causados pelo radical 

superóxido6. 

Complexos de Cu(II) com FAINEs, além de apresentarem significativa 

atividade antiinflamatória, também mimetizam a função da SOD. O complexo 

[Cu2(Indo)4(Dmf)2], por exemplo, apresenta uma alta atividade SOD, que é 

diretamente relacionada à menor atividade ulcerogênica deste complexo30.  

 Outro fator importante na atividade farmacológica dos Cu(II)-FAINEs diz 

respeito à estabilidade da estrutura dos complexos no meio biológico. Em ratos, por 

exemplo, poucos complexos de cobre apresentam atividade antiinflamatória quando 

administrados oralmente. Ao contrário, quando estes mesmos complexos são 

administrados por via subcutânea, mostram-se potentes antiinflamatórios. Essas 

diferenças são atribuídas à labilidade apresentada pelos complexos em meio ácido. 

Quando administrados oralmente, o ácido clorídrico presente no estômago pode 

promover a dissociação da estrutura do complexo de cobre pela protonação dos 

ligantes carboxilatos34.  

Muitos esforços têm sido realizados para tentar compreender as propriedades 

antiinflamatórias e ulcerogênicas dos complexos Cu(II)-FAINEs, mas nenhuma 

conclusão definitiva foi obtida até o momento6. Enquanto não for totalmente elucidado 

o papel dos íons cobre no processo inflamatório será improvável a compreensão do 

mecanismo de ação dos complexos Cu(II) – FAINEs.  
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1.3.3. Aplicações comerciais de complexos Cu(II)-FAINEs 

Entre os anos 40 e 70 compostos de cobre foram usados no tratamento de 

artrites. Entretanto, a aceitação desse tipo de terapia foi inibida pelo concomitante 

desenvolvimento dos antiinflamatórios orgânicos derivados da aspirina34. 

 Entre 1970 e 1980 foram comercializados na Austrália dois medicamentos 

antiinflamatórios para aplicação tópica em humanos, uma formulação contendo um 

complexo de cobre(II)–salicilato e álcool (Alculsal®) e outra contendo um complexo de 

cobre(II)–salicilato–dmso e glicerol (Dermcusal®). Entretanto, em razão de problemas 

dermatológicos causados pelos medicamentos a produção e comercialização deles 

foi interrompida.  

 Atualmente, encontra-se no mercado complexo Cu(II)–FAINE de indometacina 

contendo N,N – Dimetilformamida como ligante axial, [Cu2(Indo)4(Dmf)2, ou Cu-Indo. 

Este complexo possui atividade antiinflamatória semelhante à da indometacina com a 

vantagem de apresentar efeitos colaterais sobre o trato gastrointestinal bastante 

reduzidos30. Sua aprovação para fins veterinários ocorreu em 1992 e desde então 

vem sendo produzido pela empresa australiana Nature Vet com o nome de Cu-

Algesic®, e comercializado na Austrália, Nova Zelândia e África do Sul para o 

tratamento de inflamações músculo-esqueletal/locomotora em cães e cavalos. É 

interessante ressaltar que a Indometacina não pode ser administrada em cães, pois 

provoca uma hemorragia fatal, já o complexo Cu-Indo pode ser seguramente 

administrado desde que dentro das doses terapêuticas indicadas.     

 Mais recentemente a companhia australiana Medical Therapies Limited, 

juntamente com pesquisadores do Centre for Heavy Metals Research da 

Universidade de Sydney, estão buscando desenvolver novas formulações contendo o 

complexo Cu-Indo, registrado sob o nome de Cuprindo®, com vistas à aplicação em 

seres humanos.  O complexo Cu-Indo também foi testado com sucesso para o 

tratamento de melanoma.   
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1.4. Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs) 

Uma das alternativas para reduzir os danos gástricos provocados pela 

ingestão de FAINEs é a administração concomitante de antiácidos estomacais. Uma 

outra possibilidade é o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada, onde a 

liberação lenta e gradual levaria à diminuição de altas concentrações da droga no 

plasma, reduzindo assim sua toxicidade35. Além disso, a nano ou micro encapsulação 

de FAINEs também pode diminuir danos gástricos provocados por efeitos tópicos 

causados pelo contato direto com a mucosa gástrica36. 

 Os hidróxidos duplos lamelares são os únicos materiais que unem essas duas 

propriedades, pois além de apresentarem aplicações medicinais como antiácidos 

estomacais também podem ser utilizados como matriz inorgânica para liberação 

controlada de drogas18. 

 HDLs pertencem à classe de materiais denominados argilas aniônicas. O 

estudo desses materiais se iniciou com a descoberta do mineral Hidrotalcita na 

Suécia em 1842. O mineral recebeu este nome, pois, depois de triturado adquire um 

aspecto físico semelhante ao do talco. A síntese de HDLs em laboratório foi 

alcançada em 1930, pela reação de soluções diluídas dos respectivos sais metálicos 

com base, e após a segunda guerra mundial iniciaram-se estudos sintéticos e 

estruturais dessa classe de materiais, assim como estudos a respeito de suas 

propriedades37.  

 A estrutura dos HDLs foi inicialmente descrita como uma “estrutura de duplas 

camadas”, onde uma camada do hidróxido de um cátion estaria intercalada com a 

camada do hidróxido do outro cátion. Entretanto, estudos difração de raios X de um 

monocristal de Piroaurita mostraram que todos os cátions encontram-se localizados 

na mesma camada, enquanto os ânions, juntamente com moléculas de água, 

encontram-se localizados entre camadas adjacentes38.  
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 A estrutura de um HDL pode ser descrita com base na estrutura de outro 

mineral de ocorrência natural, a Brucita (Hidróxido de magnésio – Mg(OH)2). Nesta, 

cada cátion Mg2+ se coordena a seis grupos hidroxilas formando estruturas 

octaédricas, que por sua vez compartilham seus vértices formando lamelas ou folhas. 

Com a substituição de cátions M2+ por cátions M3+ as lamelas tornam-se 

positivamente carregadas e a estabilização da estrutura é alcançada pelo 

aprisionamento de ânions entre lamelas adjacentes37.  A composição de Hidróxidos 

Duplos Lamelares pode ser representada pela fórmula geral:  

[M2+
1-xM3+

x(OH)2]x+(An-)x/n·yH2O, onde M2+ = cátion divalente como Mg, Mn, Fe, 

Co, Ni, Cu, Zn e Ca;  M3+ = cátion trivalente como Al, Cr, Mn, Fe, Ga, Co, Ni e  An- é o 

ânion aprisionado na região interlamelar38. A representação da estrutura de um HDL 

é mostrada na Figura 7. 

HDLs com diversas razões M2+/M3+ e com diferentes ânions An- podem ser 

preparados em laboratório, entretanto, considerando os HDLs de ocorrência natural, 

são verificadas poucas variações de cátions sendo o íon carbonato o ânion 

predominante, pois é o que leva à maior estabilização da estrutura lamelar37. O 

mineral Hidrotalcita, por exemplo, apresenta composição: [Mg3Al(OH)8](CO3)0.5·4H2O. 

 

Figura 7 – Representação esquemática da estrutura de um Hidróxido Duplo Lamelar de 

fórmula [M2+
1-xM3+

x(OH)2]x+(An-)x/n·yH2O, com M = íon metálico e An- é o ânion que ocupa a 

região interlamelar. 
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Para facilitar a compreensão do texto, algumas terminologias tipicamente 

empregadas no estudo de HDLs e que serão bastante utilizadas nessa tese são 

definidas na Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Definições de terminologias tipicamente empregadas no estudo de hidróxidos 

duplos lamelares. 

 

1.4.1. Aplicações medicinais de Hidróxidos Duplos Lamelares 

Os HDLs são materiais versáteis e vêm sendo explorados como catalisadores, 

principalmente para reações de hidrogenação e polimerização; como suporte de 

catalisadores para síntese orgânica; como trocadores aniônicos e/ou absorventes 

para uso ambiental e também em farmacologia37. 

 Dentro do contexto da farmacologia HDLs são materiais promissores, pois são 

biocompatíveis, além de apresentarem propriedades medicinais18. A Hidrotalcita, por 

exemplo, é um antiácido estomacal disponível comercialmente com o nome de 

Talcid®, utilizada para o tratamento de distúrbios gastrintestinais relacionados com a 

excreção de excesso de ácido gástrico como, por exemplo, úlcera gástrica, úlcera 

duodenal, gastrites, etc. As propriedades antiácidas são atribuídas ao caráter básico 

destes compostos, que geralmente apresentam capacidade tamponante por volta de 

pH 4,037. Além de ser utilizado como antiácido, o Talcid® também apresenta eficácia 
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no tratamento de ulcerações causadas pela bactéria H. pylori. A bactéria danifica a 

mucosa gástrica principalmente pela produção da citotoxina VacA, que provoca a 

inflamação das células epiteliais do estômago, e também pela liberação da enzima 

urease, essencial para a sobrevivência da bactéria (a bactéria libera urease para 

degradar uréia em amônia, protegendo-se assim contra o pH gástrico extremamente 

ácido). A Hidrotalcita promove a adsorção de todas as proteínas excretadas pela 

bactéria, incluindo a VaCA e a urease, removendo assim as causas que levam aos 

danos gástricos. A remoção da urease também pode levar à morte da bactéria12.     

  Interações entre moléculas biologicamente ativas, como fármacos, por 

exemplo, com HDLs podem afetar a biodisponibilidade das drogas. Essa alteração 

pode ser aproveitada farmacologicamente para modificar fatores como 

farmacocinéticai e solubilidade, e também para direcionar o fármaco a alvos 

específicos do organismo, como sítios de inflamação e tumores. Desta forma, mais 

recentemente, HDLs passaram a ser explorados como matrizes inorgânicas para 

sistemas de liberação controlada de drogas e também como carregadores de material 

biologicamente ativo18.   

A estrutura dos HDLs possibilita a utilização dessa classe de materiais como 

hospedeiros de espécies neutras ou negativamente carregadas, através de adsorção 

das espécies neutras nas superfícies externas, ou pela intercalação de espécies 

aniônicas entre as lamelas. Em razão de suas propriedades medicinais, e também de 

suas características estruturais, diversos compostos biologicamente ativos já foram 

imobilizados em diferentes tipos de HDLs, como vitaminas, ácidos graxos, porfirinas, 

material genético e drogas18,39,40.  O objetivo é preparar materiais híbridos que 

possam levar à estabilização de biomoléculas, ao aumento da solubilidade e também 

à liberação controlada por alterações de pH e/ou troca iônica.  

                                                 
i Farmacocinética é o caminho que o medicamento faz no organismo. São as etapas que a droga 
sofre desde a administração até a excreção, que são:absorção, distribuição, biotransformação e 
excreção17. 
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No caso de drogas antiinflamatórias soma-se outra vantagem: a união das 

propriedades antiinflamatórias dos FAINEs às propriedades antiácidas dos HDLs. Os 

FAINEs são moléculas ideais para serem imobilizadas em HDLs pois, sendo em sua 

grande maioria ácidos carboxílicos, podem atuar como contra-íons de hidróxidos 

duplos lamelares na forma de carboxilatos e serem intercalados entre as lamelas do 

HDL.  Entre os diversos FAINEs já imobilizados em HDLs citam-se: aspirina41, 

indometacina42, ibuprofeno43, diclofenaco44, fenbufeno45, naproxeno41, entre outros18. 

 Os novos materiais híbridos obtidos pela imobilização de FAINEs em HDLs 

apresentam-se como promissores sistemas de liberação controlada das drogas. Além 

disso, no caso do fármaco Indometacina42, por exemplo, testes de ulceração 

realizados em camundongos mostraram que a intercalação do fármaco entre as 

lamelas do HDL leva à redução significativa da toxicidade gástrica.    

Recentemente foi publicado um artigo de revisão18 trazendo uma extensa lista 

de patentes envolvendo aplicações medicinais de hidróxidos duplos lamelares, não 

só aplicações clássicas para uso tópico ou oral, mas também em terapia de câncer e 

aplicações em biosensores, demonstrando a importância dessa classe de materiais 

na área medica atual.  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

Os principais objetivos do presente trabalho são investigar complexos de cobre 

com fármacos antiinflamatórios não-esteróides e promover a associação de 

complexos Cu(II)-FAINEs com o hidróxido duplo lamelar Hidrotalcita. Além do ponto 

de vista químico e estrutural, a preparação de materiais do tipo Cu(II)-

FAINEs/Hidrotalcita é interessante também do ponto de vista farmacológico, pois 

unem às propriedades antiinflamatórias dos metalofármacos às propriedades 

antiácidas da Hidrotalcita. Além disso, os novos materiais híbridos podem ser 

potenciais sistemas de liberação controlada dos metalofármacos mediados por 

alterações de pH. 

O trabalho descreve: (1) a síntese e a caracterização de complexos do tipo 

Cu(II)-FAINEs com os fármacos indometacina, ibuprofeno, naproxeno, sulindaco e 

meloxicam; (2) a preparação de materiais híbridos contendo esses complexos 

imobilizados em hidróxido duplo lamelar; (3) a investigação da influência da 

imobilização em HDL sobre a estabilidade de alguns dos complexos em condições 

gástricas simuladas (pH e temperatura do estômago) e (4) sobre a atividade biológica 

de sistemas contendo indometacina. 
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33..  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

3.1. Reagentes e Solventes 

Na Tabela 2 são listados os principais reagentes e solventes empregados 

neste trabalho.  Os fármacos foram comprados em farmácia de manipulação 

(Rhamus). 

 

Tabela 2 – Principais reagentes e solventes empregados neste trabalho. 

Reagente / Solvente Fórmula Procedência 

Acetato de cobre monohidratado [Cu(CH3COO)2]·H2O Mallinckrot 

Ácido clorídrico 0,1 mol.L-1 (ampola) HCl Merck 

Ácido fórmico 85% HCOOH Synth 

Carbonato de Sódio Na2CO3 Merck 

Diclorometano CH2Cl2 Merck 

Dimetilsulfóxido C2H6SO Merck 

Etanol C2H5OH Merck 

Formiato de sódio HCOONa Vetec 

Hidróxido de Sódio em pastilhas NaOH Merck 

Ibuprofeno C13H18O2 Rhamus 

Indometacina C19H16O4NCl Rhamus 

Meloxicam C14H13N3O4S2 Rhamus 

Metanol CH3OH Merck 

Naproxeno C14H14O3 Rhamus 

Nitrato de alumínio nonahidratado Al(NO3)3·9H2O Merck 

Nitrato de magnésio hexahidratado Mg(NO3)2·6H2O Merck 

N,N-Dimetilformamida C3H7NO Merck 

Sulindaco C20H17FO3S Rhamus 
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3.2. Sínteses 

 

3.2.1. Complexo de Cu(II) com indometacina: [Cu2(Indo)4(Dmf)2] ou Cu-Indo 

À uma solução de indometacina (3,60 g, 10,7 mmol) em 10 mL de Dmf, sob 

agitação magnética e em banho-maria à 50°C (solução amarela), adicionou-se 

lentamente uma solução de acetato de Cu(II) (1,00 g, 5,0 mmol) dissolvido em 10 mL 

de Dmf (solução azul). A temperatura do banho foi então elevada a 80°C, e a mistura 

foi mantida sob aquecimento por uma hora. Com a adição de 65 mL de etanol sob 

agitação intensa, foi obtida uma solução verde escura que foi mantida na capela em 

repouso por 5 dias. Os cristais verdes formados foram separados por filtração a 

vácuo em filtro de vidro de placa porosa, lavados com etanol e mantidos por 3 dias 

em dessecador contendo cloreto de cálcio e pentóxido de fósforo, sob vácuo. 

Rendimento: 79%.  

 

3.2.2. Complexo de Cu(II) com o ibuprofeno: [Cu2(Ibp)4] ou Cu-Ibp 

A uma solução de ibuprofeno (4,10 g, 20,0 mmol) em 50 mL de metanol 

(solução incolor) sob agitação magnética, adicionou-se lentamente uma solução de 

acetato de Cu(II) (2,00 g, 10,0 mmol) dissolvido em 40 mL de água deionizada, 

ocorrendo imediatamente a formação de um precipitado azul claro. O sistema foi 

mantido sob agitação magnética por 1 h. O produto sólido formado foi isolado por 

filtração a vácuo em filtro de vidro de placa porosa, lavado primeiro com água 

deionizada e depois com metanol, e mantido por 3 dias em dessecador contendo 

cloreto de cálcio e pentóxido de fósforo, sob vácuo. Rendimento: 71%.  

 

3.2.3. Complexo de Cu(II) com naproxeno: [Cu2(Npx)4(Dmso)2] ou Cu-Npx 

A uma solução de naproxeno (0,89 g, 4,0 mmol) em 15 mL de metanol 

(solução incolor) sob agitação magnética, adicionou-se, lentamente uma solução de 
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acetato de Cu(II) (0,40 g, 2,0 mmol) em 20 mL de Dmso, obtendo-se uma solução 

verde. Essa solução foi mantida sob refluxo durante 1h em banho-maria. Em seguida, 

aguardou-se até a solução atingir a temperatura ambiente e adicionou-se 20 mL de 

diclorometano. Um sólido branco depositado foi removido por filtração e a solução foi 

mantida na capela por aproximadamente 5 dias. Os cristais verdes formados foram 

coletados por filtração a vácuo em filtro de vidro de placa porosa, lavados com etanol 

e mantidos por 3 dias em dessecador contendo cloreto de cálcio e pentóxido de 

fósforo, sob vácuo. Rendimento: 70%. 

 

3.2.4. Complexo de Cu(II) com sulindaco: [Cu2(Sulin)4(H2O)2] ou Cu-Sulin 

A uma solução de sulindaco (0,90 g; 2,5 mmol) em 100 mL de etanol (solução 

amarela), adicionou-se sob agitação uma solução de acetato de Cu(II) (0,25 g; 1,25 

mmol) em 30mL de etanol (solução azul). A formação de um precipitado de cor verde 

intenso foi observada imediatamente após a adição do acetato de cobre. Depois de 

30 min. sob agitação magnética a temperatura ambiente o sólido formado foi 

separado por filtração a vácuo em filtro de vidro de placa porosa, lavado com 

aproximadamente 100 mL etanol e mantido por 3 dias em dessecador contendo 

pentóxido de fósforo e cloreto de cálcio sob vácuo. Rendimento: 81%. 

 

3.2.5. Complexo de Cu(II) com meloxicam: [Cu(HMelox)2(H2O)2] ou Cu-

HMelox 

A uma suspensão do fármaco meloxicam (H2Melox) (0,56 g, 1,6 mmol) em 

água deionizada (200 mL) adicionou-se lentamente, sob agitação, uma solução de 

NaOH 1,0 mol.L-1 até que ocorresse a total dissolução do fármaco; obteve-se uma 

solução de cor amarela (HMelox-) (pH final da solução = 7 – 8). Uma solução de 

acetato de Cu(II), 0,16 g (0,8 mmol) em 10 mL de água deionizada foi adicionada 

lentamente à solução do fármaco, sob agitação, ocorrendo imediatamente a formação 
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de um sólido verde oliva muito fino. A suspensão foi mantida sob agitação à 

temperatura ambiente durante 30 min. O sólido verde oliva foi isolado por 

centrifugação, lavado com água deionizada e mantido por 3 dias em dessecador 

contendo cloreto de cálcio e pentóxido de fósforo, sob vácuo. Rendimento: 70%.  

 

3.2.6. Sal NaHMelox 

A uma suspensão do fármaco meloxicam (H2Melox) (0,50 g) em água 

deionizada (200 mL) adicionou-se lentamente, sob agitação, uma solução de NaOH 

1mol.L-1 até que ocorresse a total dissolução do fármaco; obteve-se uma solução de 

cor amarela (HMelox-) (pH da solução final = 7 – 8) a qual  foi mantida sob ebulição 

até a redução do volume a ¾ do volume inicial. Essa solução foi mantida em um 

freezer durante 1 h, ocorrendo a formação de um sólido amarelo-limão. O sólido foi 

isolado por filtração a vácuo e recristalizado em etanol da seguinte forma: A este 

sólido adicionou-se lentamente 50 mL de etanol a quente (temperatura de ebulição) 

até sua total solubilização. A solução amarela obtida foi mantida em repouso a 

temperatura ambiente. O lento resfriamento da solução levou à formação de 

pequenos cristais na forma de agulhas de cor amarelo-limão. Os cristais foram 

isolados por filtração a vácuo, lavados com aproximadamente 10 mL de etanol gelado 

e secos sob vácuo. Rendimento: 60%. 

 

3.2.7. HDL Hidrotalcita 

O HDL Hidrotalcita foi sintetizado pelo método da coprecipitação. O esquema 

da aparelhagem utilizada para a síntese da Hidrotalcita é mostrado na Figura 9. Para 

tanto, utilizou-se um balão de três bocas de 500 mL, contendo 100 mL de água 

deionizada cujo pH havia sido previamente elevado para 10 pela adição de uma 

solução de solução de NaOH 2,0 mol.L-1, ao qual foram adaptados um sensor de 

pHmetro (Digimed DM20) e dois funis de adição. Um dos funis foi preenchido com 
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uma solução de nitrato de magnésio (23,07 g, 89,7 mmol) e nitrato de alumínio 

(11,25g, 29,9 mmol) em 240mL de água deionizada (solução 1), e outro com uma 

solução de carbonato de sódio (2,22 g, 20,9 mmol) em 210 mL de água deionizada 

(solução 2). Os conteúdos dos funis (soluções 1 e 2) foram adicionados 

simultaneamente e lentamente sob agitação magnética de modo a manter o pH do 

sistema sempre constante e com um valor próximo de 10. Ao final da adição de toda 

a solução de carbonato de sódio (solução 2) introduziu-se subseqüentemente uma 

solução de hidróxido de sódio 2,0 mol.L-1 até o término da adição da solução 1. A 

suspensão branca obtida foi mantida sob aquecimento a 80°C por 12 h seguidas, e 

um condensador de bolas com fluxo de água foi adaptado ao balão a fim de evitar 

perda do solvente durante o período de aquecimento. O precipitado branco formado 

foi isolado e lavado. Realizou-se uma lavagem com solução 0,1 mol.L-1 de carbonato 

de sódio, seguida por mais dez lavagens consecutivas com água destilada. O produto 

sólido foi separado das águas de lavagem por centrifugação (10 min., 14.000 rpm). O 

material obtido foi seco em estufa com temperatura ajustada para 80°C por 48 h. 

Rendimento: 83%.  

 

 

 

 
 

Figura 9 – Esquema da aparelhagem utilizada para a síntese do 

HDL Hidrotalcita pelo método da coprecipitação. 

 
 
 

3.2.8. HDL contendo íons formiato como contra-íons: HDL-formiato 

0,30g do HDL Hidrotalcita foram solubilizados com 250 mL de uma solução de 

ácido fórmico 0,1 mol.L-1, sob agitação magnética e aquecimento em banho-maria a 
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50°C. Obteve-se uma solução límpida com pH próximo a 3 (solução 1). Em um balão 

de três bocas de 500 mL contendo 100 mL de água deionizada, cujo pH havia sido 

previamente elevado para 10 pela adição de uma solução de NaOH 0,1 mol.L-1 

(solução 2) foram adaptados um sensor de pHmetro e dois funis de adição, um 

contendo a solução 1 , e outro contendo a solução 2.  Os conteúdos dos funis 

(soluções 1 e 2) foram sendo adicionados lentamente  e simultaneamente sob 

agitação magnética de modo a manter o pH do sistema sempre constante com um 

valor próximo de 9. A suspensão branca formada foi mantida sob refluxo por 2 h. O 

sólido branco obtido foi isolado e lavado 10 vezes com água deionizada. O produto 

sólido foi separado das águas de lavagem por centrifugação (10 min., 14.000 rpm). A 

amostra foi mantida por 3 dias em dessecador contendo cloreto de cálcio e pentóxido 

de fósforo, sob vácuo. A metodologia empregada para a síntese do HDL-Formiato é 

sumarizada no Esquema 1 . Rendimento: 91%.  

 

 

Esquema 1 – Esquema do procedimento utilizado para a síntese do HDL-Formiato. 

 

3.3. Estudo da formação de espécies iônicas do Meloxicam em função do pH  

3.3.1. Preparo da solução de H3Melox+ 

Em uma balança analítica foram pesados 1,0003g de meloxicam. A essa 

massa do fármaco foram adicionados 100 mL de uma solução aquosa de HCl 

0,1mol.L-1 (pH = 1,0), e a suspensão obtida foi mantida sob agitação durante 24 h. 
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Após esse período a solução foi filtrada a vácuo, transferida para um balão 

volumétrico de 100 mL e o volume do balão foi ajustado com a solução ácida. O 

filtrado foi cuidadosamente seco a vácuo e a massa final do sólido foi determinada 

em balança analítica (0,9803g). Pela diferença entre os valores da massa inicial e da 

massa final foi possível determinar a concentração da solução aquosa de H3Melox+ 

obtida (5,6x10-4 mol.L-1 ou 0,2 g.L-1).  

 

3.3.2. Titulação espectrofotométrica da solução de H3Melox+ 

Os espectros eletrônicos da solução de meloxicam foram registrados em 

função do pH, de acordo com o seguinte procedimento: 100 mL da solução de 

H3Melox+ recém-preparada foram transferidos para um béquer. Na solução foi 

acoplado um sensor de pHmetro (Digimed DM20) e sob agitação magnética 

constante e com o auxílio de uma micropipeta de volume adequado  foram 

adicionadas alíquotas de 5 – 100 μL de uma solução aquosa de NaOH de pH = 13. 

Os espectros eletrônicos de alíquotas da solução em um intervalo de pH entre 1 – 12 

foram registrados. Essas alíquotas foram devolvidas ao béquer após a obtenção dos 

espectros eletrônicos para manter o volume do sistema aproximadamente constante.  

 

3.4. Descarbonatação do HDL Hidrotalcita em misturas de Etanol e Dmf 

 Os estudos de descarbonatação da Hidrotalcita foram realizados como segue: 

cinco porções da Hidrotalcita (0,15 g) foram separadamente suspensas em volumes 

de 75 mL de Etanol/Dmf misturados em diferentes proporções (v/v): 1:0 (amostra A); 

3:1 (amostra B); 1:1 (amostra C); 1:3 (amostra D); 0:1 (amostra E). Todos os frascos 

foram selados e conectados à soluções saturadas de Ba(OH)2, como mostrado na 

Figura 10. Os sistemas foram mantidos sob agitação durante uma semana.  Durante 

este período, observou-se a formação de um precipitado branco nos frascos 

contendo Ba(OH)2. As amostras de HDL foram isoladas das misturas de solventes 
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por centrifugação, lavadas com água deionizada e etanol, e secadas sob vácuo em 

dessecador contendo cloreto de cálcio e pentóxido de fósforo. 

 

 

Figura 10 – Esquema da aparelhagem 

utilizada nos estudos de descarbonatação 

do HDL Hidrotalcita em misturas de Etanol 

e Dmf. 

 

3.5. Esfoliação do HDL Hidrotalcita em uma mistura de Etanol/Dmf 1:1 (v/v) 

Em um erlenmeyer de 250 mL foram adicionados 0,15 g de Hidrotalcita, que 

havia sido previamente macerado em almofariz de ágata até a obtenção de um pó 

fino. Sob agitação magnética vigorosa, adicionou-se gota a gota 75 mL de uma 

mistura de Etanol/Dmf na proporção 1:1 (v/v). O frasco foi selado e a suspensão 

mantida sob agitação magnética a temperatura ambiente por uma semana. Após 

esse período, a suspensão foi transferida para uma proveta de 100 mL, esta foi 

selada e o sistema foi mantido sob repouso a temperatura ambiente por duas 

semanas. Observou-se a formação de duas fases: (a) dispersão coloidal estável e (b) 

sedimento branco.  Alguns experimentos foram realizados com os materiais obtidos: 

1- Parte da dispersão coloidal foi gotejada sobre uma placa de quartzo (porta-amostra 

do difratômetro de raios X) e mantida na capela para evaporação dos solventes. 

Registrou-se o difratograma de raios X e o espectro FT-Raman do filme obtido a partir 

da dispersão coloidal; 2- Parte do sedimento foi transferido para um porta-amostra de 

quartzo para o registro do difratograma de raios X do filme dele obtido; 3 - A 

dispersão coloidal foi utilizada ainda para estudos de microscopia TEM, STM e AFM.  
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3.5.1. Reconstituição da estrutura lamelar do HDL a partir das partículas 

esfoliadas de Hidrotalcita 

 Alguns experimentos foram realizados com o objetivo de reconstituir a 

estrutura lamelar da Hidrotalcita a partir das partículas esfoliadas conforme descrito 

no item anterior. 

 

 Reconstituição por rotoevaporação dos solventes: 

A dispersão coloidal obtida foi cuidadosamente separada do sedimento (com o 

auxílio de uma pipeta de Pasteur), transferida para uma balão de 250 mL e 

rotoevaporada até a total eliminação dos solventes. O sólido branco resultante foi 

suspenso em 5 mL de etanol, transferido para uma placa de quartzo e mantido na 

capela para evaporação dos solventes.  

 

 Reconstituição por centrifugação 

 A dispersão coloidal obtida foi cuidadosamente separada do sedimento (com o 

auxílio de uma pipeta de Pasteur) e centrifugada durante 40 min. a 14.500 rpm. O 

sedimento branco obtido foi transferido para uma placa de quartzo e mantido na 

capela para evaporação dos solventes.  

 

3.6. Curvas de calibração para quantificação dos complexos 

 As curvas de calibração dos complexos foram construídas com base no 

monitoramento dos espectros eletrônicos de soluções dos complexos em Dmf e/ou 

Etanol/Dmf 1:1 (v/v). As soluções menos concentradas foram preparadas a partir de 

diluições da solução mais concentrada, da seguinte forma: a solução de maior 

concentração foi preparada em balão volumétrico, e as diluições foram feitas a partir 

dessa solução retirando-se os volumes adequados com uma micropipeta e 

transferindo-os para outros balões volumétricos. O volume dos balões foi completado 
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com mesmo solvente utilizado para preparar a solução mais concentrada. As curvas 

de calibração foram construídas a partir dos valores de absorbância em λmax 

selecionado (transição d–d dos íons Cu(II) dos complexos) em função das 

concentrações das soluções (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Intervalos de concentração das soluções e valores de λmax utilizados para 

a construção das curvas de calibração. 

Complexo Intervalo de concentração (g.L-1) λ (nm) 

Cu-Indoa, b 0,26 – 2,60 705 

Cu-Ibpb 0,52 – 1,60 698 

Cu-Npxb 0,30 – 2,00 702 

Cu-Sulinb 0,30 – 2,00 710 

Cu-Hmeloxa, b 0,52 – 1,59 705 

  aem Dmf; 

  bem Etanol/Dmf 1:1 (v/v). 

 

3.7. Imobilização dos complexos: Materiais híbridos do tipo Cu(II)-FAINE/HDL 

Duas rotas sintéticas diferentes foram empregadas para as imobilizações dos 

complexos Cu(II)-FAINEs no HDL Hidrotalcita:  

 

Rota 1 – As imobilizações foram realizadas empregando-se uma mistura de 

Etanol/Dmf 1:1 (v/v): Para cada imobilização preparou-se uma solução do complexo 

Cu(II)-FAINE na concentração 2,0 g.L-1 (~0,30 g do complexo em Etanol/Dmf 

75mL:75mL). A solução foi dividida em duas partes iguais de 75 mL que foram 

colocadas separadamente em erlenmeyers de 250 mL. A esses foram adicionados 

0,15 g de Hidrotalcita previamente macerada. Os erlenmeyers foram tampados e as 

suspensões mantidas sob agitação por 7 dias à temperatura ambiente. Após esse 

período, foram retiradas alíquotas das soluções sobrenadantes para registro dos 
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espectros eletrônicos. Os valores de absorbância no λmax selecionado (Tabela 3) 

foram usados para determinar as quantidades de complexos não imobilizados por 

comparação com as respectivas curvas de calibração. Os sólidos formados foram 

isolados por centrifugação e mantidos por 3 dias em dessecador contendo cloreto de 

cálcio e pentóxido de fósforo, sob vácuo.   

Por essa rota sintética foram imobilizados os complexos Cu-Indo, Cu-HMelox, 

Cu-Sulin, Cu-Ibp e Cu-Npx. Os materiais híbridos obtidos foram denominados, 

respectivamente: Cu-Indo/HDLint, Cu-HMelox/HDLint, Cu-Sulin/HDLint, Cu-Ibp/HDLads, 

Cu-Npx/HDLads.   

 

 Rota 2 – As imobilizações foram realizadas de acordo com procedimento 

utilizado neste caso foi semelhante ao da rota 1 descrita acima, porém substituindo-

se a mistura Etanol/Dmf pelo solvente Dmf. 

 Por essa rota sintética foram imobilizados os complexos Cu-Indo e Cu-HMelox. 

Os materiais híbridos obtidos foram denominados, respectivamente: Cu-Indo/HDLads, 

Cu-HMelox/HDLads, Cu-Ibp/HDLads. 

 

3.8. Avaliação das propriedades tamponantes dos HDLs e dos materiais 

híbridos Cu(II)-FAINE/HDL 

O efeito tamponante dos HDLs e dos materiais obtidos após as imobilizações 

dos complexos na Hidrotalcita foi investigado por meio do monitoramento das 

variações dos valores de pH de suspensões dos sólidos (em água deionizada) em 

função da adição de ácido clorídrico. Para este estudo 0,100 g dos sólidos foram 

pesados em balança semi-analítica e suspensos em 10 mL de água deionizada. As 

suspensões foram mantidas sob agitação em banho termostatizado a 37°C, acoplado 

a um medidor de pH (Digimed DM20) previamente calibrado com tampões 4,0 e 6,8 

(Digimed). A adição de uma solução aquosa de 35 mL de ácido clorídrico 0,1 mol.L-1 
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foi efetuada em alíquotas variando de 0,1 a 0,5 mL. Gráficos contendo os valores de 

pH em função do volume de ácido adicionado foram construídos. 

 

3.9. Investigação da estabilidade dos complexos Cu(II)-FAINEs e dos 

materiais híbridos Cu(II)-FAINE/HDL nas condições de pH e temperatura 

do estômago 

 Adicionou-se 50 mL de solução aquosa de HCl (pH 1,5) a uma determinada 

massa de sólido. A suspensão foi mantida sob agitação a 37°C por 30 min. Durante 

esse período as variações nos valores de pH foram monitoradas a cada 2 min. e os 

valores plotados em função do tempo para cada amostra. Após os 30 min. sob 

agitação o sólido foi isolado por filtração a vácuo, lavado com água e seco sob vácuo.  

 A massa de composto utilizada no experimento corresponde a 

aproximadamente 50 mg do respectivo fármaco46: 

- No caso dos compostos com Indometacina: Foram utilizadas 0,06 g do complexo 

Cu-Indo; 0,14 g do material Cu-Indo/HDLint (massa que corresponde a 59 mg do Cu-

Indo) e 0,08 g de Hidrotalcita (massa que corresponde a quantidade de HT presente 

no Cu-Indo/HDLint). 

- No caso dos compostos com Meloxicam: Foram utilizadas 0,06 g do complexo Cu-

HMelox; 0,21 g do material Cu-Hmelox/HDLint (massa que corresponde a 57 mg do 

Cu-HMelox) e 0,15g de Hidrotalcita (massa que corresponde a quantidade de HT 

presente no Cu-HMelox/HDLint). 

- Para a Hidrotalcita as massas correspondem à quantidade de HDL presente nas 

massas de Cu(II)-FAINE/HDLint utilizadas nos experimentos. 
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3.10. Estudos farmacológicos  

Os estudos farmacológicos in vivo foram realizados para o complexo Cu-Indo  

e para os materiais  híbridos  Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads. Para fins de 

comparação os ensaios também foram realizados com o fármaco indometacina e 

com as misturas físicas (Hidrotalcita + Cu-Indo ) simulando as composições dos 

materiais híbridos. 

Os testes de atividade analgésica e atividade ulcerogênica foram realizados 

com a colaboração da Dra. Daniele R. de Araújo (Departamento de Bioquímica, ICB, 

Unicamp). Camundongos albinos fêmeas da linhagem Swiss obtidos do CEMIB-

UNICAMP, foram utilizados nos experimentos. O protocolo para realização dos testes 

foi aprovado pela Comissão de Ética na Experimentação Animal (CEEA) da 

UNICAMP – (CEEA)-IB-UNICAMP – (Protocolo 892-1), de acordo com os princípios 

éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA). Os testes da avaliação do efeito antiedematogênico induzido pelo 

edema de pata foram realizados com a colaboração da Profa. Dra. Clélia Akiko 

Hiruma-Lima (Departamento de Farmacologia, ICB, Unesp de Botucatu). Ratos 

Wistar machos foram utilizados nos experimentos.  

O tratamento estatístico dos dados foi feito por One-way ANOVA com teste 

posterior de Turkey-Kramer. 

 

3.10.1. Avaliação da atividade analgésica pelo método da contorção 

abdominal 

 Os estudos de atividade analgésica in vivo foram realizados utilizando grupos 

de camundongos com peso médio entre 25 – 30 g, de acordo com o método da 

contorção abdominal47 induzida por injeção intraperitonial de solução de ácido acético 

0,6%. Utilizou-se um grupo de animais (n = 6) para cada caso: 1) controle tratado 

somente com solução salina (NaCl 0,9%); 2) indometacina (HIndo); 3) Cu-Indo;  4) 



 42

material  híbrido  Cu-Indo/HDLint; 5) material híbrido Cu-Indo/HDLads; 6) mistura física 

MFint (Hidrotalcita + Cu-Indo ) simulando a composição do material híbrido Cu-

Indo/HDLint; 7) mistura física MFads (Hidrotalcita + Cu-Indo ) simulando a composição 

do material híbrido Cu-Indo/HDLads.  

As amostras foram suspensas em solução salina (0,3 mL/animal) e 

administradas oralmente (13,5 mg de indometacina por quilograma de animal) 20 

min. antes da injeção intraperitonial de ácido acético 0,6% (0,1 mL para cada 10 g de 

peso por animal, diluída em solução salina) aplicada para causar as contorções 

abdominais.  Cada contorção abdominal foi definida como o ato do camundongo se 

estender e contrair o abdômen além de estender as pernas para trás com o corpo 

esticado47. Os animais foram colocados individualmente em gaiolas plásticas 

transparentes para a observação e quantificação das contorções. As contorções 

abdominais foram contadas por 20 min, iniciadas imediatamente depois da injeção da 

solução de ácido acético.   

 

3.10.2. Avaliação da atividade ulcerogênica 

Os ensaios de ulceração in vivo foram realizados de acordo com a metodologia 

empregada por Del Arco et. al.42. Os experimentos foram realizados utilizando grupos 

de camundongos com peso médio entre 22 – 27 g. Antes do início dos testes os 

animais foram mantidos em jejum durante 20 h. Receberam solução fisiológica (8% 

de sacarose e 0,2% de NaCl) somente até 2 h antes dos experimentos para evitar a 

presença de líquido no estômago durante a administração das amostras.  

Utilizou-se um grupo de animais (n = 6) para cada caso: 1) indometacina 

(HIndo); 2) Cu-Indo;  3) material  híbrido  Cu-Indo/HDLint; 4) material híbrido Cu-

Indo/HDLads; 5) mistura física MFint (Hidrotalcita + Cu-Indo ) simulando a composição 

do material híbrido Cu-Indo/HDLint; 6) mistura física MFads (Hidrotalcita + Cu-Indo ) 

simulando a composição do material híbrido Cu-Indo/HDLads.  
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As amostras foram suspensas em solução salina (0,9% NaCl – 0,3 mL/animal) e 

administradas oralmente (80 mg de indometacina por quilograma de animal). Os 

animais foram mantidos em gaiolas durante 5 h, tempo necessário para ação dos 

fármacos; após esse período os animais foram sacrificados pelo método do 

deslocamento cervical e os estômagos foram cuidadosamente extraídos, abertos, 

lavados com solução salina, estendidos sobre papel de filtro e prendidos com 

alfinetes. As extensões das úlceras foram analisadas com um microscópio óptico 

(Carl Zeiss Int., 20x) e as contagens das lesões foram feitas de acordo com 

parâmetros já estabelecidos na literatura48: úlceras de até 1mm: *n x 2; úlceras 

maiores que 1mm: *n x 2; hemorragia: 1 ponto; perda de pregas: 1 ponto; perda de 

coloração: 1 ponto; (n* = número de lesões encontradas). As imagens foram 

registradas com uma vídeo câmera (Samsung Digimax 300). A metodologia 

empregada nos ensaios de ulceração é ilustrada na Figura 11.  

 

Figura 11 – Fotografias mostrando as etapas do teste de ulceração realizado in vivo. 
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3.10.3. Avaliação do efeito antiedematogênico (ou atividade antiinflamatória) 

 Os estudos de avaliação do efeito antiedematogênico in vivo foram realizados 

com grupos de ratos Wistar com peso médio entre 200 - 250g, de acordo com o 

modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos49. Este modelo é 

baseado na indução de edema (inflamação) em uma das patas dos ratos pela 

aplicação de carragenina, uma substância extraída de algas vermelhas que 

apresenta ação irritante, induzindo a resposta inflamatória. 

Utilizou-se um grupo de animais (n = 6) para cada caso: 1) indometacina 

(HIndo); 2) Cu-Indo;  3) material  híbrido  Cu-Indo/HDLint; 4) mistura física MFint 

(Hidrotalcita + Cu-Indo ) simulando a composição do material híbrido Cu-Indo/HDLint. 

As amostras foram suspensas em solução salina 0,9% e as suspensões 

administradas oralmente. Cada animal recebeu 10 mL  de suspensão 

correspondendo a dose de 13,5 mg de HIndo/kg de animal  1 h antes da injeção 

subcutânea de 50 µl de solução 1% de carragenina (Sigma) na pata posterior direita e 

50 µl de solução salina 0,9% na pata posterior esquerda.  

Após períodos determinados, 1, 2, 3 e 4 h, os volumes das patas foram 

medidos com o auxílio de um pletismômetro (Ugo Basile) e o edema produzido pela 

carragenina foi determinado pela diferença de volume entre as patas direita e 

esquerda. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical logo após a 

última mensuração do volume das patas (4 h). Na Figura 12 é mostrada a fotografia 

de uma pata onde foi induzido edema com carragenina e também a fotografia de um 

pletismomêtro. 
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Figura 12 – Fotografias mostrando (a) pata de rato onde foi induzido edema com carregenina 

(pata inflamada) e (b) o volume normal de uma pata (pata não inflamada). Em (c) é mostrado 

a fotografia de um pletismomêtro, aparelho utilizado para determinação do volume das patas. 

A seta indica o local onde a pata é imersa para a medida do volume.   

 

3.11. Técnicas empregadas 

3.11.1. Análise elementar 

 Os experimentos de análise elementar (CHN e S) e de espectrometria de 

emissão atômica de plasma (ICP-AES) (Cu, Mg e Al) foram realizados pela Central 

Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, com utilização dos 

equipamentos Perkin Elmer CHN 2000 e Spectro Analytical Instruments, 

respectivamente.  Para os experimentos de ICP-AES as amostras foram dissolvidas 

em ácido nítrico 1% (v/v).  

 

3.11.2. Espectroscopia eletrônica 

 Os espectros eletrônicos de absorção das amostras em solução na região do 

UV-VS foram obtidos em um espectrofotômetro Shimadzu UV-VISÍVEL, modelo UV-

1650 PC, utilizando-se cubetas de quartzo de caminho óptico igual a 1,0 cm.  

 Os espectros eletrônicos por reflectância difusa das amostras sólidas foram 

obtidos com a colaboração do grupo do Prof. Henrique Eisi Toma do IQ-USP, 

utilizando-se um espectrofotômetro de fibra ótica Guided Wave, modelo 260, 
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equipado com lâmpada de tungstênio-halogênio e detectores de Si (200 a 1000 nm) e 

de Ge (800 a 1600 nm).  

Os espectros eletrônicos por refletância difusa das amostras sólidas dispersas 

em BaSO4 (Waco Pure Chem. – 10% das amostras para 90% de BaSO4) foram 

obtidos utilizando-se um espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-2401PC, equipado 

com esfera de integração.  

 

3.11.3. Espectroscopia Vibracional no Infravermelho (FTIR) 

 Os espectros vibracionais por refletância difusa dos compostos dispersos em 

KBr foram registrados na região do infravermelho, de 4000 a 400 cm-1, utilizando-se 

um espectrofotômetro FTIR ABB Bomem, mod. 120, com resolução de 4 cm-1, 

(perfazendo uma média de 64 varreduras por espectro). 

 

3.11.4. Espectroscopia Vibracional Raman (FT-Raman) 

 Os espectros FT-Raman dos sólidos foram obtidos com a colaboração da 

Profa. Dalva L. A. de Faria e Rômulo Ando do IQ-USP, em um espectrofotômetro FT-

Raman Bruker modelo RFS 10, com laser Nd-YAG e radiação de 1064 nm. 

 

3.11.5. Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) 

 Os espectros de EPR das amostras sólidas e das soluções foram obtidos com 

a colaboração da Profa. Ana Maria da Costa Ferreira do IQ-USP em um 

espectrofotômetro Bruker modelo EMX, operando na banda X e utilizando DPPH 

(α,α’-bifenil-β-picril hidrazil) para calibração. As condições instrumentais das medidas 

foram: freqüência = 9,51 GHz, potência de 20,12 mW, freqüência de modulação = 

100 kHz e amplitude de modulação = 15G. Como porta-amostra dos sólidos foram 

utilizados tubos de polietileno de 2 mm de largura e aproximadamente 4 cm de 
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comprimento, selado em ambos os lados (colocados num tubo Dewar). Foram 

realizadas medidas tanto a temperatura ambiente quanto em nitrogênio líquido (77 K). 

 

3.11.6. Difratometria de Raios X (DRX) 

 Os difratogramas de raios X foram obtidos em um difratômetro de raios X para 

pó, Rigaku Miniflex, com radiação Cu Kα (1,541 Å, 30 kV, 15 mA, passo de 0,02°, no 

intervalo de valores de 2θ de 1,5 a 70°). As amostras dos sólidos foram prensadas 

sobre placas de quartzo.  As amostras na forma de filmes foram preparadas a partir 

de suspensões dos sólidos em água ou em etanol da seguinte maneira: com uma 

pipeta de Pasteur uma pequena quantidade da suspensão foi gotejada sobre placas 

de quartzo, que foram colocadas para secar, a temperatura ambiente, protegidas com 

vidros de relógio.  

 

3.11.7. Análise Termogravimétrica (TG) 

 As análises termogravimétricas das amostras sólidas foram realizadas usando-

se cadinho de platina, em um aparelho TGA50/Termogravimetric Analyser – 

Shimadzu, sob atmosfera de ar sintético (fluxo de 50 mL/min.) e intervalo de 

temperatura de 25 a 900°C (10°C/min.).  

 

3.11.8. Análise Térmica Diferencial (DTA) 

As análises térmicas diferenciais das amostras sólidas foram realizadas 

usando-se cadinho de platina, em um aparelho DTA50/Termogravimetric Analyser – 

Shimadzu, sob atmosfera de ar sintético (fluxo de 50 mL/min.) e intervalo de 

temperatura de 25 a 900°C (10°C/min.).  
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3.11.9. Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

As imagens SEM foram obtidas com a colaboração do Prof. Pedro Kiyohara do 

IF-USP, utilizando um microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM 840A (25kV).  

As amostras sólidas foram diretamente depositadas sobre um porta-amostra de 

alumínio e recobertas com ouro. 

 

3.11.10. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

As imagens TEM foram obtidas com a colaboração do Prof. Pedro Kiyohara do 

IF-USP, utilizando um microscópio eletrônico de transmissão Philips CM-200 (200kV).  

A dispersão coloidal da Hidrotalcita em uma mistura de Etanol/Dmf (1:1 v/v) foi 

depositada sobre uma grade de cobre e recoberta com filme de carbono. 

 

3.11.11. Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 As imagens AFM-MAC MODE (Magnetic Alternated Current Atomic Force 

Microscopy) foram obtidas com a colaboração do grupo do Prof. Henrique Eisi Toma 

do IQ-USP, utilizando um microscópio PicoSPM I Molecular Imaging, sob atmosfera 

de nitrogênio, a temperatura ambiente. A dispersão coloidal da Hidrotalcita em uma 

mistura de Etanol/Dmf (1:1 v/v) foi depositada sobre substrato mica e seca ao ar. 

 

3.11.12. Microscopia de Varredura por Tunelamento (STM) 

 As imagens STM foram obtidas com a colaboração do grupo do Prof. Henrique 

Eisi Toma do IQ-USP utilizando um microscópio PicoSPM I Molecular Imaging, sob 

atmosfera de nitrogênio, a temperatura ambiente. As suspensões aquosas das 

amostras sólidas foram depositadas sobre substrato de ouro e secas ao ar. 
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3.11.13. Modelagem Molecular 

As estruturas dos complexos diméricos Cu-Indo, Cu-Ibp, Cu-Sulin e Cu-Npx 

foram otimizadas pelo método MM+ utilizando o software Hyperchem© versão 7.550. 

Adotou-se o algoritmo Polak-Ribieri e um gradiente RMS de 0.01 kcal/Å.mol. 

A geometria inicial dos complexos previamente a otimização das estruturas foi 

baseada em dados cristalográficos obtidos para o complexo binuclear de Cu(II) com 

Indometacina51.  

 A estrutura do complexo Cu-HMelox foi otimizada utilizando o software 

Hyperchem© versão 7.5, contendo parâmetros para cobre. Foi utilizado o método 

semi-empírico PM3.  O limite de convergência adotado foi de 10-5 kcal. mol-1. 

Cálculos de campo auto-consistente foram realizados pelo método Hartree – Fock 

não restrito (UHF) (S = ½). Adotou-se o algoritmo Polak-Ribieri e um gradiente 

conjugado RMS de 10-3 kcal/Å.mol. A geometria inicial do complexo Cu-HMelox 

previamente a otimização da estrutura foi baseada em dados cristalográficos obtidos 

para complexos de Zn, e Co com meloxicam52. 
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 Nos experimentos preliminares sobre imobilização dos complexos Cu(II)-

FAINEs em Hidrotalcita, verificou-se que modificações na composição dos solventes 

podiam afetar o tipo de imobilização dos complexos neutros no HDL, resultando em 

adsorção nas superfícies externas ou então em intercalação entre as lamelas da 

Hidrotalcita. Para ajudar a esclarecer os resultados que estavam sendo obtidos nas 

imobilizações, decidiu-se realizar uma investigação do comportamento da Hidrotalcita 

nas mesmas misturas de solventes. Os resultados destes estudos serão discutidos 

em primeiro lugar porque servem como base para explicar posteriormente a 

ocorrência de intercalação de espécies neutras, como os complexos de Cu(II)-

FAINEs entre as lamelas do HDL. 

 

44..11..  DDeessccaarrbboonnaattaaççããoo  ee  EEssffoolliiaaççããoo  ddaa  HHiiddrroottaallcciittaa  

Além das características citadas na secção 1, os HDLs também apresentam 

uma outra propriedade bastante interessante e ainda pouco explorada: eles podem 

sofrer um processo de esfoliação das lamelas (ou delaminação)53.  

O processo de esfoliação de materiais lamelares ocorre quando, em certas 

condições, a distância entre as lamelas ou folhas é tal que elas podem se afastar 

umas das outras. Com o aumento da distância entre as folhas favorece-se a entrada 

do solvente, ocorrendo um processo de intumescimento, que leva à formação não 

mais de uma suspensão instável, mas sim de uma dispersão coloidal. Esse processo 

é representado no esquema abaixo (Esquema 2). 
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Esquema 2 – Representação do processo de esfoliação (ou delaminação) de sólidos 

lamelares.   

 

 A esfoliação de materiais lamelares tem despertado grande interesse nos 

campos da química de materiais e nanotecnologia, pois possibilita a obtenção de 

partículas bidimensionais que podem ser empregadas no preparo de compostos de 

intercalação de espécies volumosas, como biomoléculas; na produção de compostos 

com alta área específica para aplicações em catálise; em filmes finos para sensores, 

eletrodos e membranas e na produção de nanotubos e nanocompósitos 

poliméricos54,55, 56. 

 A esfoliação de compostos lamelares como silicatos, por exemplo, já é bem 

conhecida na literatura57. A esfoliação de hidróxidos duplos lamelares, entretanto é 

relativamente recente, em comparação com outros materiais lamelares, sendo que 

poucos trabalhos referentes à esfoliação de HDLs foram reportados até o momento.  

 A facilidade de ocorrer ou a espontaneidade do processo de esfoliação 

depende da natureza do material lamelar, principalmente da densidade de carga das 

lamelas e das interações eletrostáticas existentes entre as lamelas e os contra-íons.  

 Para os silicatos lamelares do grupo das esmectitas, por exemplo, a esfoliação 

ocorre espontaneamente em presença de água. Já no caso de HDLs, as fortes 

interações eletrostáticas interlamelares e o pequeno espaço existente entre as 

lamelas dificultam a esfoliação.  Para a Hidrotalcita, as fortes interações existentes 
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entre os íons carbonato e as lamelas tornam ainda mais difícil esse processo. Uma 

das contribuições importantes desse trabalho de Doutorado foi propor um método que 

possibilita a ocorrência dos processos de descarbonatação e de esfoliação da 

Hidrotalcita em meio orgânico. Os resultados são mostrados e discutidos a seguir: 

  

4.1.1. Síntese e caracterização do HDL Hidrotalcita 

A síntese do HDL Hidrotalcita já é bem conhecida na literatura. O método 

geralmente empregado é o da coprecipitação em pH constante, ou sal-base37, 38 , que 

é uma das principais metodologias empregadas para síntese de HDLs contendo íons 

de diversas naturezas na região interlamelar. A reação de síntese da Hidrotalcita 

pode ser representada através da seguinte equação:  

33MMgg((NNOO33))22((aaqq))  ++  AAll((NNOO33))33((aaqq))  ++  88NNaaOOHH((aaqq))  ++  00,,55NNaa22CCOO33    [[MMgg33AAll((OOHH))88]]((CCOO33))00..55··nnHH22OO((ss))  ++  99NNaaNNOO33((aaqq))  

 No método da coprecipitação as condições de síntese devem ser bem 

controladas, pois fatores como concentração das soluções, velocidade de adição, pH 

do meio reacional, velocidade de agitação e temperatura, afetam a homogeneidade e 

a cristalinidade do produto obtido.   

Na síntese realizada, as concentrações das soluções utilizadas foram 

semelhantes àquelas descritas na literatura43,58. A solução contendo os sais dos 

cátions Mg2+ e Al3+ e a solução alcalina (inicialmente de carbonato de sódio e depois 

de hidróxido de sódio) foram adicionadas simultaneamente, de modo a manter o pH 

do meio reacional constante. 

Para garantir a obtenção de um produto homogêneo e cristalino, a adição das 

soluções foi realizada lentamente, à temperatura ambiente, sob agitação rigorosa, e o 

pH foi controlado e mantido em valores próximos a 10.  O controle do pH do meio é 

de fundamental importância, pois acima de pH 11 pode ocorrer a formação das 

espécies [Al(OH)4]- e Mg(OH)2, enquanto que abaixo de pH 9 pode-se formar 

Al(OH)3
58. A manutenção da temperatura ambiente para a precipitação é necessária 
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para evitar a formação de produtos secundários, como os hidróxidos Mg(OH)2 e 

Al(OH)3. 

 Os resultados de análise elementar de C, H e N e também de ICP-AES dos 

metais Mg e Al são mostrados na Tabela 4.  

  

Tabela 4 – Resultados das análises elementares (C, H e N), e de ICP-AES (Mg e Al) 

para a Hidrotalcita. 

Fórmula proposta* Encontrado (Calculado) (%)  

 C H N Mg Al Mg/Al 

[Mg3Al(OH)8](CO3)0,5.3H2O 2,3 

(1,9) 

3,7 

(4,4) 

0,0 

(0,0) 

22,1 

(22,8) 

7,8 

(8,4) 

3,1 

(3,0) 
* Quantidade de água determinada por análise termogravimétrica (discutido posteriormente). 

 

 Os resultados de análise elementar da Hidrotalcita estão coerentes com a 

fórmula: [Mg3Al(OH)8](CO3)0,5.3H2O, proposta para o composto. As diferenças entre a 

porcentagem de hidrogênio calculada e a obtida experimentalmente podem estar 

relacionadas ao grau de hidratação do HDL que pode variar de acordo a umidade do 

ambiente. A ausência de nitrogênio indica que ocorreu preferencialmente a formação 

do HDL contendo íons carbonato como contra-íon, e que não houve a formação de 

produto contendo íons nitrato na região interlamelar. Estes dados foram confirmados 

pelos resultados de difração de raios X, análise termogravimétrica, e espectroscopia 

vibracional no infravermelho e Raman, conforme discutido posteriormente. 

A razão molar M2+/M3+ é outro fator importante para determinar a composição 

do HDL. Sabendo-se a razão M2+/M3+ é possível fazer o balanço de cargas e 

determinar o número de mols de contra-íons necessários para estabilizar a estrutura 

lamelar. No Esquema 3 é mostrado o cálculo de balanço de carga da lamela para um 

HDL com razão Mg/Al = 3, no caso a Hidrotalcita, de fórmula 

[Mg3Al(OH)8](CO3)0.5·nH2O. 
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Esquema 3 – Esquema mostrando o balanço de cargas para a Hidrotalcita de fórmula 

[Mg3Al(OH)8](CO3)0.5.nH2O (as águas de hidratação foram omitidas).  

 

Os cristais de Hidrotalcita pertencem a um sistema cristalino romboédrico, 

grupo espacial R3m. O parâmetro a da célula unitária corresponde à distância entre 

dois cátions metálicos em octaedros adjacentes e o parâmetro c corresponde a três 

vezes a distância entre duas camadas adjacentes (Figura 13).  

 

Figura 13 – (a) Estrutura idealizada de um HDL; (b) O parâmetro de rede “c” da célula 

unitária, dividido por 3, é igual ao espaçamento basal d. (Adaptado da referência 38).  

 

O difratograma de raios X do HDL sintetizado (Figura 14) apresenta reflexões 

características da Hidrotalcita37. A presença de picos finos e bem definidos e a 

ausência de picos relacionados à formação de fases diferentes daquela esperada 

para este HDL indicam que o material obtido é puro e cristalino. 
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De acordo com a literatura37, os picos intensos e simétricos do tipo (00l) são 

atribuídos às reflexões basais, ou seja, referem-se ao espaçamento entre lamelas 

adjacentes do HDL. Em especial, a primeira reflexão (003) fornece o valor de c’, 

indicando a distância d entre duas lamelas adjacentes, como representado na Figura 

13. Para o HDL sintetizado obteve-se um valor d igual a 0,78 nm, que é bem 

característico da Hidrotalcita. A indexação dos planos (hkl), e as distâncias 

interplanares (dhkl) obtidas experimentalmente foram comparadas com dados da 

literatura58. Os valores experimentais de 2θ e d estão de acordo com os valores 

calculados (Tabela 5). 
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Figura 14 – Difratograma de raios X do HDL sintetizado. 
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Tabela 5 – Valores de distância interplanar (dhkl), 2θ (λ = 1,54 Å) e índices de Miller 

(hkl) para o HDL Hidrotalcita. 

2θ (calculado)* 

(graus) 

d (calculado)* 

(nm) 
2θ (experimental)

(graus) 

d (experimental) 

(nm) 

hkl 

11,36 0,78 11,18 0,78 (003) 

22,83 0,39 22,72 0,39 (006) 

34,66 0,26 34,58 0,26 (009) 

39,06 0,23 38,78 0,23 (015) 

46,22 0,20 46,06 0,20 (018) 

52,15 0,17 51,98 0,17 (01,10) 

55,40 0,16 55,44 0,16 (01,11) 

60,42 0,15 60,30 0,15 (110) 

61,70 0,15 61,60 0,15 (113) 

65,46 0,14 65,33 0,14 (116) 

*Parâmetros a = 0,306 nm e c’= 0,778 nm. 

 

O espectro vibracional FTIR da Hidrotalcita sintetizada com a atribuição dos 

principais modos vibracionais é mostrado na Figura 15. O espectro FTIR é bastante 

característico, com bandas bem definidas para os grupos OH- das lamelas, e os íons 

CO3
2- presentes na região interlamelar, além das bandas das moléculas de água37,58.  

 A banda ao redor de 3500 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento da ligação 

O–H dos grupos hidroxilas das lamelas (υ(O-H)) e o ombro observado por volta de 

3000 cm-1, ao estiramento da ligação O–H (υ(O-H)) de moléculas de água presentes na 

região interlamelar que fazem ligações de hidrogênio com os íons CO3
2-. A banda em 

1640 cm-1 pode ser atribuída aos modos de deformação angular das moléculas de 

água (δ(H2O)). 

O aspecto mais interessante no espectro FTIR da Hidrotalcita se refere aos 

modos vibracionais dos íons carbonato. O íon CO3
2- (simetria D3h) apresenta três 

modos vibracionais característicos na região do infravermelho: υ3(1350 – 1380 cm-1), 
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υ2(850 – 880 cm-1) e υ4(670 – 690 cm-1). Nos HDLs somente o primeiro (υ3)  é 

observado, em 1370 cm-1. A banda referente ao modo vibracional υ2 em 865 cm-1 

apresenta baixa definição, devido à presença da banda larga ao redor de 650 cm-1, 

que é atribuída à deformação metal-oxigênio das lamelas. A banda referente à υ4 é 

totalmente encoberta. O modo vibracional υ1, embora seja inativo no infravermelho 

para o íon CO3
2-, apresenta uma banda em1050 cm-1, no espectro do HDL devido ao 

abaixamento de simetria dos íons CO3
2- intercalados em virtude da natureza 

desordenada do meio interlamelar. 
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Figura 15 – Espectro vibracional FTIR do HDL Hidrotalcita. 

 

As curvas de análise térmica TG e DrTG da Hidrotalcita sintetizada são 

mostradas na Figura 16. Existem três faixas de temperatura bem definidas 

correspondentes a perdas de massa37:  

1) De 25 até 200 - 250°C: Ocorre a eliminação de água em duas etapas, 

devido aos dois possíveis modos de interação destas moléculas com o HDL. A 

primeira etapa corresponde à água superficial (adsorvida na superfície externa) e a 
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segunda, à água contida na região interlamelar. A quantidade de água ligada 

superficialmente ao HDL depende de condições ambientais, tais como, umidade e 

temperatura, e as interações fracas com as lamelas fazem com que essa água 

superficial seja eliminada primeiro. Já as moléculas de água contidas na região 

interlamelar são eliminadas em temperaturas mais altas devido à suas interações 

mais fortes com os íons carbonato através de ligações de hidrogênio. Nessas etapas, 

a Hidrotalcita perdeu aproximadamente 17,6 % de massa, o que corresponde a perda 

de aproximadamente 3 mol de H2O.  

2) De 250 até 500°C: Nesta faixa de temperatura as lamelas do HDL começam 

a se decompor perdendo íons hidroxila e carbonato, nas formas de água e CO2, 

respectivamente, processos chamados de desidroxilação e descarbonatação, 

respectivamente. Um fator interessante é que a mistura dos óxidos de Mg e Al 

formados nessa etapa apresenta uma propriedade chamada de “efeito memória”, pois 

em presença de água e CO2 reconstituem a estrutura original do HDL. 

 3) Acima de 600°C: Ocorre a formação irreversível de óxido de magnésio, 

MgO, e do espinélio Mg2Al2O4.     
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Figura 16 – Curvas de análise termogravimétrica TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do HDL 

Hidrotalcita.  

 

4.1.2. Descarbonatação e esfoliação do HDL Hidrotalcita 

Em alguns experimentos preliminares verificou-se que a suspensão do HDL 

Hidrotalcita em misturas dos solventes Etanol e N,N-Dimetilformamida levava à 

formação de dispersões coloidais estáveis. A fim de verificar a possibilidade de a 

Hidrotalcita estar sofrendo esfoliação nessa mistura de solventes, cinco porções do 

HDL foram separadamente suspensas em solventes de diferentes composições: 

amostra A (100% Dmf); amostra B (75% Dmf: 25% Etanol); amostra C (50% Dmf: 

50% Etanol); amostra D (25% Dmf: 75% Etanol) e amostra E (100% Etanol), sendo 

as porcentagens relativas dadas em v/v.   

Durante o período de agitação foi possível verificar o desprendimento de CO2 

através do turvamento de soluções de água de barita conectadas aos frascos que 

continham as suspensões. O precipitado branco formado nas soluções de Ba(OH)2 

foi identificado como BaCO3 por difração de raios X, indicando que ocorreu liberação 
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de CO2 das suspensões, provavelmente devido à decomposição dos íons carbonato 

da Hidrotalcita no meio orgânico. 

 

Figura 17 – Difratograma de raios X do precipitado branco formado nas soluções de Ba(OH)2 

(linha preta) identificado como BaCO3. As linhas verdes indicam os padrões de difração do 

BaCO3.   

 

 Visualmente foi possível observar que o aspecto coloidal adquirido pelas 

amostras após suas suspensões em meio orgânico, bem como a quantidade de CO2 

liberado depende da proporção de solventes na mistura Etanol/Dmf. Por inspeção 

visual, verificou-se que a formação de BaCO3 foi mais pronunciada na mistura de 

proporção 1:1 (amostra C).  

 Para confirmar a ocorrência de descarbonatação da Hidrotalcita nas misturas 

dos solventes, efetuou-se a titulação das amostras (A – E) com solução de HCl 0,1 

mol.L-1. As curvas de pH em função do volume de solução ácida adicionada 

construídas foram comparadas com aquela da Hidrotalcita (Figura 18).    
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Figura 18 – Curvas de titulação da Hidrotalcita e dos materiais tratados com diferentes 

proporções de Etanol/Dmf.  

 

Como se pode observar na Figura 18, a Hidrotalcita apresenta um efeito 

tamponante bastante pronunciado, mantendo o valor do pH aproximadamente 

constante ao redor de 4,0, durante a adição de 5 – 27 mL de solução de HCl. Este 

efeito tamponante é atribuído principalmente à presença dos íons CO3
2-. Com a 

adição de HCl, à medida que o meio se torna ácido, os íons carbonato vão sendo 

eliminados na forma de CO2, mas a estrutura do HDL é mantida pela intercalação dos 

íons cloreto na região interlamelar, como representado no Esquema 4 . Dessa 

mesma forma, é feita a intercalação de íons diferentes do carbonato no HDL, ou seja, 

adicionando-se o ácido conjugado da base que se deseja intercalar38. Prosseguindo, 

quando todos os íons carbonato são eliminados, as adições subseqüentes de HCl 
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levam ao colapso da estrutura lamelar, resultando em uma queda abrupta do valor de 

pH. Desta forma, as curvas de titulação não são úteis apenas para se verificar as 

propriedades tamponantes do HDL, mas também para indicar a ocorrência de 

substituição dos íons carbonato por outras espécies.  

 

 

Esquema 4 – Esquema ilustrando a eliminação dos íons CO3
2- da Hidrotalcita pela adição de 

solução de HCL, seguida pelo colapso da estrutura do HDL pela adição de excesso da 

solução ácida. 

 

 Analisando-se a as curvas de titulação das amostras tratadas com os 

solventes orgânicos (Figura 18) é possível observar que, com exceção da amostra E, 

todos os materiais apresentaram efeito tamponante menor do que o da Hidrotalcita. 

Esses resultados confirmam que a suspensão do HDL nas misturas que contém 

Etanol/Dmf levam a descarbonatação do material.  

 Considerando que a adição de 22 mL (intervalo entre 5 - 27 mL) corresponde 

ao volume da solução ácida necessário para eliminar 100% dos íons carbonato 

presentes na massa de Hidrotalcita titulada (100 mg), é possível estimar a 

porcentagem de perda de íons carbonato para cada uma das amostras. Por exemplo, 

no caso da amostra A foi verificado efeito tamponante no intervalo de 4 – 22 mL da 

solução ácida (que corresponde a18 mL); considerando-se então que esse material 

apresenta efeito tamponante 18% menor do que o da Hidrotalcita. Dessa forma, 

supondo-se que o efeito tamponante deva-se somente à eliminação de íons CO3
2-, 

pode-se considerar que a amostra A apresenta 18% a menos de íons CO3
2- do que a 
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Hidrotalcita. Estendendo-se esse raciocínio para todas as amostras foi possível 

construir o gráfico mostrado na Figura 19.  

 Como se pode observar pelo gráfico, a descarbonatação aumenta a partir da 

amostra A para a amostra C, alcançado um máximo na amostra C (50% Etanol : 50% 

Dmf), e depois diminui da amostra C para amostra E (100% Etanol). Esses dados 

mostram que a perda de íons CO3
2- é maior quando os solventes estão misturados 

em proporções iguais (1:1 (v/v)), e são coerentes com as observações experimentais, 

onde se verificou visualmente uma maior produção de BaCO3 para a amostra C. 
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Figura 19 – Estimativa da porcentagem de perda de íons carbonato da Hidrotalcita 

precursora em função da proporção da mistura Etanol/Dmf (v/v). 

 

 Além da observação do processo de descarbonatação, verificou-se ainda que 

o tratamento da Hidrotalcita com as misturas dos solventes Etanol/Dmf leva à 

formação de dispersões coloidais estáveis. Analogamente à liberação de CO2, 

observou-se visualmente que o aspecto coloidal das amostras depende da proporção 

dos solventes na mistura, sendo mais pronunciado para a amostra C (50% Etanol : 

50% Dmf).  
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 O aspecto coloidal, em geral, é indicativo de processo de esfoliação. Para 

confirmar a ocorrência desse processo, procedeu-se ao estudo da morfologia das 

partículas isoladas. As imagens obtidas por microscopia de varredura SEM da 

Hidrotalcita e do sólido isolado a partir da amostra C são mostradas na Figura 20. 

Como se pode observar nessas imagens, a estrutura da Hidrotalcita é constituída de 

placas hexagonais empilhadas bem definidas, o que é característico de material com 

estrutura lamelar. Após o tratamento com a mistura de solventes, o material passa a 

apresentar uma morfologia diferenciada. Em vez do padrão lamelar são observadas 

placas flexíveis bordas enroladas.  Estes resultados também deram evidencias de 

que a Hidrotalcita poderia estar sofrendo esfoliação quando suspensa na mistura 

etanol-amida. 

 

 

Figura 20 – Imagens de microscopia de varredura (SEM) da Hidrotalcita e da amostra C. 

 

 Imagens de microscopia de varredura por tunelamento (STM) da Hidrotalcita e 

da amostra C também foram registradas. Na Figura 21 são mostradas as imagens 

representativas 2D (acima) e 3D (abaixo) da Hidrotalcita e da amostra C. Nas 

imagens da Hidrotalcita é possível visualizar diversas lamelas empilhadas com 

bordas bem definidas. Para a amostra C, o padrão lamelar ainda é observado, porém, 

verifica-se um menor número de lamelas empilhadas, e um maior espaçamento entre 
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lamelas adjacentes em relação à Hidrotalcita precursora. Além disso, é possível 

visualizar o enrolamento das bordas do material, como indicado pela seta na imagem.  

 

Figura 21 – Imagens obtidas por microscopia STM. Acima: imagens 2D (a) da Hidrotalcita e 

(b) da amostra C. Abaixo: Comparação entre as imagens 3D (c) da Hidrotalcita e (d) da 

amostra C. As resoluções (em nm) são indicadas nas imagens.   

 

 Com a finalidade de investigar as partículas esfoliadas, novos experimentos 

foram realizados. Desta vez, a Hidrotalcita também foi deixada em agitação durante 

uma semana em Etanol/Dmf 1:1(v/v), e em seguida foi mantida sob repouso durante 

duas semanas. Observou-se a formação de duas fases: (a) sedimento e (b) 

sobrenadante (dispersão coloidal). A formação de sedimento indica que nas 

condições experimentais não ocorre 100% de esfoliação do HDL.  

 Nos experimentos realizados anteriormente a este, por exemplo, no preparo da 

amostra C, a dispersão coloidal e o sedimento foram centrifugados juntos. Assim, o 

sólido isolado continha Hidrotalcita que sofreu esfoliação e também Hidrotalcita não 

esfoliada. Nos novos experimentos realizados, para caracterizar as duas fases, 
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sedimento e dispersão coloidal, o sobrenadante foi cuidadosamente separado do 

sedimento, como sumarizado no procedimento mostrado no Esquema 5.   

 O efeito Tyndall observado após incidir um feixe laser no sobrenadante (Figura 

22) comprova a presença de partículas esfoliadas em suspensão. Após a 

rotoevaporação ou centrifugação da dispersão coloidal, a estrutura lamelar original da 

Hidrotalcita pode ser reconstituída. 

 

Esquema 5 – Representação das etapas do processo de esfoliação da Hidrotalcita. 

 

 

Figura 22 – Fotografia da dispersão coloidal obtida após a suspensão da Hidrotalcita na 

mistura de solventes Etanol/Dmf 1:1 (v/v). O feixe laser incidente mostra o efeito Tyndall na 

dispersão coloidal. 
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 Na Figura 23 são apresentados os difratogramas de raios X da Hidrotalcita, da 

dispersão coloidal, dos sólidos isolados após a rotoevaporação ou após a 

centrifugação da dispersão coloidal e do sedimento. O difratograma do filme obtido a 

partir da dispersão coloidal mostra que após o tratamento com a mistura álcool-

amida, parte da Hidrotalcita perde sua cristalinidade, apresentando um padrão de 

difração amorfo e mal definido, característico de material esfoliado53. A ausência de 

picos basais (00l) indica que o arranjo paralelo das placas foi desfeito. Ao contrário, o 

perfil do difratograma de raios X do sedimento (Figura 23 (e)) é muito similar ao da 

Hidrotalcita, confirmando que o sedimento depositado no fundo do frasco (após duas 

semanas de repouso) trata-se de Hidrotalcita que não sofreu esfoliação. Esses 

resultados reforçam as observações experimentais, de que parte da Hidrotalcita é 

esfoliada quando suspensa na mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v). 

 Os sólidos isolados após a rotoevaporação (Figura 23(c)) ou a centrifugação 

(Figura 23 (d)) do sobrenadante coloidal apresentam difratogramas semelhantes ao 

da Hidrotalcita precursora. A presença dos picos basais (00l), em especial o pico 

referente ao plano 003 (2θ = 11,32°), indica que após a reestruturação a estrutura 

lamelar de simetria romboédrica é preservada.  A presença da reflexão não-basal 

(110) em 2θ = 60,30° nas amostras reconstituídas também indica que a estrutura das 

lamelas é preservada no processo de esfoliação. Os picos mais largos e a existência 

de halos no intervalo de 2θ = 15 - 35°, em relação a Hidrotalcita, pode indicar a 

presença de partículas menores do que aquelas da Hidrotalcita original. A ausência 

de picos diferentes daqueles característicos da Hidrotalcita indica que, após a 

reconstituição da estrutura lamelar, não ocorre formação de outras fases cristalinas. 

Esses resultados mostram que o processo de esfoliação da Hidrotalcita pelo método 
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empregado pode ser revertido, sem que a sua estrutura lamelar original seja 

destruída. 

 

Figura 23 – Difratogramas de raios X: (a) HDL Hidrotalcita; (b) dispersão coloidal (HDL 

esfoliado); (c) HDL reestruturado após rotoevaporação da dispersão coloidal; (d) HDL 

reestruturado após a centrifugação da dispersão coloidal; (e) sedimento (HDL não esfoliado). 

O painel à direita mostra uma ilustração esquemática das possíveis estruturas 

correspondentes aos padrões de difração observados. 

 

 A presença de partículas esfoliadas na dispersão coloidal foi comprovada 

também por meio da análise das imagens obtidas por microscopias TEM e AFM 

(Figura 24 e Figura 25, respectivamente).  

 Nas imagens TEM da dispersão coloidal é possível observar partículas muito 

finas, quase transparentes ao feixe de elétrons do microscópio. Esse padrão de 

imagem indica a presença de folhas delaminadas em vez de placas agregadas. É 

possível observar também a flexibilidade das placas, sendo que muitas delas 

mostram-se enroladas nas bordas e apresentam rugosidade. O enrolamento e a 
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rugosidade só ocorrem se as placas ou lamelas estiverem esfoliadas. A forte 

interação entre as placas empilhadas não permitiria o enrolamento das bordas das 

lamelas e nem a formação de rugas nas mesmas. 

 

Figura 24 – Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) da dispersão coloidal 

da Hidrotalcita em Etanol/Dmf 1:1 (v/v). 

 

 Na imagem AFM da Hidrotalcita (Figura 25a) também é possível visualizar o 

empilhamento de suas lamelas. Ao contrário, na imagem da dispersão coloidal as 

partículas esfoliadas apresentam um perfil de enrolamento das bordas, como pode 

ser verificado na ampliação destacada na Figura 25b.  

 Nas imagens AFM, a dimensão das partículas é comparável com àquelas 

observadas por microscopia TEM. Comparando-se com o tamanho das partículas da 

Hidrotalcita precursora (650 x 700 nm), verifica-se que as partículas esfoliadas são 

bem menores (190 x 230 nm). Desta forma, é possível supor que: a esfoliação pode 

estar levando à quebra das partículas da Hidrotalcita e/ou o processo de esfoliação 

ocorre preferencialmente para as partículas menores. Esses resultados estão de 

acordo com os dados obtidos por difração de raios X. Após a reestruturação da 

estrutura lamelar, o perfil do difratograma, com picos largos e um halo de fundo indica 

a presença de partículas pequenas, ou seja, menores do que as partículas da 

Hidrotalcita original. A espessura da borda enrolada, mostrada no gráfico da Figura 

25 é de aproximadamente 40 nm. 



 70

 

Figura 25 – Imagens obtidas por microscopia de força atômica (AFM) no modo amplitude: (a) 

Hidrotalcita; (b) Dispersão coloidal da Hidrotalcita em Etanol/Dmf 1:1 (v/v), no canto superior 

direito: topografia – perfil de altura da imagem de ampliação.   

 

Todas as evidências experimentais obtidas mostram que a Hidrotalcita sofre 

descarbonatação e esfoliação quando suspensa em N,N-Dimetilformamida. Além 

disso, a presença de etanol parece favorecer o processo, que é mais pronunciado 

quando os solventes são misturados na proporção 1:1(v/v).  

 Para compreender os processos que levam à descarbonatação da Hidrotalcita 

nessas condições experimentais é necessário refletir a respeito de que tipo de 

espécies poderiam estar presentes no meio reacional favorecendo a eliminação dos 

íons carbonato na forma de CO2. Além disso, deveria haver uma espécie de natureza 

aniônica para substituir os íons carbonato de modo a contrabalancear a carga 

positiva das lamelas do HDL. 
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 Nas condições experimentais utilizadas encontra-se no meio reacional: N,N-

dimetilformamida, etanol, água (proveniente do HDL); e o meio é alcalino devido ao 

caráter básico da Hidrotalcita. Sabe-se que as amidas podem sofrer reações de 

hidrólise em meio alcalino, gerando amina e ácido carboxílico como produtos59. Desta 

forma é possível supor que a N,N-dimetilformamida poderia sofrer hidrólise gerando 

como produtos dimetilamina e ácido fórmico, como mostrado na Figura 26, e o ácido 

fórmico gerado in situ poderia reagir com os íons carbonato da Hidrotalcita, levando à 

formação de CO2 e íons formiato. Esses íons HCOO- poderiam se intercalar no HDL 

neutralizando então as cargas positivas das lamelas.  
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Figura 26 – Reação de hidrólise da N, N–Dimetilformamida em meio alcalino. 

 

4.1.3. Síntese e caracterização do HDL contendo íons formiato 

A possibilidade de estar ocorrendo a substituição dos íons carbonato da 

Hidrotalcita por íons formiato nos levou a sintetizar um HDL contendo íons formiato 

como ânion interlamelar. Por se tratar de um novo material, foi necessário 

desenvolver um método de preparação apropriado para sua obtenção.  

Inicialmente foram testadas rotas sintéticas aplicadas tradicionalmente na 

síntese de HDLs, como o método da coprecipitação a pH constante e o método da 

troca iônica (a partir de um HDL contendo íons cloreto – Mg3Al-Cl-)38. Esses métodos 

não geraram resultados satisfatórios para a obtenção do material de interesse. Os 

resultados de difratometria de raios X DRX e espectroscopia vibracional indicaram 

uma baixa quantidade de HCOO- nos materiais sintetizados. 

No caso do material obtido pelo método da troca iônica, os resultados obtidos 

mostraram que foi obtido preferencialmente, como produto, um HDL contendo íons 
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carbonato. Já no caso do material obtido pelo método da coprecipitação, apesar de 

na síntese ter sido utilizada uma proporção molar de íons formiato três vezes maior 

do que a de íons nitrato, os resultados da caracterização mostraram a obtenção 

preferencial de HDL contendo NO3
- como contra-íon, como mostrado no espectro FT-

Raman do material (Figura 27). 
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Figura 27 – Espectro FT-Raman do material obtido na tentativa de síntese de um HDL-

Formiato pelo método da coprecipitação.  

 

Para a síntese do HDL-Formiato adaptou-se então um método da literatura, 

que foi desenvolvido por Zhang et al. para a preparação de HDLs contendo diferentes 

carboxilatos como contra-íons60. O método baseia-se na dissolução do HDL precursor 

(HDL-carbonato) pela adição de um ácido orgânico, seguida da re-precipitação do 

HDL na forma de HDL-carboxilato.  

Na síntese de HDLs contendo ânions diferentes do CO3
2-, cuidados 

experimentais devem ser tomados a fim de se evitar a contaminação do meio com 

íons carbonato, como, por exemplo, utilização de água deionizada e de atmosfera 

inerte (para evitar a presença de CO2 atmosférico). De acordo com a ordem 

encontrada na literatura38: CO3
2- > OH- > F- > Cl- > SO4

2- > Br- > NO3
-, os íons 
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carbonato são os íons preferidos para a estabilização da estrutura de hidróxidos 

duplos lamelares, tanto que, em HDLs naturais como a Hidrotalcita, o contra-íon é o 

carbonato. A preferência ou afinidade de HDLs por carbonato se deve à alta 

capacidade de estes íons estabilizarem a estrutura lamelar devido à alta razão 

carga/raio (carga negativa elevada e raio pequeno) e à capacidade de efetuar 

ligações de hidrogênio, que envolvem os oxigênios do ânion, com as hidroxilas das 

lamelas38.  

Na metodologia empregada (Esquema 1) para a síntese do HDL-Formiato não 

foi preciso utilizar atmosfera inerte, pois neste caso as próprias condições de síntese 

poderiam evitar a contaminação com íons carbonato: (i) a saturação com o ácido 

fórmico utilizado para a dissolução da Hidrotalcita e (ii) o aquecimento à ebulição 

durante o refluxo.   

Os resultados de análise elementar de C, H e N, e dos metais Mg e Al são 

mostrados na Tabela 6. No caso do HDL-Formiato, a porcentagem de carbono obtida 

experimentalmente (3,8 %) maior do que a porcentagem de carbono apresentada 

pelo HDL precursor (2,3 %) sugere a ocorrência da formação de um novo material 

pela intercalação de íons formiato, uma vez que estaria sendo trocado um ânion 

divalente por outro monovalente. Ou seja, considerando um HDL do tipo Mg3Al são 

necessários 0,5 mol de CO3
2- para estabilizar a estrutura lamelar; no caso do HCOO- 

seria necessário o dobro de números de mols deste ânion para estabilizar o HDL.  As 

diferenças observadas entre os valores calculados das porcentagens C, H, N e os 

valores obtidos experimentalmente indicam que o produto obtido pode ainda 

apresentar contaminação com íons carbonato.  

Os resultados de análise ICP-AES de Mg e Al indicam uma razão Mg/Al = 2,1 

para o HDL-Formiato, coerente com a composição [Mg2Al(OH)6](HCOO)·xH2O. Esses 

resultados mostram que ocorreram perdas de íons Mg2+ durante o processo de 

dissolução e re-precipitação do HDL. 
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Tabela 6 – Resultados das análises elementares (C, H e N) e de ICP-AES (Mg e Al) 

para o HDL-Formiato. 

HDL Fórmula proposta* Encontrado (Calculado) (%)    

  C H N Mg Al Mg/Al 

HDL-

Formiato 

[Mg2Al(OH)6](HCOO)·3,4H2O 3,8 

(4,2) 

3,8 

(4,9) 

0,1 

(-----) 

15,6 

(17,1) 

8,1 

(9,5) 

2,1 

(2,0) 

* Quantidade de água determinada por análise termogravimétrica (discutido posteriormente). 

 

4.1.4. Comparação do HDL-Formiato com amostra C 

 A amostra C (Hidrotalcita tratada com Etanol/Dmf 1:1 (v/v)) apresentou 3,9% 

de C, o aumento da % de C em relação ao HDL precursor (2,3 %) indica que ocorreu 

a substituição de íons carbonato por outra espécie, provavelmente íons formiato.  

 Os difratogramas de raios X do HDL-Formiato e da amostra C são mostrados 

na Figura 28. Os materiais apresentam padrão de difração típico da estrutura 

cristalina do hidróxido duplo lamelarer37. O primeiro pico pode ser indexado para o 

plano (003), correspondendo a uma distância interlamelar (d003) de aproximadamente 

0,78 nm para todos os sólidos. De fato, como os tamanhos dos íons carbonato e 

formiato são muito próximos (Figura 29), não seria esperado um deslocamento 

significativo no valor de 2θ para d003.  

 Considerando a espessura da lamela do HDL igual 0,48 nm, o espaço 

interlamelar no HDL-Formiato é muito semelhante ao da Hidrotalcita, por volta de 

0,29 nm. Esse resultado sugere uma monocamada de íons formiato intercalados 

horizontalmente entre as lamelas do HDL (a formação de uma dupla camada de íons 

formiato e/ou um arranjo vertical desse ânion resultariam em um espaçamento 

interlamelar maior do que 0,78 nm). 
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Figura 28 – Difratogramas de raios X do HDL-Formiato, da amostra C e da Hidrotalcita. 

 

 

 

Figura 29 – Estruturas dos ions (a) formiato e (b) 

carbonato.  Quando orientados horizontalmente os íons 

apresentam exatamente a mesma altura d. As estruturas 

foram otimizadas pelo método semi-empírico PM3 

(HyperChem 7.5®). 

 

 A imagem SEM do HDL-Formiato é mostrada na Figura 30. O padrão difração 

de raios X do HDL-Formiato mostrou que o novo material apresenta estrutura lamelar 

semelhante à Hidrotalcita. Na imagem SEM mostrada à esquerda é possível 

visualizar diversas placas empilhadas. As placas obtidas após a intercalação dos íons 

formiato, da ordem de 40 μm, são muito maiores do que as observadas na 

Hidrotalcita precursora, por volta de 5 μm (ver Figura 20). A diferença observada 
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entre os tamanhos das placas do HDL-Formiato e da Hidrotalcita podem ser 

explicadas considerando a metodologia utilizada na preparação do novo material. O 

HDL-formiato foi obtido pela dissolução da Hidrotalcita com ácido fórmico, seguida da 

precipitação lenta do HDL-Formiato com solução alcalina. Além da precipitação lenta 

do material, o sistema foi mantido sob refluxo por duas horas, o que também poderia 

contribuir para a formação de placas maiores.  

 

Figura 30 – Imagens de microscopia de varredura (SEM) do HDL-Formiato. 

 

 Os espectros vibracionais FTIR do HDL-Formiato, da amostra C e do filme 

obtido a partir da dispersão coloidal são mostrados na Figura 31. 

  Como já discutido anteriormente, a Hidrotalcita apresenta uma banda intensa 

em 1372 cm-1 referente ao modo vibracional υ3 dos íons carbonato. No espectro do 

HDL-Formiato, o modo υ3 dos é observado em 1365 cm-1, mas uma nova banda em 

1590 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento anti-simétrico do grupo carboxilato 

υa(COO) dos íons formiato61. O estiramento simétrico υs(COO) dos íons formiato 

deveria ser observado por volta de 1370 cm-1, porém, esta banda deve estar sendo 

encoberta pela banda do carbonato, em 1372 cm-1. O ombro observado por volta de 
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3000 cm-1 indica que no novo HDL as moléculas de água também fazem ligações de 

hidrogênio com os íons HCOO-. 

 Os espectros FTIR da amostra C e da dispersão coloidal são bastante 

similares ao do HDL-Formiato, exceto pela diferença entre as intensidades relativas 

de algumas bandas. Uma nova banda de baixa intensidade observada em 1587 cm-1 

sugere a presença de íons formiato nos sólidos isolados após o tratamento da 

Hidrotalcita com a mistura de solventes Etanol/Dmf 1:1 (v/v).  
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Figura 31 – Espectros vibracionais FTIR da Hidrotalcita, HDL-Formiato, amostra C e 

dispersão coloidal (HDL esfoliado).  

 

 Na Figura 32 são comparados os espectros vibracionais FT-Raman do HDL-

Formiato sintetizado, e do formiato de sódio, da Hidrotalcita, da amostra C da 

dispersão coloidal (filme obtido a partir da dispersão coloidal).  
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 A banda referente ao modo vibracional υ3 dos íons CO3
2-, que é bastante 

intensa nos espectros FTIR (~1372 cm-1), apresenta baixa intensidade nos espectros 

Raman43, 62, permitindo que a região de 1400 – 1350 cm-1 seja analisada sem sua 

interferência. Nessa região o HDL-Formiato, a dispersão coloidal e a amostra C 

apresentam no espectro Raman, uma banda em 1351 cm-1, característica do 

estiramento simétrico do grupo COO- do anion formiato. O HDL-Formiato, a dispersão 

coloidal e a amostra C exibem bandas que são características da matriz lamelar (550 

cm-1) e dos íons carbonato (υ1 = 1058 cm-1)62. A presença de banda em 1058 cm-1, 

porém que mostra que ocorreu contaminação com íons carbonato durante a síntese 

do material. O aparecimento da banda característica do estiramento simétrico do 

COO-  confirma a presença de íons formiato na amostra C e na dispersão coloidal 

após o tratamento da Hidrotalcita com a mistura etanol-amida.  

 É interessante observar que na amostra C, onde o sedimento não foi separado 

da dispersão coloidal, a intensidade da banda υs(COO-) é bastante fraca em relação à 

banda do modo υ1(CO3
2-) . Já no espectro da dispersão coloidal, a banda referente 

aos íons formiato é bastante intensificada, mostrando que a fração esfoliada é 

composta preferencialmente de HDL-Formiato.  

 Nos espectros vibracionais do HDL-Formiato, amostra C e dispersão coloidal 

os estiramentos referentes aos modos vibracionais simétricos υs e anti-simétricos υa 

do grupo (COO-) são observados, respectivamente, em 1587 cm-1 (FTIR) e 1351 cm-1 

(FT-Raman), apresentando um valor de Δυ (υa - υs) igual a 236 cm-1. Este valor é 

bastante próximo daquele encontrado para o formiato de sódio livre62 (201 cm-1), 

indicando que nesses materiais o formiato está interagindo como íons livres com as 

lamelas do HDL, sugerindo que os grupos COO- do formiato não se encontram 

coordenados aos sítios metálicos das lamelas do HDL.   

 No espectro FT-Raman da dispersão coloidal, as bandas observadas em 1393 

cm-1 e em 1409 cm-1 podem ser atribuídas, respectivamente, aos modos vibracionais 
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dos grupos δs(CH3) e/ou υ(N-CO), e δs(CH3) de moléculas de Dmf que possam ter 

sido adsorvidas nas superfícies do HDL. 

 Esses resultados reforçam a hipótese apresentada anteriormente sobre a 

hidrólise da N,N-dimetilformamida e a geração de ácido fórmico que seriam 

responsáveis pela descarbonatação da Hidrotalcita. A comparação dos espectros 

vibracionais FTIR e FT-Raman do HDL-Formiato sintetizado com os da amostra C e 

da dispersão coloidal indica a ocorrência de substituição parcial dos íons carbonato 

por íons formiato quando a Hidrotalcita é tratada com a mistura Etanol/Dmf. 
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Figura 32 – Espectros vibracionais FT-Raman do HDL-Formiato sintetizado, formiato de 

sódio, HDL Hidrotalcita, amostra C e dispersão coloidal (Hidrotalcita esfoliada em Etanol/Dmf 

1:1 (v/v)). (linha do laser = 1064 nm). 
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4.1.5. Proposta para os processos de Descarbonatação e de Esfoliação da 

Hidrotalcita 

Como já mencionado anteriormente, a esfoliação de HDLs é muito difícil de 

ocorrer em comparação à esfoliação de outros compostos lamelares, como silicatos, 

por exemplo, já bem conhecidos na literatura57. A forte atração eletrostática existente 

entre o contra-íon e as lamelas e o pequeno espaçamento interlamelar, da ordem de 

0,31 nm no caso da Hidrotalcita, tornam os HDLs materiais difíceis de esfoliar.  

 Nos trabalhos encontrados na literatura, a esfoliação de HDLs só foi 

conseguida após a prévia modificação da região interlamelar, como, por exemplo, 

pela intercalação de moléculas orgânicas como surfactantes aniônicos ou 

aminoácidos. Leroux et al.63 relataram a primeira esfoliação de um HDL após a 

substituição do ânion inorgânico por um surfactante aniônico; os autores observaram 

a formação de uma dispersão coloidal após a adição do HDL modificado em butanol. 

Hibino et al.64 descreveram a esfoliação de um HDL contendo glicina intercalada, em 

formamida e, mais recentemente, mostraram que HDLs contendo menos que 1% de 

aminoácidos podem ser esfoliados no mesmo solvente65.  A interação entre as 

moléculas orgânicas intercaladas e a formamida foi considerada particularmente 

importante no processo de esfoliação. Em um artigo recente, Li et al.66  descrevem a 

esfoliação de um HDL contendo íons nitrato através da suspensão do material em 

formamida à temperatura ambiente.   

 Esses trabalhos propõem que a esfoliação em formamida ocorre devido à forte 

interação entre o grupo carbonílico da amida com os grupos hidroxilas das lamelas do 

HDL. As moléculas de água presentes na região interlamelar do HDL podem ser 

substituídas por moléculas de formamida; entretanto, a fraca interação da outra 

extremidade da amida (–NH2) com o HDL pode induzir à esfoliação, uma vez que 

diminui a interação eletrostática entre as lamelas e o contra-íon, favorecendo a 
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entrada de mais moléculas do solvente o que leva à separação das folhas. Nesses 

casos, o intumescimento da estrutura lamelar e, conseqüentemente, a delaminação 

das folhas ocorre devido às interações eletrostáticas mais fracas existentes entre os 

contra-íons e as lamelas. 

 Nenhum artigo publicado havia relatado a esfoliação direta da Hidrotalcita, 

pois, como se sabe, as fortes interações existentes entre os íons carbonato e as 

lamelas dificultam o processo de esfoliação. Entretanto, em nosso trabalho67 todas as 

evidências experimentais indicam que a simples suspensão da Hidrotalcita em uma 

mistura de Etanol/Dmf na proporção 1:1 (v/v) leva à esfoliação do material. 

 Como mostrado na reação da Figura 26, nas condições experimentais 

utilizadas pode ocorrer a hidrólise da N,N-Dimetilformamida e a formação de ácido 

fórmico (HCOOH) e dimetilamina (HCON(CH3)2) no meio reacional.  Desta forma, a 

única espécie ácida que poderia decompor os íons carbonato seria o ácido fórmico 

gerado in situ.  

 Em geral, o tratamento de um HDL contendo íons carbonato na região 

interlamelar com soluções diluídas de ácidos orgânicos ou inorgânicos promove a 

decomposição dos íons CO3
2- (na forma de CO2 e H2O), levando à intercalação da 

base conjugada do ácido adicionado, em substituição aos íons carbonato eliminados, 

sem que ocorra a dissolução das lamelas do HDL (Esquema 4). Partindo desse 

princípio, foi possível propor que o ácido fórmico gerado in situ, pelas reações de 

hidrólise da Dmf, poderia substituir os íons carbonato da hidrotalcita, levando à 

formação de um HDL contendo íons formiato como contra-íons. 

 Conforme discutido, os espectros FTIR do HDL-Formiato sintetizado, da 

amostra C e da dispersão coloidal indicam a presença de íons formiato nesses 

materiais. Entretanto, evidências mais concretas da substituição dos íons carbonato 

por íons formiato foram dadas pelos estudos de FT-Raman. No espectro da dispersão 
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coloidal (Figura 32) a presença da banda referente modo vibracional de estiramento 

simétrico do grupo carboxilato (em 1351 cm-1) confirma a presença de íons formiato 

(HCOO-) no material, corroborando a hipótese de que na mistura Etano-N,N-

dimetilformida os íons carbonato são substituídos por íons formiato, levando à 

formação de um novo HDL.  

 Com base nos dados experimentais, contudo, pode-se constatar que os íons 

formiato não são bons estabilizadores da estrutura lamelar. As tentativas de síntese 

de um HDL-formiato pelo método da coprecipitação mostraram que mesmo em 

presença de excesso de os íons formiato, em relação a íons nitrato, ocorre 

intercalação preferencial de NO3
-, os quais aparecem como uns dos últimos na fila de 

classificação de capacidade de estabilização da estrutura lamelar (CO3
2- > OH- > F- > 

Cl- > SO4
2- > Br- > NO3

- > I-)38.  

 Desta forma, a interação eletrostática mais fraca existente entre os íons 

formiato e as lamelas do HDL, em comparação com a forte interação existente entre 

o carbonato e as lamelas, poderia favorecer a entrada de moléculas do solvente na 

região interlamelar, promovendo o intumescimento do HDL no meio Etanol/Dmf e 

favorecendo a separação das lamelas, o que resultaria na formação da dispersão 

coloidal observada experimentalmente. 

 Da mesma maneira que nos trabalhos de esfoliação com formamida 

reportados na literatura, a esfoliação no nosso caso também pode estar ocorrendo 

pela modificação da região interlamelar, seguida do intumescimento da estrutura com 

uma amida. Entretanto, o processo aqui proposto é muito mais simples, pois a 

modificação da região interlamelar ocorre in situ, à temperatura ambiente e sem a 

necessidade de sintetizar e isolar previamente um HDL contendo a região 

interlamelar modificada.  O processo proposto é representado no Esquema 6.  
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Esquema 6 – Esquema propondo o processo de esfoliação da Hidrotalcita em uma mistura 

N,N-dimetilformamida – etanol (50% - 50%). 

 

 Um aspecto ainda não totalmente esclarecido é o papel do etanol no processo 

de descarbonatação e esfoliação da Hidrotalcita. Em princípio, esses processos 

poderiam ocorrer em Dmf. Entretanto, os resultados obtidos experimentalmente 

mostram que a presença de etanol é importante, particularmente quando os dois 

solventes são misturados em iguais proporções (1:1 em volume).  

 Conforme recentemente reportado para misturas de metanol/dmf68, uma 

mistura álcool-amida pode exibir uma série de complexos moleculares, dependendo 

da proporção dos solventes na mistura. Adicionalmente, de acordo com cálculos 

teóricos realizados para a hidrólise da dmf, a própria amida e também o intermediário 

tetraédrico69 formado no estado de transição (HC(O-)OH(NCH3)2) devem ser 

solvatados durante o processo de hidrólise. Com base nessas informações, é 

possível supor que a presença do etanol poderia ser importante para a estabilização 

dos complexos moleculares que estão provavelmente envolvidos nas reações de 

hidrólise. Por outro lado, a possibilidade do etanol atuar como um reagente não pode 

ser descartada, uma vez que, em presença de amidas, etanol pode ser levado a éster 

e transformado em ácido carboxílico59.  
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44..22..  PPrreeppaarraaççããoo  ddee  MMaatteerriiaaiiss  HHííbbrriiddooss  ddoo  ttiippoo  CCuu((IIII))--FFAAIINNEEss//HHDDLL  

 

4.2.1. Síntese e caracterização do complexo Cu-Indo e dos materiais 

híbridos Cu-Indo/HDL 

A indometacina é um potente fármaco antiinflamatório amplamente prescrito 

no tratamento de condições inflamatórias crônicas, dor e febre. Entretanto, como 

diversos outros FAINEs, a HIndo apresenta seu uso restrito devido a sérias 

complicações sobre o trato gastrointestinal trazidas pela ingestão freqüente e 

prolongada. Sua estrutura é mostrada na Figura 33. Sendo um ácido carboxílico, 

pode se coordenar a metais de transição via grupo carboxilato formando complexos 

de coordenação do tipo [MII
2(OOCR)4(Lax)2] ou [MII(OOCR)2(Lax)2], em que Lax = 

ligante axial, geralmente molécula de solvente como H2O, Dmso, Dmf, etc. 

Dentre os diversos compostos de Cu(II)-FAINEs reportados na literatura6, o 

complexo com o fármaco indometacina, de fórmula [Cu2(Indo)4(Dmf)2],  é 

provavelmente o mais estudado. São encontrados desde trabalhos envolvendo a 

síntese e a caracterização espectroscópica e estrutural desse complexo e de outros 

derivados contendo ligantes axiais diferentes da Dmf70, 71, 72, até trabalhos sobre 

estudos biológicos30 e formulações contendo o complexo nanoencapsulado com 

fosfolipídeos73.  

N

Cl

O

CH3

CH2COOH
H3CO  

Figura 33 – Estrutura do fármaco indometacina (HIndo). 
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O complexo Cu-Indo apresenta estrutura dimérica do tipo gaiola, semelhante à 

estrutura do acetato de cobre74, como mostrado na Figura 34. Nesta, quatro 

moléculas de Indo atuam como ligantes de ponte unindo dois íons Cu(II) pela 

coordenação através dos grupos carboxilato, e as posições axiais são ocupadas por 

moléculas de Dmf70.  

 

Figura 34 – Estrutura otimizada para o complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2] (HyperChem 7.5© 

aplicando o método de mecânica molecular MM+). Cores: azul claro – C; vermelho – O; 

branco – Cl; verde – cobre. Os átomos de H foram omitidos para melhor visualização da 

estrutura. 

 

4.2.1.1. Síntese do complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2] 

 Na síntese do complexo Cu-Indo a fonte de íons Cu(II) utilizada é o 

[Cu2(CH3COO)4(H2O)2], que apresenta estrutura dimérica do tipo gaiola74. Ao gotejar 

a solução de acetato de Cu(II) sobre uma solução contendo um ácido carboxílico, no 

caso a indometacina na proporção 1:2, ocorre a troca dos grupos acetato pelo 

carboxilato e a formação do novo complexo (Esquema 7). Como o ligante orgânico 

IndoH se coordena aos núcleos metálicos na forma aniônica, Indo, os prótons 

liberados são aceitos pelos grupos acetato, o que pode ser evidenciado pelo odor de 

ácido acético liberado durante a síntese do complexo. 
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 Os resultados de análise elementar são coerentes com a fórmula proposta, 

[Cu2(Indo)4(Dmf)2] (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Resultados de análise elementar (C, H, N) e de ICP-AES (Cu) para o 

complexo Cu-Indo. 

Composto Fórmula proposta Encontrado (Calculado) (%)  

  C H N Cu 

Cu-Indo [Cu2(C19H15O4NCl)4(C3H7NO)2] 57,9 

(56,7) 

4,4 

(4,9) 

4,9 

(4,8) 

7,5 

(7,2) 

 

A reação de formação do complexo é sumarizada no Esquema 7. 

 

Esquema 7 – Esquema da reação de síntese do complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2]. 

 

4.2.1.2. Curvas de calibração para o complexo Cu-Indo 

As curvas de calibração para o complexo Cu-Indo (medidas dos valores de 

absorbância em função da variação da concentração das soluções) foram 

construídas para serem posteriormente utilizadas para a quantificação do complexo 

que foi imobilizado na Hidrotalcita.  

As curvas e suas respectivas equações de reta, obtidas por meio de regressão 

linear, são apresentadas na Figura 35. Tanto para o solvente Dmf quanto para a 
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mistura Etanol/Dmf as variações de absorbância em função da concentração foram 

acompanhadas pelo monitoramento da banda d-d do Cu(II), em 705 nm. 

 A quantidade de Cu-Indo não-imobilizada na Hidrotalcita, ou seja, a 

concentração do complexo remanescente na solução ao final das imobilizações, foi 

determinada a partir das equações das retas obtidas. Pela diferença entre os valores 

das concentrações das soluções, antes e após as imobilizações, foram determinadas 

as quantidades de Cu-Indo imobilizadas no HDL. 

 

Figura 35 – Curvas de calibração para o complexo Cu-Indo (a) em Etanol/Dmf 1:1 v/v e (b) 

em Dmf. Concentrações variando de 0,26 a 2,60 g.L-1, λ = 705 nm.  

 

4.2.1.3. Imobilizações do complexo Cu-Indo no HDL Hidrotalcita 

As imobilizações do complexo Cu-Indo em HDL foram efetuadas por duas 

rotas distintas por meio da suspensão da Hidrotalcita em soluções do complexo: 

mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v) (rota 1) e Dmf (rota 2).  

Pela rota 1 foram realizadas três imobilizações em duplicatas, perfazendo um 

total de seis imobilizações. Os valores de absorbância medidos e as quantidades de 

complexo imobilizadas na Hidrotalcita encontram-se na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Absorbâncias das soluções de Cu-Indo em Etanol/Dmf 1:1 (v/v) antes e 

após o período de imobilização na Hidrotalcita e quantidades de complexo 

imobilizadas. 

RRoottaa  11  ––  IImmoobbiilliizzaaççããoo  eemm  EEttaannooll//DDmmff  11::11  ((vv//vv))     

Imobilização ABSinicial 

(Cinicial g.L-1) 

ABSfinal  

(Cfinal g.L-1) 

mCu-Indo/mmaterial (g/g) 

A1 0,49 (2,03) 0,08 (0,47) 0,44 

A2 0,49 (2,03) 0,09 (0,51) 0,43 

B1 0,52 (2,12) 0,09 (0,51) 0,44 

B2 0,52 (2,12) 0,11 (0,58) 0,43 

C1 0,50 (2,06) 0,09 (0,51) 0,43 

C2 0,50 (2,06) 0,11 (0,58) 0,42 

   MMééddiiaa  ==  00,,4433  

 

Todos os cálculos foram realizados como demonstrado abaixo: 

 A partir dos valores de absorbância medidos (ABSinicial e ABSfinal), calcula-se a 

concentração inicial (Cinicial) e a concentração final (Cfinal) do complexo em solução 

(remanescente após a imobilização), utilizando-se a equação da reta obtida para a 

curva de calibração.  Sendo a equação da curva de calibração: ABS = 0,264C – 0,045 

e ABSinicial = 0,49 e ABSfinal = 0,08, obtém-se: Cinicial = 2,03 g.L-1 e Cfinal = 0,47 g.L-1.  

Subtraindo-se os valores das concentrações, Cinicial – Cfinal, determina-se a 

concentração correspondente ao complexo que foi imobilizado (= 1,56 g.L-1). Como 

foram utilizados 75 mL de solução para a imobilização em 0,15 g de HDL: 1,56 g.L-1 x 

0,075 L = 0,12 g de Cu-Indo em 0,15 g de HDL. Portanto, foi imobilizado: 0,80g de 

Cu-Indo/g de Hidrotalcita; ou 0,12 g de Cu-Indo / (0,15 g de HT + 0,12 g de Cu-

Indo) = 0,44g de Cu-Indo/g de material. 
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Pela rota 2 (imobilização em Dmf)  foram realizadas duas imobilizações em 

duplicatas, perfazendo um total de quatro imobilizações. Os valores de absorbância 

medidos e as quantidades de complexo imobilizadas na Hidrotalcita (determinadas 

pela respectiva curva de calibração) encontram-se na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Absorbâncias das soluções de Cu-Indo em Dmf antes e após o período de 

imobilização na Hidrotalcita e quantidades de complexo imobilizadas. 

RRoottaa  22  ––  IImmoobbiilliizzaaççããoo  eemm  DDmmff     

Imobilização ABSinicial 

(Cinicial g.L-1) 

ABSfinal 

(Cfinal g.L-1) 

mCu-Indo/mmaterial (g/g) 

A1 0,44 (1,97) 0,37 (1,71) 0,11 

A2 0,44 (1,97) 0,37 (1,71) 0,11 

B1 0,45 (2,01) 0,38 (1,75) 0,11 

B2 0,45 (2,01) 0,41 (1,83) 0,08 

   MMééddiiaa  ==  00,,1100  

 

Os materiais obtidos pelas rotas 1 (em Etanol/Dmf 1:1 v/v) e 2 (em Dmf) são 

denominados neste texto, respectivamente, Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads. 

Comparando as quantidades de complexo imobilizadas e as cores desses 

materiais (Figura 36), é possível verificar que o meio de imobilização (Etanol/Dmf ou 

Dmf) tem papel importante no processo. Enquanto o Cu-Indo/HDLint contém 43% 

(m/m) do complexo e apresenta uma coloração verde bastante intensa, similar à do 

complexo Cu-Indo não-imobilizado, o Cu-Indo/HDLads contém apenas 10% (m/m) do 

complexo e apresenta coloração verde-amarelada. 
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Figura 36 – Fotografia mostrando o fármaco indometacina (HIndo), o complexo Cu-Indo, a 

Hidrotalcita, e os materiais híbridos Cu-Indo/HDLads e Cu-Indo/HDLint. 

 

Os resultados de análise elementar para os materiais são mostrados na 

Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Resultados de análise elementar (C, H e N) e análise de metais por ICP-

AES (Cu, Mg e Al) dos materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads.  

Material %C  %N  %H  
 

% Cu % Mg % Al Mg/Al*

Cu-Indo/HDLint 25,2 1,9 4,0 3,0 10,2 4,3 2,7 

Cu-Indo/HDLads 5,6 0,2 3,3 0,8 14,8 6,3 2,6 
* Razão molar  

 

Em ambos os materiais a porcentagem de carbono obtida experimentalmente 

é maior do que encontrada na Hidrotalcita (2,3%), o que indica que ocorreu a 

imobilização do complexo no HDL. O material Cu-Indo/HDLint apresenta uma 

porcentagem de carbono aproximadamente 5 vezes maior do que o material Cu-

Indo/HDLads devido a maior quantidade de complexo imobilizada pela rota 1.  A razão 

molar Mg/Al encontrada nos materiais é próxima à da Hidrotalcita precursora. 
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4.2.1.4. Difratometria de Raios X (DRX) 

 

HIndo e complexo Cu-Indo 

A Figura 37 mostra os difratogramas de raios X do HIndo e do complexo Cu-

Indo. Tanto a indometacina, quanto o complexo, apresentam reflexões para valores 

de 2θ menores do que 35°. Os picos finos e bem definidos observados no 

difratograma do Cu-Indo indicam a formação de um composto com boa cristalinidade. 

O difratograma obtido experimentalmente é semelhante aquele reportado na literatura 

para o [Cu2(Indo)4(Dmf)2]70. 
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Figura 37 – Difratogramas do fármaco HIndo e do complexo Cu-Indo. 
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Materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads 

 Os difratogramas de raios X dos materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e Cu-

Indo/HDLads são mostrados na Figura 38.  
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Figura 38 – Difratogramas dos materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads e da 

Hidrotalcita.  

 

 O primeiro pico de difração, em 2θ = 5,78 graus, observado no difratograma do 

material Cu-Indo/HDLint corresponde a um espaçamento basal de 1,51 nm. A 

espessura da lamela do HDL é da ordem de 0,48 nm. A diferença entre os valores do 

espaçamento interlamelar (0,78 nm) e da espessura da lamela (0,48 nm) fornece o 

valor da altura da galeria da Hidrotalcita, de 0,31 nm. O aumento do espaçamento 

interlamelar pela intercalação de espécies maiores que 0,31 nm levam a um 

deslocamento do pico correspondente ao plano (003) para valores de 2θ menores do 
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que 11,32 graus43. Descontando-se o valor da espessura da lamela do HDL (0,48 nm) 

obtém-se um novo espaçamento interlamelar, da ordem de 1,03 nm. Esse valor 

corresponde aproximadamente ao tamanho do Cu-Indo (~ 1 nm) com a ligação Cu --- 

Cu orientada na direção do eixo z, como mostrado na Figura 39, indicando que o 

complexo foi intercalado entre as lamelas do HDL na mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v). O 

valor (d003) obtido corresponde à formação de uma monocamada do complexo 

intercalado. 

 

 

Figura 39 – Esquema representativo mostrando uma das possíveis orientações do complexo 

Cu-Indo intercalado no HDL. Cores dos átomos: azul claro – C; vermelho – O; Azul escuro – 

N; cinza – Cl; branco – H; verde – cobre. (Os átomos de H do complexo foram omitidos). 

 

Para as reflexões basais (00l) o Cu-Indo/HDLint apresenta um padrão de 

difração complicado. No difratograma do material foi possível indexar três conjuntos 

diferentes dos harmônicos (003), (006) e (009), como mostrado na Tabela 11. Isso 

sugere que o material Cu-Indo/HDLint deve conter uma mistura de três fases 

diferentes: possivelmente uma fase contendo íons carbonato, em razão da presença 

de HDL-carbonato remanescente e uma segunda fase contendo o complexo 

intercalado. Também não pode ser descartada a presença de fases interestratificadas 
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ou até mesmo a presença de outras fases contendo o complexo Cu-Indo orientado de 

forma diferente daquela proposta na Figura 39.  

 

Tabela 11 – Valores de espaçamento basal (ou distância interplanar) (dhkl), 2θ (λ = 

1,54 Å) e índices de Miller (hkl) observados para o material Cu-Indo/HDLint.  

2θ (graus) d (nm) hkl 

5,85 1,51 (003) 

11,55 0,76 (006) 

17,40 0,51 (009) 

7,48 1,18 (003’) 

14,87 0,59 (006’) 

22,90 0,39 (009’) 

11,55 0,76 (003”) 

22,90 0,39 (006”) 

34,70 0,26 (009”) 

 

Ao contrário do Cu-Indo/HDLint, o Cu-Indo/HDLads apresenta padrão de difração 

semelhante ao da Hidrotalcita precursora (Figura 38). A ausência de deslocamento 

de picos para valores de 2θ menores do 11,32 graus sugere que neste material o 

complexo não está intercalado entre as lamelas do HDL. Neste caso, provavelmente, 

a imobilização dá pela adsorção do Cu-Indo nas superfícies externas do HDL.  

 

4.2.1.5. Espectroscopia eletrônica 

O espectro eletrônico do complexo Cu-Indo obtido em solução de Dmf 

apresenta, em λmáx = 705 nm, uma banda devido à transição d-d característica dos 

íons Cu(II). Em soluções diluídas observa-se uma banda de transição interna dos 

ligantes indometacina, em 320 nm. No espectro do sólido (Figura 40) é verificada a 

banda larga com λmax em 700 nm e um ombro por volta de 790 nm.  
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Weder et al.70 mostraram que os espectros eletrônicos das soluções e dos 

sólidos de compostos do tipo [Cu2(Indo)4(Lax)2], (Lax = Dmf, Dma, Nmp e H2O) 

apresentam uma banda larga na região do visível em 700 nm, referente à transição 

dxy,yz  dx2-y2 do Cu(II), e um ombro por volta de 790 nm atribuído à distorção Jahn – 

Teller. No caso do complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2] os autores  observaram uma banda 

intensa com λmax em 709 nm e com εmax = 417 mol.L-1cm-1.  

Os espectros eletrônicos dos materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e Cu-

Indo/HDLads são mostrados na Figura 40.  A banda característica do complexo Cu-

Indo, em 700 nm é observada no espectro do material Cu-Indo/HDLint. Já para o 

material Cu-Indo/HDLads essa banda tem uma intensidade muito baixa, provavelmente 

devido à pequena quantidade de complexo Cu-Indo imobilizada.  
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Figura 40 – Espectros eletrônicos dos sólidos Cu-Indo, Cu-Indo/HDLint  e Cu-Indo/HDLads. 
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4.2.1.6. Espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR) 

 

HIndo e complexo Cu-Indo 

No estudo de complexos de metais de transição com ligantes carboxílicos a 

espectroscopia na região do infravermelho é bastante utilizada para identificar os 

modos vibracionais de estiramento simétricos (υs) e anti-simétricos (υa) dos ligantes 

carboxilatos, além das vibrações características dos grupos orgânicos6. Os íons 

carboxilato (R – COO-) podem se coordenar a um íon metálico (Figura 41) de modo 

monodentado ou bidentado. Neste ultimo caso o ligante pode atuar como quelato, ou 

como ponte entre unidades dimetálicas75.   De um modo geral, a estrutura do 

complexo vai depender das propriedades eletrônicas e estéricas do ligante 

carboxílico6. O modo de coordenação do carboxilato ao metal pode ser identificado 

pelos valores das diferenças entre as freqüências dos modos vibracionais dos 

estiramentos anti-simétricos (υa) e simétricos (υs) dos grupos (–COO-), Δυ(COO) = 

[υa(COO) - υs(COO)]75, 76. 

 Para complexos de Cu(II) com fármacos antiinflamatórios são possíveis dois 

modos de coordenação: tipo quelato bidentado ou tipo ponte, que é característico da 

estrutura em gaiola6. Os dados da literatura76, 77 obtidos na região do infravermelho 

para complexos de Cu(II) com estruturas cristalinas conhecidas mostram que as 

estruturas em gaiola apresentam valores de Δυ(COO) encontram-se na faixa de 170 a 

220 cm-1, enquanto que complexos com – COO- do tipo quelato apresentam valores 

de Δυ(COO) < 130 cm-1. 
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Figura 41 – Modos de coordenação do íon carboxilato (RCOO-) ao íon metálico M+. 

 

O espectro FTIR do fármaco indometacina em sua forma ácida (HIndo) é 

mostrado na Figura 33. As atribuições tentativas dos principais modos vibracionais 

são resumidas na Tabela 12. Os estiramentos υ(C–H) são observados entre 3000 e 

2500 cm-1. Na mesma região, a banda larga e intensa em 3000 cm-1 pode ser 

atribuída ao modo υ(O–H) do grupo COOH e a banda em 1716 cm-1 ao estiramento 

υ(C=O) da carbonila, e a banda em 1692 cm-1 ao υ(C=O) do grupo amida. As bandas 

entre 1588 e 1479 cm-1 são atribuídas aos modos de estiramento υ(C–C) dos anéis 

aromáticos, e as bandas em 1261 cm-1 e 1223 cm-1 ao estiramento υ(=C–O) do grupo 

éster. O conjunto de bandas abaixo de 1000 cm-1 é atribuído às deformações δ(C–H), 

enquanto o estiramento υ(C–Cl) é observado em 738 cm-1 42. 
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Figura 42 – Espectro vibracional FTIR do HIndo (4000 – 400 cm-1) 

 

O espectro FTIR do complexo Cu-Indo é mostrado na Figura 43, e as 

atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são resumidas na Tabela 12.  

No espectro FTIR do complexo Cu-Indo são observadas bandas referentes 

aos modos vibracionais característicos dos ligantes Indo. A ausência de bandas em 

3000 cm-1 (υ(O-H)) e 1716 cm-1 (υ(C=O) da carbonila) e o surgimento de duas novas 

bandas intensas atribuídas aos modos vibracionais de estiramento anti-simétrico (υa) 

(1617 cm-1) e simétrico (υs) (1404 cm-1) do grupo COO-, mostram que ocorreu a 

coordenação dos ligantes ao metal ocorreu por meio dos grupos carboxilato. O valor 

de Δυ destas bandas, igual a 213 cm-1 sugere a formação do complexo com estrutura 

do tipo gaiola, uma vez que complexos do tipo quelato apresentam valores de Δυ 

menores do que 130 cm-1 76. O valor de Δυ encontrado é coerente com aqueles 
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relatados para complexos do tipo [Cu2(Indo)4(Lax)2], iguais a 198 cm-1, 217 cm-1 e 221 

cm-1, respectivamente para Lax iguais a Dma, THF e MeCN51.  

Tanto os ligantes indometacina quanto as moléculas de Dmf coordenadas 

axialmente apresentam o grupo funcional –N–C=O. A banda larga observada em 

1683 cm-1 deve conter contribuições dos modos vibracionais de estiramento υ(C=O) 

dos grupos amida de ambos os ligantes. No espectro da Indometacina livre essa 

banda foi observada em uma freqüência mais alta (1692 cm-1). Para a N,N-

dimetilformamida78 a banda do υ(C=O) é observada em 1685 cm-1. Com exceção da 

banda em 1283 cm-1, que pode ser atribuída ao estiramento anti-simétrico (υa) do 

grupo N–CH3, as demais bandas da Dmf caem nas mesmas regiões das bandas da 

indometacina, não sendo possível identificá-las precisamente no espectro FTIR do 

Cu-Indo.   

As bandas referentes aos modos de estiramento υ(C–C) dos anéis aromáticos 

dos ligantes indometacina são observadas em 1590 cm-1 e 1477 cm-1; as bandas de 

estiramento υ(=C–O) do grupo éster aparecem em 1260 cm-1 e 1227 cm-1, e o  

estiramento υ(C–Cl) é observado em 738 cm-1 41. 

 

 



 100

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

30

40

50

60

70

80

90

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

 (%
)

Número de onda (cm-1)

Cu-Indo

υ(C=O)amida

υs(COO-)

υa(COO-)

 

Figura 43 – Espectro vibracional FTIR do complexo Cu-Indo (4000 – 400 cm-1). 

 

Materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads 

Estudos de espectroscopia FTIR de HDLs contendo FAINEs intercalados 

mostram que, de um modo geral, os novos materiais apresentam além das bandas 

características do HDL, algumas das bandas mais intensas dos fármacos42, 43. Del 

Arco et al.42 mostraram que o espectro FTIR do HDL contendo indometacina 

intercalada em sua forma aniônica apresenta muitas bandas do fármaco encobertas 

pelas bandas da matriz. A banda referente ao modo vibracional do υa(COO) do grupo 

carboxilato foi observada em 1550 cm-1. Entretanto, os autores não observaram o 

modo vibracional υs(COO), que deveria aparecer por volta de 1400 cm-1. 

O espectro FTIR do material Cu-Indo/HDLint é mostrado na Figura 44 (4000 – 

400 cm-1). As atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são resumidas 

na Tabela 12.  
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 No espectro FTIR do material contendo o complexo Cu-Indo intercalado são 

verificadas, além das bandas da HDL, alguns dos principais modos vibracionais 

característicos do complexo Cu-Indo, particularmente as bandas referentes aos 

estiramentos anti-simétrico (υa) e simétrico (υs) do grupo carboxilato, respectivamente 

em 1618 e 1402 cm-1. O valor de Δυ destas bandas (igual a 216 cm-1) é bastante 

próximo daquele observado para o Cu-Indo (213 cm-1) sugerindo que o complexo 

mantém a estrutura do tipo gaiola quando é intercalado no HDL.  

No espectro deste material observa-se em 682 cm-1, a banda referente aos 

estiramentos υ(C=O) dos grupos amida dos ligantes. Os principais modos 

vibracionais dos demais grupos funcionais da indometacina também são observados: 

as bandas referentes aos modos de estiramento υ(C–C) dos anéis aromáticos em 

1590 cm-1 e 1477 cm-1; as bandas de estiramento υ(=C–O) do grupo éster em 1260 

cm-1 e 1227 cm-1, e as deformações δ(C–H) em freqüências abaixo de 1000 cm-1 42. A 

ausência do ombro ao redor de 3050 cm-1, atribuído ao estiramento υ(O–H---CO3
2-) 

no espectro da Hidrotalcita e da banda referente ao modo δ(H2O) em 1640 cm-1 

sugere que o HDL perde água com a imobilização do complexo. A perda de água 

pode ser atribuída ao caráter hidrofóbico do Cu-Indo intercalado. Esse resultado 

também foi observado na análise termogravimétrica, discutida adiante, que mostrou 

que o material contendo o complexo intercalado apresenta aproximadamente 78% a 

menos de água interlamelar do que o HDL precursor.  

 Como já discutido anteriormente (secção 4.1), o tratamento da Hidrotalcita com 

a mistura Etanol/Dmf 1:1 v/v leva à substituição de íons carbonato por íons formiato. 

Entretanto, devido ao grande número de bandas provenientes dos ligantes orgânicos 

do complexo e também pelo fato da indometacina estar coordenada ao cobre na 

forma de carboxilato (COO-), fica difícil identificar os modos vibracionais 

característicos dos íons formiato. De modo análogo ao material obtido após o 

tratamento do HDL com a mistura Etanol/Dmf (amostra C), para o Cu-Indo/HDLint 
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também se verifica a presença de íons carbonato remanescentes da Hidrotalcita 

precursora. Isso pode ser constatado pelo aparecimento de bandas, que podem ser 

atribuídas aos modos vibracionais característicos do CO3
2-, em 1365 cm-1 (υ3(CO3)) e 

860 cm-1 (υ2(CO3)).    

 O deslocamento da banda υ(C–Cl) para freqüências mais baixas (de 738 cm-1 

no complexo Cu-Indo para 730 cm-1 no material Cu-Indo/HDLint) sugere que a 

interação do complexo com a Hidrotalcita pode estar ocorrendo através de interações 

entre os cloretos dos ligantes Indo e as hidroxilas das lamelas do HDL. Estes 

resultados estão de acordo com a orientação proposta para o complexo intercalado 

no HDL (Figura 39) onde os cloretos do complexo encontram-se diretamente voltados 

para as lamelas.  
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Figura 44 – Espectro vibracional FTIR do Cu-Indo/HDLint (4000 – 400 cm-1). 
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O espectro FTIR do material Cu-Indo/HDLads é mostrado na Figura 45 (4000 – 

400 cm-1), e as atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são 

resumidas na Tabela 12.  

O Cu-Indo/HDLads apresenta um espectro FTIR muito semelhante ao da 

Hidrotalcita. O ombro por volta de 3050 cm-1 e a banda em 1640 cm-1 referentes às 

moléculas de água do HDL são claramente observados no espectro desse material, 

indicando a presença de água na região interlamelar. Devido à pequena quantidade 

de complexo adsorvida no material não se observam bandas intensas para o 

complexo. Na região entre 1200 – 1000 cm-1 algumas bandas, de baixa intensidade, 

podem ser atribuídas ao complexo adsorvido, ou à presença de moléculas do 

solvente Dmf que podem ter sido adsorvidas no HDL (Tabela 12).  

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

50

60

70

80

90

100

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

 (%
)

Número de onda (cm-1)

Cu-Indo/HDLads

υ (OH)

υ(OH---CO2-
3 )

δ (H2O)

υ3(CO2-
3 )

υ2(CO2-
3 )

 

Figura 45 – Espectro vibracional FTIR Cu-Indo/HDLads (4000 – 400 cm-1). 
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Tabela 12 – Atribuições tentativas61 das principais bandas FTIR (cm-1) do HIndo, Cu-

Indo, HDL, Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads.  

Atribuição 

 

HIndo Cu-Indo HDL Cu-Indo/HDLint Cu-Indo/HDLads 

υ(C-H) 3000-2500m 3000-2500m  3000 – 2900f  

υ(O-H) ~3000F  3500mF 3500mF 3500mF 

υ(O-H---CO3
2-)   3050ombro  3050ombro 

υ(C=O)carboxílico 1716mF     

δ(H2O)   1640m  1640m 

υ(C=O)amida 1692mF 1683mF  1682F  

υa(COO)  1617mF  1618mF  

υ(C-C)aromático 1588F, 

1479mF 

1590m, 

1477F 

 1590f,  

1477m 

1595f,  

1476m 

υs(COO)  1404F  1402m  

υ3(CO3
2-)   1372mF 1366mF 1371mF 

υ(=C-O) 1261m, 

1223mF 

1260m,  

1227F 

 1260f,  

1227m 

1261mf,  

1228f 

δ(C-H) <1000m <1000m  <1000f <1000mf 

υ1(CO3
2-)   1050f  1050mf 

υ2(CO3
2-)   865m 860f 860m 

υ(C-Cl) 738m 738m  730mf  

υ(M-O)HDL   665F 660F 667F 

Intensidade das bandas: F =forte; mF = muito Forte; m = média; f = fraca; mf = muito fraca. 

 

4.2.1.7. Análise Térmica TG e DrTG 

 

HIndo e complexo Cu-Indo 

As curvas TG e DrTG da indometacina (Figura 46) e do complexo Cu-Indo 

(Figura 47) foram obtidas buscando-se determinar a estabilidade térmica desses 

compostos, e verificar as fórmulas moleculares propostas através de cálculos e 

comparações das perdas de massa calculadas em relação às perdas de massa 

experimentais. 

 Nas condições de análise empregadas (aquecimento até 900°C em atmosfera 

de ar sintético) o ligante indometacina perde aproximadamente 97% de massa em 
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quatro etapas. A principal perda de massa ocorre na primeira etapa (56,6%) entre 

200 - 350°C. A massa restante sofre decomposição entre 350 - 600°C. 

 Para o complexo Cu-Indo são observadas pelo menos 6 etapas de perda de 

massa distintas. A principal etapa de perda de massa (44,7%) ocorre entre 400 - 

600°C. A perda de massa total obtida (experimental 90%, calculado 90%) é coerente 

com a total decomposição dos ligantes orgânicos (4 moléculas de Indo e 2 moléculas 

de Dmf) e com a formação de 2 mol de óxido de cobre (CuO). O resultado de perda 

de massa experimental para o complexo Cu-Indo está coerente com a fórmula 

proposta, [Cu2(Indo)4(Dmf)2]. 
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Figura 46 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do fármaco indometacina (HIndo). 
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Figura 47 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do complexo Cu-Indo. 

 

 

Materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads 

 As curvas TG e DrTG do Cu-Indo/HDLint e do Cu-Indo/HDLads são mostradas, 

respectivamente, na Figura 48 e na Figura 49 

 Analisando as curvas TG e DrTG do Cu-Indo/HDLint verifica-se que o novo 

material apresenta um comportamento térmico bem distinto daqueles da Hidrotalcita 

(Figura 16) e do complexo Cu-Indo não-imobilizado (Figura 47). 

Na curva TG do Cu-Indo/HDLint é possível observar que a imobilização no HDL 

leva a desestabilização térmica do complexo. No material híbrido, as perdas de 

massa são verificadas em temperaturas inferiores àquelas observadas para o Cu-

Indo não-imobilizado. No Cu-Indo/HDLint a principal etapa de perda de massa ocorre 

em 393°C (31,1%), enquanto que para o Cu-Indo ocorre em 460°C (44,7%). 

Observa-se abaixo de 200°C uma perda de 3,9% de massa, bem menor do 

que aquela apresentada pela Hidrotalcita (17,6%) na mesma faixa de temperatura 

devido à eliminação de moléculas de água. Esses resultados indicam que com a 
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intercalação do Cu-Indo a matriz deve perder aproximadamente 78% da água, 

possivelmente em razão do caráter hidrofóbico do complexo intercalado. A diminuição 

da quantidade de água presente na região interlamelar também foi verificada no 

espectro FTIR do material (Figura 44), que não apresenta ombro em 3050 cm-1 (υ(O–

H---CO3
2-)) e a banda em 1640 cm-1 (δ(H2O)). 

Apesar de a composição do HDL no Cu-Indo/HDLint não ser bem conhecida, 

pois não se sabe exatamente quanto de água, CO3
2- e/ou HCOO- ele contém, é 

possível estimar qual seria a perda de massa aproximada esperada para este 

material.  De acordo com dados anteriores, o Cu-Indo/HDLint possui 43% de Cu-Indo, 

e, portanto, 57% de HDL; considerando que o Cu-Indo e o HDL-carbonato (com 3 mol 

de H2O/mol HDL) perdem 90% e 46% de massa, respectivamente, o material híbrido 

deveria apresentar aproximadamente 65% de perda de massa total. É possível dizer 

que valor está bem próximo dos dados experimentais (perda de massa total de 

63,4%), levando-se em conta as considerações efetuadas.  

Já no caso do material Cu-Indo/HDLads o comportamento térmico do material 

hibrido é muito semelhante ao da Hidrotalcita. O novo material apresenta 47% de 

perda de massa total, apenas 1% a mais do que a Hidrotalcita (46%). Essa pequena 

diferença pode ser atribuída à baixa quantidade de complexo adsorvido nas 

superfícies externas do HDL. 
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Figura 48 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do Cu-Indo/HDLint. 
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Figura 49 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do Cu-Indo/HDLads. 
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4.2.1.8. Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) 

 Os espectros EPR do complexo Cu-Indo e dos materiais híbridos Cu-

Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads, obtidos sob temperatura de N2 líquido (77 K) e 

temperatura ambiente (298 K), são mostrados na Figura 50. Os valores dos 

parâmetros g e de A são mostrados na Tabela 13 . 

 O complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2] (Figura 34) exibe estrutura dimérica do tipo 

gaiola, onde cada íon Cu(II) encontra-se em um ambiente octaédrico distorcido e 

quatro moléculas do fármaco atuam como ligante de ponte unindo dois íons cobre(II) 

pela coordenação através dos grupos carboxilato (COO-). Os átomos de oxigênio 

ocupam quatro posições de coordenação do Cu(II) num arranjo quadrado planar, uma 

das posições axiais é ocupada pelo oxigênio da molécula de Dmf e na segunda 

posição axial ocorre interação com o outro íon Cu(II)6. É importante ressaltar que 

entre os dois núcleos metálicos ocorre um acoplamento fraco dos elétrons 

desemparelhados, que é atribuído à sobreposição lateral dos orbitais dx
2
 – y

2
 de cada 

íon Cu(II).  

 Os tetracarboxilatos de Cu(II) apresentam sinais característicos no EPR, um 

sinal fraco por volta de 500 G e um sinal intenso entre 4500 – 5000 G. Geralmente 

também observa-se um outro sinal, por volta de 3000 G, que é atribuído a impurezas 

de monômero. Os espectros EPR de complexos do tipo [Cu2(Indo)4(L)2]  (L = H2O, 

Dmf e Nmp), obtidos a  temperatura ambiente, apresentam um sinal largo na região 

4500 – 5000 G, em virtude do estado de spin tripleto do complexo dimérico, e um 

pequeno sinal por volta de 3300 G, atribuído à impurezas do monômero.  Com o 

abaixamento da temperatura verifica-se a diminuição do sinal do dímero e a 

intensificação do sinal do monômero70.   
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No espectro EPR a 77 K, do complexo Cu-Indo preparado neste trabalho, 

também observou-se um sinal fraco em 500 G e um sinal intenso em 4708 G, 

conforma esperado para estrutura dimérica com simetria axial (g// > g┴). O sinal que 

aparece em 3295 G, é atribuído à presença de impurezas do monômero. A 

temperatura ambiente ocorre diminuição do sinal do monômero em relação ao do 

dímero, também de acordo com o esperado. Os valores de g (g// = 2,330 e g┴ = 2,064) 

são similares aos obtidos para tetracarboxilatos análogos de Cu(II) e para outros 

complexos do tipo [Cu2(Indo)4(L)2]51, 70.  

 Na literatura, não foram encontradas propostas para a natureza dessas 

espécies monoméricas presentes em amostras de complexos de cobre diméricos 

com estruturas em gaiola. Inclusive, diversos dos trabalhos publicados fazem 

referências ao sinal da impureza como se fosse um sinal característico dos 

complexos diméricos, sem sequer mencionar a possível presença de monômero 

como impureza nas amostras (sólidas ou em solução). O único trabalho encontrado88, 

que inclusive traz informações contraditórias, chegou a propor que, em solução, 

complexos diméricos podem gerar dois isômeros monoméricos do tipo [Cu(O2CR)2L2] 

(L= molécula de solvente), em que os carboxilatos coordenam-se bidentadamente 

aos íons Cu(II).  Portanto, atribuir uma estrutura para as espécies monoméricas 

presentes nas amostras de dímeros parece não ser algo muito simples. 

 Para o material híbrido Cu-Indo/HDLint, são observados dois sinais distintos, 

um em 3466 G e outro em 4880 G. Estes podem ser atribuídos, respectivamente, à 

presença de espécies monomérica e dimérica no material. No espectro obtido a 77K, 

o sinal da espécie monomérica é intensificado e podem-se detectar dois valores 

distintos para os parâmetros g e A (Tabela 13). Desta forma, é possível concluir que o 

material híbrido Cu-Indo/HDLint apresenta três espécies distintas de Cu(II): 1) a 

espécie dimérica com estrutura em gaiola (g = 1,434); e 2) duas espécies 
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monoméricas (uma vez que a detecção de dois pares de g// e A// para essa espécie 

indicam dois centros de Cu(II) não equivalentes).  

 Na literatura79, está bem estabelecido que a razão g// / A// pode ser utilizada 

como medida do grau de distorção tetraédrica no plano equatorial para sistemas do 

tipo CuN2O2 ou similares. Para os estudos realizados em nosso trabalho, como já 

mencionado, fica difícil fazer uma proposta para as estruturas das espécies 

monoméricas. Contudo, algumas considerações podem ser levantadas, se for 

possível supor que os intervalos estabelecidos para as razões g// / A// (105-135 – 

estrutura predominantemente quadrado planar ligeiramente distorcida; até 250 – 

distorção tetraédrica mais acentuada em uma estrutura tetragonal) podem ser 

extrapolados para os sistemas aqui investigados. Neste caso, para o material Cu-

Indo/HDLint, os valores das razões g// / A// podem sugerir  distorções estruturais 

distintas para as espécies: o primeiro valor (128) é indicativo de estrutura 

predominantemente quadrado planar levemente distorcida em torno do íon Cu(II), 

enquanto que o segundo valor (149) é coerente com o Cu(II) em um ambiente 

tetraédrico distorcido43.   

 Para o material Cu-Indo/HDLads, tanto o espectro obtido a temperatura 

ambiente quanto o espectro obtido a 77K apresentam sinais apenas na região de 

3300 - 3450 G, o que indica a presença de espécie monomérica e ausência do 

dímero no material. Também foi possível detectar dois diferentes valores de g// e de 

A//, como mostrado na Tabela 13. Neste caso, os diferentes razões g// /A// (131 e 149) 

também indicam a presença de dois centros de Cu(II) não equivalentes no material. 

 Com base nos resultados dos estudos de EPR dos dois diferentes materiais 

híbridos, Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads, é possível, então, propor que pode existir 

uma relação entre estrutura do complexo e tipo de imobilização que ocorre no HDL.  

 Ambos os materiais apresentam duas espécies monoméricas distintas, que 

são diferentes daquela impureza detectada para o dímero precursor Cu-Indo não-
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imobilizado (g// / A// = 144). No material contendo o complexo intercalado, além das 

duas diferentes espécies monoméricas, verifica-se, também, a presença da espécie 

de estrutura dimérica. A detecção do dímero no material Cu-Indo/HDLint  sugere que, 

com a intercalação no HDL, a estrutura em gaiola do Cu-Indo foi preservada. Ao 

contrário, para o material Cu-Indo/HDLads, em que o complexo foi adsorvido nas 

superfícies externas do HDL, observa-se apenas a presença das espécies 

monoméricas. Neste caso, duas possibilidades podem ser consideradas: (i) a 

adsorção do complexo no HDL pode levar à quebra da estrutura gaiola do complexo, 

ou (ii) ocorre adsorção preferencial da espécie monomérica, uma vez que, como já é 

conhecido na literatura30, em solução existe um equilíbrio entre a espécie dimérica do 

tipo gaiola e a espécie monomérica do tipo quelato. Entretanto, para as espécies 

adsorvidas, a possibilidade de haver espécies diméricas com um único centro de 

cobre interagindo com as lamelas não pode ser descartada.  
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Figura 50 – Espectros EPR do complexo Cu-Indo e dos materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e 

Cu-Indo/HDLads obtidos a temperatura de N2 líquido (espectros da esquerda) e a temperatura 

ambiente (espectros da direita). * = sinal do monômero; ** = sinal do dímero. 
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Tabela 13 – Valores de g e de A// (determinados para a espécie monomérica) do 

complexo Cu-Indo e dos materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads obtidos 

sob temperatura de N2 líquido (77K). 

 g┴ g// A// (G) A// (cm-1) g// / A// 

Cu-Indo 2,064  

2,330 

 

149 

 

162x10-4 

 

144 

Cu-Indo/HDLint 2,064 

 

 

2,305 

2,223 

 

167 

144 

 

180 x10-4 

149 x10-4 

 

128 

149 

Cu-Indo/HDLads 2,064  

2,305 

2,219 

 

163 

144 

 

176 x10-4 

149 x10-4 

 

131 

149 
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4.2.2. Síntese e caracterização do complexo Cu-Hmelox e dos materiais 

híbridos Cu-HMelox/HDL 

O fármaco meloxicam (H2Melox) é um potente antiinflamatório pertencente à 

família dos oxicans. Ao contrário dos FAINEs tradicionais, como a aspirina, 

ibuprofeno, indometacina, etc., o meloxicam, assim como os demais oxicans 

(piroxicam e tenoxicam), inibem preferencialmente a ciclooxigenase-2, mediadora do 

processo inflamatório. Por essa razão, os oxicans encontram-se entre os FAINEs 

mais prescritos do mundo. Apesar de inibir preferencialmente a COX-2, o meloxicam 

não é um COX-2 seletivo, uma vez que a inibição da COX-1 também ocorre dentro 

das concentrações terapêuticas da droga. Atualmente somente a classe dos COXIBs 

(Celocoxib e Rofecoxib) são altamente específicos para a COX-2.  

Além das propriedades farmacológicas, as características estruturais desses 

compostos têm despertado interesse em estudos espectroscópicos e estruturais, 

devido à presença de quatro possíveis sítios de coordenação para íons metálicos. De 

um modo geral, os oxicans demonstram ser fortes quelatos para diversos íons 

metálicos do bloco d da tabela periódica, coordenando-se via átomo de oxigênio do 

grupo amídico e átomos de nitrogênio dos anéis piridil ou tiazólico80.  
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Figura 51 – Estruturas dos fármacos antiinflamatórios da família dos oxicans: meloxicam 

(H2Melox), piroxicam (H2Pirox) e tenoxicam (H2Tenox). As setas indicam os pontos de 

coordenação preferenciais de metais de transição.  
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4.2.2.1. Síntese do complexo Cu-HMelox e do sal NaHMelox 

 Ao contrário do trabalho reportado na literatura, onde a síntese de complexos 

de Co(II), Ni(II), Zn(II) e Cd(II)52 com meloxicam é realizada em meio orgânico, 

empregando metanol como solvente, neste trabalho a síntese do complexo de Cu(II) 

foi realizada em meio aquoso, o que é bastante interessante considerando que o 

complexo obtido apresenta potencial aplicação farmacológica.  

  O esquema proposto para a formação do complexo Cu-HMelox de acordo 

com o procedimento sintético descrito é sumarizado no Esquema 8 . O fármaco 

meloxicam (H2Melox) (1) é um sólido amarelo, praticamente insolúvel em água; em 

meio alcalino o H2Melox se dissolve devido à desprotonação do hidrogênio ácido do 

grupo fenol, levando à formação da espécie aniônica Hmelox- (2). Sabe-se que os 

íons HMelox- atuam como quelato de íons metálicos através dos átomos O(a) do 

grupo amídico e do N(b) do anel tiazólico. De acordo com a literatura52, nos 

complexos de Co(II), Ni(II), Zn(II) e Cd(II) dois íons Hmelox- coordenam-se ao centro 

metálico nas posições equatoriais, em um arranjo trans pelos átomos indicados por 

(a) e (b) no Esquema 8 (2), sendo as posições axiais ocupadas por ligantes neutros, 

como Dmso. Com base nesses dados da literatura, e considerando que na síntese foi 

utilizado somente água como solvente, propõe-se que o complexo Cu-HMelox 

apresenta uma estrutura contendo dois ânions Hmelox- ocupando as posições 

equatoriais do Cu(II) pelos sítios (a) e (b) e duas moléculas de água nas posições 

axiais, coordenadas ao centro metálico pelos átomos de oxigênio, como mostrado no 

Esquema 8 (3).  
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Esquema 8 – Esquema proposto para a síntese do complexo Cu-HMelox. 

 

A estrutura inicial proposta para o complexo Cu-HMelox foi confirmada por 

estudos espectroscópicos, discutidos posteriormente. Os resultados de análise 

elementar (C, H, N e S) dos sólidos obtidos são coerentes com as fórmulas propostas 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Resultados de análise elementar (C, H, N e S) para o H2Melox, 

NaHMelox e Cu-HMelox. 

Composto Fórmula proposta Cor Encontrado (Calculado) (%) 

   C H N S 

H2Melox C14H14N3O4S2 Amarelo 48,1 

(47,7) 

3,7 

(4,0) 

11,9 

(11,9) 

18,3 

(18,2) 

HMeloxNa C14H13N3O4S2Na Amarelo-limão 41,6 

(44,9) 

3,1 

(3,5) 

10,3 

(11,2) 

15,2 

(17,1) 

Cu-HMelox [Cu(HMelox)2(H2O)2] Verde-oliva 41,7 

(41,9) 

3,7 

(3,8) 

10,8 

(10,5) 

15,9 

(16,0) 
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4.2.2.2. Curva de calibração para o complexo Cu-HMelox 

A curva de calibração para o complexo Cu-HMelox (medidas dos valores de 

absorbância em função da variação da concentração das soluções), foi construída 

para ser posteriormente utilizada para a quantificação do complexo que foi 

imobilizado na Hidrotalcita.  

A curva obtida em Etanol/Dmf 1:1 (v/v) e sua respectiva equação de reta, 

obtida por meio da regressão linear, é apresentada na Figura 52. As variações de 

absorbância em função da concentração foram acompanhadas através do 

monitoramento da banda d–d do Cu(II) em 705 nm.  
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Figura 52 – Curva de calibração para o complexo Cu-HMelox em Etanol/Dmf 1:1 v/v. 

Concentração variando de 0,52 a 1,60 g.L-1, λ = 705 nm.  

 

4.2.2.3. Imobilizações do complexo Cu-HMelox no HDL Hidrotalcita 

O complexo Cu-Hmelox foi imobilizado no HDL através da suspensão da 

Hidrotalcita em soluções do complexo: em uma mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v) (rota 1) e 

em Dmf (rota 2).  
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Os materiais obtidos pela rota 1 e pela rota 2 são denominados neste texto, 

respectivamente, Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads.  

Pela rota 1 foram realizadas três imobilizações em duplicatas, somando um 

total de seis imobilizações. Os valores de absorbância medidos e as quantidades de 

complexo imobilizadas na Hidrotalcita (determinadas pela curva de calibração) 

encontram-se na Tabela 15. Todos os cálculos foram realizados conforme  

demonstrado anteriormente para as imobilizações do complexo Cu-Indo (secção 

4.2.1), mas utilizando-se neste caso a  curva de calibração construída para o 

complexo Cu-HMelox (ABS = 0,249C – 0,074). Os dados mostram que o Cu-

HMelox/HDLint contém 34% (m/m) do complexo. 

 

Tabela 15 – Absorbâncias das soluções de Cu-HMelox em Etanol/Dmf 1:1 (v/v) antes 

e após o período de imobilização na Hidrotalcita e quantidades de complexo 

imobilizadas. 

RRoottaa  11  ––  IImmoobbiilliizzaaççããoo  eemm  EEttaannooll//DDmmff  11::11  ((vv//vv))      

Imobilização ABSinicial 

(Cinicial g.L-1) 

ABSfinal 

(Cfinal g.L-1) 

mCu-HMelox/mmaterial (g/g) 

A1 0,58 (2,03) 0,32 (0,99) 0,34 

A2 0,58 (2,03) 0,32 (0,99) 0,34 

B1 0,56 (1,98) 0,32 (0,99) 0,33 

B2 0,56 (1,98) 0,32 (0,99) 0,33 

C1 0,57 (2,01) 0,31 (0,97) 0,34 

C2 0,57 (2,01) 0,31 (0,97) 0,34 

   MMééddiiaa  ==  00,,3344  

 

Para as imobilizações realizadas pela rota 2 (somente em Dmf), não foi 

possível determinar a quantidade de complexo imobilizado no HDL pela respectiva 

curva de calibração do complexo, pois nesse caso, após uma semana sob agitação 

em Dmf ocorreu o deslocamento da banda do complexo, de 705 nm para 715 nm, 
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observando-se um valor de absorbância final maior do que a absorbância inicial das 

soluções. Na fotografia mostrada abaixo (Figura 53), é possível visualizar claramente 

a mudança de coloração da solução do Cu-HMelox em Dmf após os sete dias sob 

agitação em presença do HDL. É provável que ocorra a formação de um outro 

composto durante o período de imobilização, sendo uma possibilidade a substituição 

das moléculas de água axiais por Dmf, resultando no derivado [Cu(HMelox)2(Dmf)2].  

 

 

Figura 53 – Soluções do complexo Cu-HMelox em Dmf: solução recém preparada 

(esquerda); mudança de coloração observada após uma semana sob agitação em presença 

do HDL (direita). 

 

Apesar de não ter sido possível determinar pela curva de calibração a 

quantidade de complexo Cu-HMelox imobilizado nesse material, por inspeção visual é 

possível inferir que a imobilização realizada em Dmf levou a incorporação de uma 

pequena quantidade de complexo na Hidrotalcita.  Como pode ser observado na 

Figura 54, enquanto o Cu-HMelox/HDLint apresenta uma coloração verde-oliva 

bastante intensa, o Cu-HMelox/HDLads é praticamente branco, apresentando um tom 

esverdeado quase imperceptível.  
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Figura 54 – Fotografia mostrando o fármaco meloxicam (H2Melox), o complexo Cu-Hmelox, a 

Hidrotalcita, e os materiais Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads. 

 

Os resultados de análise elementar para os materiais são mostrados na 

Tabela 16.  

 

Tabela 16 – Resultados de análise elementar (C, H e N) e análise de metais por ICP-

AES (Cu, Mg e Al) nos materiais Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads.  

Material %C  %N  %H  
 

% Cu % Mg % Al Mg/Al*

Cu-HMelox/HDLint 13,4 2,6 4,1 2,5 16,6 5,4 3,4 

Cu-HMelox/HDLads 4,4 0,5 4,1 0,3 26,4 8,5 3,4 

 *Razão molar 

 

Para ambos os materiais a porcentagem de carbono obtida experimentalmente 

é maior do que a encontrada na Hidrotalcita (2,3%), indicando que ocorreu a 

imobilização do complexo no HDL. A razão Mg/Al encontrada nos materiais é 

semelhante àquela da Hidrotalcita precursora. As diferenças entres as porcentagens 

C, H, N e Cu observadas entre os materiais Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads 

confirmam que a imobilização realizada na mistura Etanol/Dmf levam à incorporação 

de uma maior quantidade de complexo no HDL. 
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4.2.2.4. Difratometria de Raios X (DRX) 

 H2Melox e Cu-HMelox  

 A Figura 55 mostra os difratogramas de raios X do H2Melox e do complexo Cu-

HMelox. O meloxicam apresenta reflexões para valores de 2θ menores do que 35°. A 

ausência de picos finos e bem definidos no difratograma do Cu-HMelox indica a 

formação de um composto com baixa cristalinidade, o que pode ser atribuído ao 

método de síntese empregado para sua preparação. Neste, o complexo é formado 

muito rapidamente após gotejar a solução contendo Cu(II) sobre a solução do ânion 

HMelox-. Como a precipitação do sólido ocorre instantaneamente, não há tempo para 

a formação de uma estrutura organizada e bem definida. 
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Figura 55 – Difratogramas do H2Melox e do complexo Cu-HMelox. 
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 Materiais híbridos Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads 

Os difratogramas de raios X dos materiais híbridos Cu-HMelox/HDLint e Cu-

HMelox/HDLads são mostrados na Figura 56.  
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Figura 56 – Difratogramas dos materiais híbridos Cu-HMelox/HDLint eCu-HMelox/HDLads e da 

Hidrotalcita.  

 

O padrão de difração do material híbrido Cu-HMelox/HDLint, mostra, além das 

reflexões características da Hidrotalcita, novos picos de difração menos intensos do 

que os picos do HDL.  A presença do primeiro pico para o material, em 2θ mais 

baixos do que a reflexão do plano (003) da Hidrotalcita, mostra que ocorreu um 

aumento do espaçamento interlamelar da matriz após a imobilização do complexo, 

sugerindo que o Cu-HMelox foi intercalado no HDL.  

Esse pico de difração (d003) em 2θ = 6,0°, corresponde a uma distância 

interlamelar da ordem de 1,58 nm. Esse pico de difração em 2θ = 6,0° corresponde à 

uma distância interlamelar (d003) da ordem de 1,58 nm. Descontando o valor da 

espessura da lamela (0,48 nm), o espaçamento interlamelar calculado (d´) para o 
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novo material híbrido é da ordem de 1,1 nm. Este tamanho corresponde à 

acomodação de uma monocamada do complexo entre as lamelas do HDL, como 

mostrado na Figura 57.  

 

 

Figura 57 – Esquema representativo mostrando uma das possíveis orientações do complexo 

Cu-HMelox intercalado no HDL. Cores dos átomos: azul claro – C; vermelho – O; branco – H; 

Azul escuro – N; amarelo – S; verde – cobre. (Os átomos de H do complexo foram omitidos).  

 

O material Cu-HMelox/HDLint apresenta um padrão de difração complicado na 

região das reflexões basais (00l), sendo possível indexar dois conjuntos diferentes dos 

harmônicos (003), (006) e (009), como mostrado na Tabela 17. Isso sugere que a 

amostra pode conter uma mistura de duas fases diferentes: uma fase contendo o 

complexo Cu-HMelox intercalado, e possivelmente uma outra fase contendo íons 

carbonato.  
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Tabela 17 – Valores de distância interplanar (dhkl), 2θ (λ = 1,54 Å) e índices de Miller 

(hkl) para o material Cu-HMelox/HDLint. 

2θ (graus) d (nm) hkl 

5,60 1,58 (003) 

11,38 0,77 (006) 

16,62 0,53 (009) 

11,38 0,77 (003’) 

22,88 0,38 (006’) 

34,68 0,26 (009’) 

 

Já o material Cu-HMelox/HDLads apresenta um padrão de difração semelhante 

ao da Hidrotalcita (Figura 56). A ausência de deslocamento de picos para valores de 

2θ menores do que 11,32 graus sugere que não ocorreu a intercalação do complexo 

entre as lamelas da matriz. Esses resultados mostram que, da mesma forma que no 

caso do complexo Cu-Indo, a suspensão da Hidrotalcita em uma solução contendo o 

complexo solubilizado em N,N-dimetilformamida não levou a intercalação do Cu-

Hmelox. Neste caso, provavelmente, a imobilização se deu pela adsorção do 

complexo nas superfícies externas do HDL. 

 

4.2.2.5. Espectroscopia eletrônica 

O fármaco meloxicam e suas respectivas espécies aniônicas 

Como já mencionado anteriormente, o fármaco meloxicam em sua forma 

protonada, H2Melox, é praticamente insolúvel em água. Entretanto, é parcialmente 

solúvel em meio ácido e bastante solúvel em meio alcalino devido à formação das 

espécies aniônicas H3Melox+ e HMelox-, obtidas respectivamente pela protonação do 

nitrogênio do anel tiazólico em meio ácido, ou pela desprotonação do fenol do grupo 

benzotiazina do meloxicam em meio alcalino. 
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Buscando identificar as espécies formadas em meio ácido e em meio alcalino, 

foi realizada a titulação espectrofomotétrica de uma solução aquosa de meloxicam de 

concentração conhecida. Para tanto, foi preparada uma solução saturada do fármaco 

em meio ácido, essa solução foi titulada com solução de NaOH e os espectros 

eletrônicos foram sendo registrados em função do pH. Os espectros registrados são 

mostrados na Figura 58.  

 

Figura 58 – Espectros eletrônicos das espécies iônicas do Meloxicam obtidas em função do 

pH: Acima: espectros eletrônicos de uma solução aquosa de fármaco meloxicam (5,6.10-4 

mol.L-1) obtidos em função do pH (pH 1 – 12). Abaixo: São destacados os espectros 

eletrônicos obtidos em valores de pH iguais a 1,0; 7,0 e 12,0. 
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No gráfico mostrado na Figura 58 é possível verificar o deslocamento da 

banda principal do meloxicam em função do pH. Em pH 1,0, o espectro da solução 

mostra uma banda intensa em 340 nm. Com o aumento do valor de pH pela adição 

da solução alcalina é verificado o deslocamento dessa banda (340 nm  372 nm). A 

presença de dois pontos isosbésticos, em 296 nm e 360 nm, indica a presença de 

duas ou mais espécies em equilíbrio na solução. 

  Na Figura 58 são destacados apenas os espectros registrados em valores de 

pH iguais a 1,0; 7,0 e 12,0. Em pH 1,0 é observada uma banda intensa, em 340 nm, 

que pode ser atribuída à espécie catiônica H3Melox+. Em pH neutro é observado o 

deslocamento dessa banda para 365 nm. Esse deslocamento pode ser atribuído à 

formação da espécie H2Melox em meio neutro. Já em meio alcalino, a banda é 

deslocada para 372 nm, o que pode ser atribuído à formação da espécie aniônica 

HMelox-. No Esquema 9 são mostradas as diferentes espécies do fármaco meloxicam 

e os valores de λ máximo de cada espécie em função do pH do meio. 
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Esquema 9 – Formação das espécies H2Melox, HMelox- e H3Melox+ em função do pH. 

 

Como mostrado no Esquema 9, a banda do meloxicam, com λmáx em 365 nm, 

pode sofrer deslocamentos para valores de maior ou menor energia, de acordo com o 

pH do meio. No caso da espécie neutra H2Melox, a banda em 365 nm foi atribuída, 

por cálculos teóricos52, à transição HOMO-LUMO de transferência de carga do anel 
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tiazólico para o grupo benzotiazina do meloxicam. Nesse mesmo estudo também foi 

previsto o deslocamento desta banda para a regiões de menor energia (λmax =  372 

nm) devido à formação da espécie HMelox-. Já o deslocamento da banda para 

valores de maior energia, atribuído à formação em meio ácido da espécie catiônica 

H3Melox+, está de acordo com os estudos realizados por Gehad et al.26 para o 

fármaco piroxicam (H2Pirox), de estrutura análoga ao H2Melox. Em meio ácido (pH = 

2) foi verificada a formação da espécie catiônica H3Pirox+ e o deslocamento da 

principal banda na região do UV para comprimentos de onda mais baixos.  

 

 Complexo Cu-HMelox e materiais híbridos Cu-HMelox/HDLint e Cu-

 Hmelox/HDLads 

 Os espectros eletrônicos do H2Melox, NaHMelox e Cu-HMelox foram obtidos 

em soluções de Dmf (Figura 59) e também para os sólidos dispersos em BaSO4 

(Figura 60). 

 O espectro eletrônico do H2Melox em Dmf exibe bandas em 277, 297 e 365 

nm. O complexo Cu-HMelox no mesmo solvente, mostra bandas de absorção em 

277, 373 e 705 nm, enquanto que o sólido exibe bandas em 262, 294, 377 e 647 nm. 

A banda em 705 nm (em solução de Dmf) ou em 674 nm (sólido disperso em BaSO4) 

pode ser atribuída à transição dxy,yz  dx2-y2 característica dos íons Cu(II)6. O valor de 

ε calculado para a banda em 705 nm foi 204 L.mol.cm-1.  

O deslocamento da banda mais intensa do meloxicam 365 para 375 nm 

(esperado quando a droga é desprotonada levando à formação do ânion HMelox-), 

também é observado no espectro eletrônico do sal NaHMelox (em solução de Dmf) 

de 365 para 375 nm. No caso do complexo de Cu(II) é observado um deslocamento 

de 365 para 373 nm (em solução de Dmf), ou de 364 para 377 nm (sólido disperso 

em BaSO4). O deslocamento da banda mais intensa do meloxicam após a 
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complexação com Cu(II) sugere que a coordenação do ligante ocorre na forma 

aniônica.   

A banda observada em 297 nm no espectro do fármaco livre é atribuída à 

transição n-π* do C = O do grupo amida. Após a complexação com Cu(II) a energia 

dessa banda é afetada. Nos espectros obtidos em solução de Dmf para o complexo 

de Cu-Hmelox essa banda praticamente não é mais observada, sendo detectado um 

ombro na mesma região. Essas observações fornecem uma forte evidência de que a 

coordenação ocorre através do átomo de oxigênio (O(a)) do grupo carbonila. Um 

padrão espectroscópico semelhante é reportado26 para o complexo de Cu(II) com o 

fármaco piroxicam.  

O envolvimento do C = O do grupo amida na formação do complexo também 

foi verificado por FTIR, que é discutido adiante. 
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Figura 59 – Espectros eletrônicos do H2Melox, NaHMelox e do complexo Cu-HMelox em 

soluções de Dmf. Acima: Espectros na região de 270 – 600 nm; Abaixo: É destacado o 

espectro do complexo Cu-HMelox na região do visível, de 500 – 1100 nm. 
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Figura 60 – Espectros eletrônicos dos sólidos dispersos em BaSO4; H2Melox, NaHMelox e 

Cu-HMelox. 

 

Os espectros do H2Melox, Cu-HMelox e dos materiais Cu-HMelox/HDLint e Cu-

HMelox/HDLads (amostras sólidas) são mostrados na Figura 61 . Devido ao limite de 

detecção do aparelho, só foi possível detectar bandas acima de 400 nm.   

 Além da banda na região do UV, que pode ser atribuída aos ligantes HMelox-, 

o complexo Cu-HMelox apresenta uma banda muito larga na região do visível por 

volta de 700 nm, atribuída à transição dxy,yz  dx2-y2 característica dos íons Cu(II).   

As duas bandas do complexo Cu-HMelox também são observadas no espectro 

do material Cu-HMelox/HDLint. No material Cu-HMelox/HDLads as bandas 

características do Cu-Hmelox são observadas com intensidade muito baixa, o que 

pode ser atribuído à pequena quantidade de complexo imobilizada no HDL pela rota 

2.  
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Figura 61 – Espectros eletrônicos dos sólidos: H2Melox; Cu-HMelox; Cu-HMelox/HDLint e Cu-

HMelox/HDLads. 

 

4.2.2.6. Espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR) 

Meloxicam, NaHmelox e o complexo Cu-Hmelox 

 Os espectros FTIR e FT-Raman do H2Melox, NaHMelox e do Cu-HMelox são 

mostrados, respectivamente: Figura 62 e Figura 63 (H2Melox), Figura 64 (NaHMelox), 

Figura 65 e Figura 66 (Cu-HMelox). As atribuições dos principais modos vibracionais 

desses compostos são sumarizadas na Tabela 18.  

 Comparando os espectros vibracionais do ligante livre, H2Melox, com aquele 

do correspondente complexo metálico de Cu(II), é possível observar algumas 

mudanças de freqüências que estão de acordo com o comportamento esperado com 

base na estrutura proposta, mostrado no Esquema 8(3). No espectro do complexo a 

ausência da banda em 3287 cm-1, atribuída ao estiramento N(c) – H do H2Melox está 

de acordo com a formação da ligação de hidrogênio intramolecular O(d)···H–N, como 

sugerido no Esquema 8. Este comportamento também foi observado para o 

NaHMelox, e para outros complexos metálicos com meloxicam, já mencionados 

anteriormente52.  
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 No espectro FTIR do H2Melox as freqüências na região de respiração do anel 

aromático apresentam boa resolução. Após a desprotonação, provavelmente devido 

ao aumento da delocalização eletrônica, ocorre a sobreposição dessas bandas. Este 

comportamento é observado para o NaHMelox e o Cu-HMelox.  

 A banda em 1590 cm-1 observada no espectro FTIR do complexo Cu-HMelox 

pode ser atribuída ao estiramento υ(C = O(a)) do grupo amida. O deslocamento dessa 

banda em relação ao espectro do H2Melox (1620 cm-1) é uma forte evidência de que 

a coordenação do HMelox- ocorre através do oxigênio O(a). Esses resultados 

corroboram com os resultados obtidos por espectroscopia eletrônica discutidos 

anteriormente. O deslocamento de freqüência pode ser atribuído à delocalização 

eletrônica após a complexação da droga ao íon metálico.  

A participação do átomo de nitrogênio N(b) do anel tiazólico na coordenação ao 

cobre pode ser verificada pelo deslocamento da banda atribuída à deformação no 

plano do anel após a complexação, de 608 cm-1 no H2Melox para 627 cm-1 no Cu-

HMelox. Este deslocamento está de acordo com os dados observados para 

complexos metálicos com piridina e seus derivados (imidazóis e tiazóis), para os 

quais as deformações do anel da piridina livre são deslocadas para freqüências mais 

altas após a complexação pelo átomo de nitrogênio81. O mesmo comportamento foi 

observado para complexos metálicos com o fármaco piroxicam26, estruturalmente 

análogos aos complexos com meloxicam52.  

 O deslocamento da banda de estiramento do anel tiazólico de 1531 cm-1 

(H2Melox) para 1478 cm-1 no Cu-HMelox fornece mais uma evidência do 

envolvimento do átomo de nitrogênio N(b) na coordenação ao Cu(II). No NaHMelox 

não é observada mudança significativa na freqüência dessa banda (1522 cm-1).  

As bandas referentes aos estiramentos anti-simétricos (υa) e simétricos (υs) do 

grupo SO2 são observadas, respectivamente, nas seguintes freqüências: 1348 e 1162 

cm-1 (H2Melox), 1329 e 1169 cm-1 (NaHMelox) e 1341 e 1173 cm-1 (Cu-HMelox); e 
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estão de acordo com aquelas observadas para outros complexos com meloxicam52. 

O deslocamento das bandas de estiramento do grupo SO2 pode ser atribuído a 

mudanças da densidade eletrônica sobre o átomo de enxofre e sobre o anel 

benzotiazina devido à coordenação do metal26. O aparecimento de uma nova banda 

em 447 cm-1 no espectro do Cu-HMelox pode ser atribuído ao estiramento υ(M – N) 

de quelatos81, corroborando com a coordenação do ligante ao Cu(II) através do 

oxigênio carbonílico (O(a)) do grupo amida e do nitrogênio (N(b)) do anel tiazólico. 
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Figura 62 – Espectro vibracional FTIR do H2Melox (4000 – 400 cm-1). 
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Figura 63 – Espectros vibracionais FTIR (em preto) e FT-Raman (em azul) do H2melox (1800 

– 400 cm-1). 
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Figura 64 – Espectros vibracionais FTIR (em preto) e FT-Raman (em azul) do NaHMelox 

(1800 – 400 cm-1)  
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Figura 65 – Espectro vibracional FTIR do complexo Cu-HMelox (4000 – 400 cm-1). 
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Figura 66 – Espectros vibracionais FTIR (em preto) e FT-Raman (em azul) do complexo Cu-

HMelox  (1800 – 400 cm-1).  
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Tabela 18 – Atribuições tentativas61 das principais bandas FTIR (cm-1) do H2Melox, 

NaHMelox e do Cu-HMelox. 

Atribuição H2Melox  NaHMelox  Cu-HMelox 

 FFTTIIRR  FFTT--RRaammaann  FFTTIIRR  FFTT--RRaammaann  FFTTIIRR  FFTT--RRaammaann  

υ(C-H) 3000-2500 m 3100-2920 f  3100-2910 f 3100-2800m ~2900 m 

υ(O-H)   ~3400 F  ~3600 m  

υ(N(c) – H) 3287 F      

υ(C=O(a)) 1620 F  1624 m  1590 m  

υ(anel tiazólico) 1531 F 1528 F 1522 F 1517 F 1478 m 1470 F 

υ a(SO2) 1348 F 1340 f 1329 F 1322 f 1341 F 1344 f 

υ s(SO2) 1162 F 1162 m 1169 F 1170 m 1173 F 1173 m 

δ(anel tiazólico) 608 F    627 m  

υ(M –N(b))     447 m  

Intensidade das bandas: F =forte; m = média; f = fraca. 

 

Materiais Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads 

O espectro FTIR do material Cu-HMelox/HDLint é mostrado na Figura 67 (1800 

– 400 cm-1). As atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são 

resumidas na Tabela 19.  

 No espectro vibracional FTIR do material Cu-HMelox/HDLint é possível 

identificar, além dos principais modos vibracionais da Hidrotalcita, já discutidos 

anteriormente (secção 4.1.1), os principais modos vibracionais do complexo Cu-

HMelox, particularmente: a banda referente ao estiramento do C=O(a) do grupo amida 

dos ligantes meloxicam (1603 cm-1), as bandas dos estiramentos anti-simétricos (νa) e 

simétricos (νs) do grupo SO2 (1342 e 1173 cm-1, respectivamente) e as bandas de 

estiramento e deformação angular do anel tiazólico (1502 e 630 cm-1, 

respectivamente).  

A nova banda observada em 1660 cm-1 pode ser atribuída ao grupo amida da 

Dmf, devida à adsorção de moléculas do solvente no HDL. 
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 Como já discutido anteriormente (secção 4.1), o tratamento da Hidrotalcita com 

a mistura Etanol/Dmf 1:1 v/v leva a substituição de íons carbonato por íons formiato. 

No caso do Cu-HMelox/HDLint a nova banda, observada em 1574 cm-1 pode ser 

atribuída ao estiramento anti-simétrico do grupo COO- de íons formiato. Esses 

resultados sugerem que os íons formiato, gerados in situ pelas reações de hidrólise 

da Dmf (Figura 26), podem estar sendo intercalados concomitantemente com o 

complexo metálico. Na amostra C (HDL tratado com a mistura Etanol/Dmf 1:1) ou na 

dispersão coloidal, a banda referente ao estiramento anti-simétrico do COO- do 

formiato é verificada em uma freqüência um pouco mais alta, em 1587 cm-1 (Figura 

31). O deslocamento de banda (1574 cm-1) sugere que os íons formiato possam estar 

realizando algum tipo de interação com o complexo metálico intercalado.    

Como no caso da amostra C, no Cu-HMelox/HDLint também é verificada a 

presença de íons carbonato remanescentes da Hidrotalcita precursora, o que pode 

ser constatado pela presença dos modos vibracionais característicos do CO3
2- 

observados no espectro FTIR do material hibrido, em 1375 cm-1 (υ3(CO3)) e 856 cm-1 

(υ2(CO3)).   Ao contrário do Cu-Indo/HDLint, o ombro observado por volta de 3050 cm-

1, atribuído ao estiramento υ(O–H---CO3
2-)  indica a presença de água no material 

mesmo após a intercalação do Cu-HMelox.  
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Figura 67 – Espectro vibracional FTIR do Cu-HMelox/HDLint (1800 – 400 cm-1). 

 

O espectro FTIR do material Cu-HMelox/HDLads é mostrado na Figura 68 

(4000 – 400 cm-1), e as atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são 

resumidas na Tabela 19.  

Ao contrário do Cu-HMelox/HDLint o Cu-HMelox/HDLads apresenta um espectro 

FTIR muito semelhante ao da Hidrotalcita. O ombro por volta de 3050 cm-1 e a banda 

em 1650 cm-1, referentes às moléculas de água do HDL, indicam a presença de água 

na região interlamelar. A ausência de bandas intensas do complexo Cu-HMelox 

indica que foi adsorvida uma pequena quantidade do complexo no material. A banda 

observada em 1165 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento υs(SO2). Os demais 

modos vibracionais característicos do complexo Cu-HMelox caem na mesma região 

dos estiramentos υ3(CO3
2-) e δ(H2O), podendo estar encobertos por essas bandas 

que são bastante intensas.  
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Figura 68 – Espectro vibracional FTIR Cu-HMelox/HDLads (4000 – 400 cm-1). 
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Tabela 19 – Atribuições tentativas61 das principais bandas FTIR (cm-1) dos materiais 

Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads. 

Atribuição 

 

Cu-HMelox/HDLint Cu-HMelox/HDLads 

υ(C-H) 3140-2930 m ------- 

υ(O-H) ~3540 mF ~3500 mF 

υ(N(c) – H) ------- ------- 

υ(O-H---CO3
2-) 3050 (ombro) 3050 (ombro) 

υ(C=O)dmf 1660 F ------- 

δ(H2O) 1600 (ombro) 1650 F 

υa(COO-) 1574 F ------- 

υ(C=O(a)) 1603 m ------- 

υ(anel tiazólico) 1502 F ------- 

υ3(CO3
2-) 1375 mF 1371 mF 

υa(SO2) 1342 mF ------- 

υ s(SO2) 1173 F 1165 f 

υ1(CO3
2-) ------- ------- 

υ2(CO3
2-) 856 f 860 mf 

δ (anel tiazólico) 630 mf ------- 

υ(M-N(b)) 452 mf ------- 
Intensidade das bandas: F =forte; mF = muito Forte; m = média; f = fraca; mf = muito fraca. 

 

4.2.2.7. Análise Térmica TG e DrTG 

Meloxicam, NaHMelox e  complexo Cu-HMelox 

 Na literatura são encontrados estudos a respeito do comportamento térmico de 

complexos ternários de tenoxicam e piroxicam82, análogos ao meloxicam. Entretanto, 

não são reportados estudos do comportamento térmico dos ligantes livres. No 

presente trabalho, além das curvas TG e DTA do complexo Cu-HMelox, foram 

também obtidas as curvas do H2Melox e do NaHMelox, mostradas na Figura 69. Os 

resultados obtidos são sumarizados na Tabela 20.  
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 A curva TG mostra que o H2Melox perde 100% de massa, em duas etapas.  

Na primeira etapa, por volta de 282°C, o H2Melox perde 79% de massa 

acompanhada por um pico exotérmico observado na curva DTA. A massa restante 

sofre decomposição na faixa de temperatura de 350 – 600°C em um processo 

endotérmico.  

 O respectivo sal de sódio do meloxicam, o NaHMelox, apresenta 83% de perda 

de massa em três etapas principais. Na primeira etapa é observada uma perda de 

aproximadamente 7% até a temperatura de 190°C. Esta perda pode ser atribuída à 

perda de moléculas de água de hidratação, uma vez que foi observado que o sal é 

bastante higroscópico. A perda de água é acompanhada por um processo 

exotérmico, como observado na respectiva curva DTA do composto. Enquanto que 

para o H2Melox a perda de massa ocorre principalmente na primeira etapa (282°C) 

em um processo exotérmico, para o NaHMelox a perda de massa ocorre em duas 

faixas de temperatura: 200 a 450°C (perda de 46% de massa) e 450 a 700°C (perda 

de 30% de massa). Ambas as etapas são acompanhadas por processos 

endotérmicos, como observado em sua curva DTA. 

 O complexo Cu-HMelox mostra um comportamento térmico bastante diferente 

daquele apresentado pelo NaHMelox. A primeira etapa de decomposição, dentro da 

faixa de temperatura de 25 a 240°C, corresponde à perda das duas moléculas de 

água de coordenação (2H2O) – perda de massa calculada: 4,5%; perda de massa 

experimental: 4,5%. Nenhum pico foi observado na respectiva curva DTA dentro 

dessa mesma faixa de temperatura. As etapas de decomposição remanescentes, de 

240 a 700°C, correspondem à perda de duas moléculas de HMelox. A decomposição 

dos ligantes orgânicos aparece como um processo endotérmico na corresponde 

curva DTA do complexo. A perda de massa total obtida (experimental 89%, calculada 

90%) é coerente com a total decomposição dos ligantes e com a formação do óxido 
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de cobre (CuO) como produto. O sólido preto obtido após a decomposição térmica do 

complexo Cu-HMelox foi identificado por análise DRX como CuO83 (ver apêndice 1). 
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Figura 69 – Curvas TG (linha preta), DrTG (linha azul) e DTA (linha vermelha) do H2Melox, 

NaHMelox e do complexo Cu-HMelox. 
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Tabela 20 – Resultados de análise térmica TG, DrTG e DTA para os compostos: 

H2Melox, NaHMelox e Cu-HMelox. 

Composto 

 

Temp. de 

variação de 

massa – TG (°C) 

Etapas de 

decomposição 

Picos na curva 

DrTG (°C) 

Perda de massa 

total % (calc.) 

Resíduo 

(cor) 

 

H2Melox 

 

250 – 700 2 282(-), 550(+) 100 (100) ----- 

NaHMelox 25 – 680 5 55(-), 131(-), 

243(+), 318(+), 

621(+) 

83 (83) ** 

(branco) 

Cu-HMelox 25 – 750 6 263(+), 312(+), 

340(+), 464(+), 

694(*) 

89 (90) CuO 

(preto)***

Pico associado na curva DTA: (-) exotérmico; (+) endotérmico; (*) nenhum pico observado na 

curva DTA. ** Resíduo não identificado. ***Resíduo identificado por análise DRX (ver 

apêndice 1).  

 

Materiais Cu-HMelox/HDLint e Cu-HMelox/HDLads 

As curvas TG e DrTG dos materiais híbridos Cu-HMelox/HDLint e Cu-

HMelox/HDLads são mostradas, respectivamente, na Figura 70 e na Figura 71.  

O comportamento térmico do material Cu-HMelox/HDLint é bem distinto do 

comportamento da Hidrotalcita (Figura 16) e do complexo Cu-HMelox não-imobilizado 

(Figura 69). Como no caso do complexo Cu-Indo, a imobilização do Cu-HMelox no 

HDL leva a desestabilização térmica do complexo. Na curva TG do Cu-HMelox/HDLint 

perdas de massa são observadas em temperaturas inferiores àquelas do Cu-HMelox. 

A perda de massa total do material híbrido, 61%, é bem maior do que a apresentada 

pela Hidrotalcita precursora (46%). 

Por volta de 190°C o Cu-HMelox/HDLint apresenta 14,7% de perda de massa, 

que pode ser atribuída à eliminação de moléculas de água. Esses resultados 

mostram que com a intercalação do complexo a quantidade de água no material 
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híbrido é um pouco menor do que a apresentada pela Hidrotalcita (17,6%). Além 

disso, observando a região de perda de água do material hibrido, é possível verificar 

que, ao contrário do HDL precursor, onde a perda de água ocorre em uma única 

temperatura, a perda de água do Cu-HMelox/HDLint passa a ocorrer em um intervalo 

maior de temperatura. Esses resultados sugerem moléculas de água em ambientes 

diferentes. Nessa região pode estar ocorrendo a eliminação das moléculas de água 

axiais do complexo intercalado; a eliminação da água interlamelar da fase contendo 

íons carbonato e até mesmo moléculas de água interagindo com íons formiato. 

Já no caso do material Cu-HMelox/HDLads, o comportamento térmico 

observado é muito semelhante ao da Hidrotalcita. O novo material passa apresentar 

49% de perda de massa total, pouco mais do que a Hidrotalcita, que perde 46% de 

massa. Essa pequena diferença pode ser atribuída à baixa quantidade de material 

adsorvido na superfície externa da Hidrotalcita.  
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Figura 70 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do Cu-HMelox/HDLint. 
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Figura 71 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do Cu-HMelox/HDLads. 

 

 
4.2.2.8. Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica  

(EPR) 

 Os espectros EPR do complexo Cu-HMelox e do material Cu-HMelox/HDLint, 

obtidos à temperatura ambiente, são mostrados na Figura 72. Os valores de g e de 

A// são mostrados na Tabela 21. 

 O espectro do complexo Cu-HMelox mostra um sinal intenso por volta de 3457 

G, que é característico de complexos de cobre mononucleares70.  A razão g///A// 

(126) é indicativo de estrutura predominantemente quadrado planar levemente 

distorcida em torno do íon Cu(II)43 no complexo Cu-HMelox.  

 O espectro EPR do material híbrido Cu-HMelox/HDLint é muito similar ao do 

complexo Cu-HMelox, mostrando um sinal da mesma região, em 3438 G, porém com 

menor intensidade.  
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Figura 72 – Espectros EPR do Cu-HMelox (linha preta) e do Cu-HMelox/HDLint (linha 

vermelha), obtidos a temperatura ambiente.  

 

Tabela 21 – Valores de g e A// do Cu-HMelox e do Cu-Hmelox/HDLint obtidos a 

temperatura ambiente.  

 g// g┴ A// (G) A// (cm-1) g// / A// 

Cu-HMelox 2,240 2,071 169,8 G 177,5x10-4 126 

Cu-HMelox/HDLint 2,336 2,066 ------ ------ ------ 

 
 
 

4.2.2.9. Estruturas propostas: meloxicam e complexo Cu-HMelox 

Diversas tentativas de obtenção de monocristais do complexo Cu-HMelox 

foram realizadas, porém, não foram obtidos cristais de qualidade apropriada para 

determinação da estrutura por difração de raios X. Desta forma, a possível estrutura  

do complexo foi inferida com base em estudos espectroscópicos, discutidos 

anteriormente, e em estudos de modelagem molecular realizados pelo método semi-

empírico PM3. Também foram obtidas as estruturas otimizadas do ligante meloxicam, 

H2Melox, e de seus derivados iônicos, HMelox- e H3Melox+. A geometria inicial do 
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complexo foi baseada na estrutura cristalina de complexos análogos27, 52. Os 

parâmetros de cálculos utilizados foram aqueles implementados pelo programa50.  

 Em um trabalho anterior, Defazio e Cini52 reportaram estudos de modelagem 

molecular aplicando o método de mecânica molecular para diferentes conformações 

do fármaco meloxicam. Neste mesmo trabalho os autores também realizaram 

cálculos pelo método semi-empírico ZINDO/1 para complexos metálicos “modelo” do 

meloxicam.  Nesses cálculos, o ligante meloxicam foi substituído por um ligante 

modelo chamado MOD, análogo ao meloxicam, porém, foi omitido o anel hidroxi-2-

metil-2H-1,2-benzotiazina-1,1-dióxido. Além da diferença na estrutura do ligante, as 

estruturas otimizadas apresentavam apenas um ligante do tipo MOD.  

No presente trabalho, as estruturas do fármaco meloxicam e de suas 

respectivas espécies iônicas, e também do complexo de Cu(II) foram otimizadas 

utilizando o método semi-empírico PM3. Os estudos realizados são diferentes 

daqueles previamente reportados52 nos seguintes aspectos: 1) Diferença no ligante: 

em nossos cálculos foi empregada a real estrutura do meloxicam; 2) Diferença na 

esfera de coordenação do íon metálico: neste caso foi considerado que o íon metálico 

está coordenado por duas moléculas do ligante meloxicam nas posições equatoriais e 

duas moléculas de água nas posições axiais; 3) Diferença nas condições 

computacionais: foi empregado o método semi-empírico PM3 para todas as 

moléculas e um critério de convergência consideravelmente melhor, 0,00001 kcal 

mol-1 (o critério utilizado por Defazio e Cini52 foi igual a 0,042 kcal mol-1 para todas as 

moléculas e 0,105 kcal mol-1 para o complexo Zn-MOD). Os resultados obtidos em 

nossos estudos são discutidos a seguir: 
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O ligante meloxicam 

 

Figura 73 – Estrutura do fármaco meloxicam (H2melox) –4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-2-

tiazolil)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida-1,1-dióxido. 

 

A numeração utilizada para a discussão dos comprimentos e ângulos de 

ligação do meloxicam é aquela utilizada na literatura52 e mostrada na Figura 73 . As 

estruturas otimizadas do H2Melox, do HMelox- e do H3Melox+ são mostradas na 

Figura 74. Na Tabela 22 alguns comprimentos de ligação e ângulos selecionados são 

apresentados e comparados com parâmetros geométricos equivalentes da estrutura 

cristalina do meloxicam52.  

No caso do meloxicam em sua forma neutra, H2Melox, os valores dos 

comprimentos e ângulos de ligações calculados estão bem próximos dos valores 

obtidos por difração de raios X. Esses resultados mostram que a estrutura otimizada 

é bem semelhante à estrutura real do meloxicam. Comparando os valores dos 

comprimentos e os ângulos de ligações calculados para essas espécies iônicas com 

aqueles do H2Melox, verifica-se que as mudanças observadas estão de acordo com o 

esperado devido à desprotonação ou protonação do meloxicam, respectivamente. 

No caso do HMelox-, em comparação com o H2Melox, são verificadas 

diferenças nos comprimentos de ligação e nos ângulos do anel benzotiazina. Com a 

desprotonação do grupo fenol é verificado um aumento no comprimento da ligação 

C(3) – C(4) (1.526 Å), e a diminuição das ligações N(2) – C(3) (1.315 Å) e C(4) – 

O(17) (1.205 Å). Essas diferenças podem ser atribuídas ao aumento da delocalização 
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no anel após a desprotonação do grupo fenol, uma vez que no íon fenolato o elétron 

livre entra em ressonância com o anel aromático, estabilizando assim a estrutura da 

molécula59.  

 

Tabela 22 – Comprimentos de ligações selecionados (Å) e ângulos (°) para as 

espécies H2Melox, HMelox-, H3Melox+, calculados pelo método semi-empírico PM3. 

Para fins de comparação também são mostrados os parâmetros geométricos 

equivalentes do H2Melox obtidos por difração de raios X52.  

Ligação 
 

H2Melox 
(Raios X) 

H2Melox 
(calculado) 

HMelox- 

(calculado) 
H3Melox+ 

(calculado) 

C(3) – C(4) 1,363(3) 1,364 1,526 1,366 

N(2) – C(3) 1,440(2) 1,433 1,315 1,434 

C(4) – O(17) 1,336(2) 1,377 1,205 1,373 

C(14) – O(15) 1,246(2) 1,215 1,211 1,204 

N(16) – C(2’) 1,391(2) 1,428 1,444 1,382 

C(2’) – S(3’) 1,727(2) 1,767 1,753 1,755 

C(2’) – N(1’)  

 

1,293(2) 1,340 1,338 1,391 

C(4) – C(3) – C(14) 120,8(5) 120,6 116,2 121,4 

C(3) – C(14) – O(15) 121,1(3) 123,7 120,3 128,0 

C(14) – N(16) – C(2’) 124,5(2) 122,5 114,8 126,9 

N(16) – C(2’) – N(1’) 

 

120,7(2) 118,4 119,6 119,3 

 

 

Figura 74 – Estruturas otimizadas para o H2Melox, e para suas respectivas espécies 

aniônicas, HMelox- e H3Melox+; cores: azul claro – C; azul escuro – N; vermelho – O; amarelo 

– S; branco – H. 
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Complexo Cu-HMelox  

A estrutura otimizada do complexo Cu-HMelox é mostrada na Figura 75. Na 

Tabela 23 alguns comprimentos de ligação e ângulos selecionados são mostrados e 

comparados com parâmetros geométricos equivalentes do complexo 

[Cu(HTenox)2(py)2]·EtOH, análogo, de estrutura cristalina conhecida27.  

A estrutura otimizada para o Cu-HMelox sugere que  as posições equatoriais 

do complexo são ocupadas por dois ânions HMelox- coordenados na forma de 

quelato (bidentado) pelo oxigênio carbonílico e pelo nitrogênio do anel tiazólico em 

um arranjo trans; as duas posições axiais são ocupadas por moléculas de água 

coordenadas ao íon metálico Cu(II) pelos átomos de oxigênio.   

No complexo de Cu(II) com tenoxicam27, a estrutura determinada por difração 

de raios X mostra que a coordenação do fármaco também ocorre pelo oxigênio 

carbonílico e pelo nitrogênio do anel tiazólico.  A estrutura otimizada do complexo 

[Cu(HMelox)2(H2O)2] sugere que o íon cobre(II) é hexa-coordenado em uma estrutura 

octaédrica distorcida, que é alongada ao longo da direção do eixo axial Cu – O(água) 

devido à distorção Jahn-Teller.  Os ângulos equatoriais calculados estão próximos de 

90°. Os comprimentos das ligações Cu – O e Cu – N calculados para o complexo Cu-

meloxicam estão bastante próximos dos valores reportados para o complexo 

[Cu(HTenox)2(py)2]·EtOH27 (ver Tabela 23). 

É importante ressaltar que as diferenças observadas entre os valores obtidos 

para o monocristal do complexo [Cu(Htenox)2(py)2]·EtOH e os valores obtidos por 

cálculos teóricos para o [Cu(HMelox)2(H2O)2] são pequenas considerando que os 

ligantes axiais são diferentes. Os ligantes equatoriais pertencem à mesma família de 

drogas, exibindo, entretanto, estruturas bastante distintas entre si. Além disso, os 

cálculos realizados são baseados em parâmetros aproximados, considerando apenas 

uma única molécula no vácuo.  
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Tabela 23 – Comprimentos de ligações selecionados (Å) e ângulos (°) para o 

complexo Cu-HMelox calculados pelo método semi-empírico PM3, e para o complexo 

análogo [Cu(HTenox)2(py)2]·EtOH27.  

Ligação 

(Esfera de coordenação) 

[Cu(HTenox)2(py)2]·EtOH  

(Raios X) 

[Cu(HMelox)2(H2O)2]

(calculado) 

Cu – O 1,934(5) 1,930 

Cu – N  2,038(7) 1,975 

Cu – L(axial) 2,411(7)* 2,033** 

N – Cu – O  89,8(2) 89,4/89,0 

O – Cu – L(axial) 89,2(2)* 90,2** 

N – Cu – L(axial) 90,3(2)* 91,7** 

L(axial) = *N do grupo piridil; **O da água. 

  

 

 

Figura 75 – Estrutura otimizada para o complexo [Cu(HMelox)2(H2O)2], cores: azul claro – C; 

azul escuro – N; vermelho – O; amarelo – S; branco – H; verde – cobre. 
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4.2.3. Síntese e caracterização do complexo Cu-Sulin e do material 

híbrido Cu-Sulin/HDL. 

O Sulindaco84 é um fármaco antiinflamatório da família do ácido arilalcanóico  

amplamente prescrito para o tratamento de condições inflamatórias crônicas. Ao 

contrário dos demais FAINEs abordados neste trabalho (indometacina, meloxicam, 

ibuprofeno e naproxeno), o sulindaco não é o principio ativo em si, é, um pró-

fármacoii, ou seja, é convertido em sua forma farmacologicamente ativa no meio 

biológico. Quando administrado, o sulindaco é metabolizado reversivelmente a sulfeto 

e irreversivelmente a sulfona. À conversão em sua forma ativa como antiinflamatório, 

o sulindaco-sulfeto, se dá pela ação de enzimas presentes no fígado. Após a 

conversão, o sulindaco-sulfeto é excretado na bile e reabsorvido no intestino. 

Acredita-se que esse caminho leve à diminuição dos efeitos colaterais sobre o trato 

gastrointestinal (alguns estudos sugerem que o sulindaco apresenta menor toxicidade 

gástrica do que outros FAINEs tradicionais). O mecanismo da ação antiinflamatória 

ainda não é totalmente esclarecido, porém, acredita-se que se dê pela inibição das 

coenzimas COX-1 e COX-2 e, consequentemente, pela inibição da síntese de 

prostaglandinas, de forma similar a dos demais FAINEs84. 

O sulindaco também vem sendo investigado como agente terapêutico para o 

tratamento do mal de Alzheimer. Mais recentemente as propriedades anti-oxidativas 

do sulindaco passaram a ser exploradas, uma vez que o grupo sulfóxido da molécula 

pode ser reduzido pela metionina sulfóxido redutase A (MsrA)84. 

Além de ser interessante do ponto de vista farmacológico, o sulindaco também 

é bastante interessante pelo ponto de vista da química de coordenação, uma vez que 

                                                 
ii Um pró-fármaco é uma substância farmacológica que é administrada em sua forma inativa (ou 

siginificantemente menos ativa). Uma vez administrada, o pró-fármaco é metabolizado in vivo na forma 

ativa da droga17. 
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a molécula é um potencial ligante para metais de transição, pois apresenta diversos 

pontos de coordenantes. Nosso interesse, em particular, está no grupo carboxilato 

deste ligante, que possibilita a obtenção de complexos de Cu(II) com estruturas 

diméricas do tipo gaiola.  

 

Figura 76 – Estrutura do fármaco sulindaco (HSulin). 

 

4.2.3.1. Síntese do complexo Cu-Sulin 

Na síntese do Cu-Sulin a fonte de íons Cu(II) também foi o acetato de cobre, 

[Cu2(CH3COO)4(H2O)2], que apresenta estrutura dimérica do tipo gaiola74. Na reação, 

ocorre a troca dos grupos acetato pelos grupos Sulin, levando à formação do novo 

complexo, como representado na equação abaixo: 

[Cu2(CH3COO)4(H2O)2]  +  4HSulin    [Cu2(Sulin)4(H2O)2]  +  4CH3COOH   

Os resultados de análise elementar (C, H, N e S) mostrados na Tabela 24, são 

coerentes com a fórmula: [Cu2(Sulin)4(H2O)2]·H2O. A presença de uma molécula de 

água de hidratação foi confirmada por análise térmica (TG), discutida adiante. 

 

Tabela 24 – Resultados de análise elementar (C, H, N e S) para o complexo Cu-

Sulin. 

Composto Fórmula proposta Cor Encontrado (Calculado) (%) 

   C H N S 

Cu-Sulin [Cu2(C20H16FO3S)4(H2O)2]·H2O Verde-

abacate 

59,1 

(59,9) 

4,1 

(4,4) 

0,1 

(0,0) 

8,2 

(8,0) 
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4.2.3.2. Curva de calibração para o complexo Cu-Sulin 

A curva de calibração e sua respectiva equação de reta, obtida por meio de 

regressão linear, são mostradas na Figura 77. As variações de absorbância em 

função da concentração foram acompanhadas pelo monitoramento da banda d – d do 

cobre(II), em 710 nm.  
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Figura 77 – Curva de calibração para o complexo Cu-Sulin em Etanol/Dmf 1:1 v/v. 

Concentrações variando de 0,30 a 2,00 g.L-1 ,  λ = 710 nm.  

 

4.2.3.3. Imobilizações do complexo Cu-Sulin no HDL Hidrotalcita 

O Cu-Sulin foi imobilizado no HDL através da suspensão da Hidrotalcita em 

soluções do complexo na mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v) (rota 1). Foram realizadas duas 

imobilizações em duplicatas, perfazendo um total de quatro imobilizações. Os valores 

de absorbância medidos e as quantidades de complexo imobilizadas no HDL 

(determinadas pela curva de calibração) encontram-se na Tabela 25.  
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Tabela 25 – Absorbância das soluções de Cu-Sulin em Etanol/Dmf 1:1 (v/v) antes e 

após o período de imobilização na Hidrotalcita e quantidades de complexo 

imobilizadas. 

RRoottaa  11  ––  IImmoobbiilliizzaaççããoo  eemm  EEttaannooll//DDmmff  11::11  ((vv//vv))      

Imobilização ABSinicial 

(Cinicial g.L-1) 

ABSfinal 

(Cfinal g.L-1) 

mCu-Sulin/mmaterial (g/g) 

A1 0,49 (1,91) 0,32 (1,26) 0,25 

A2 0,49 (1,91) 0,27 (1,10) 0,29 

B1 0,49 (1,91) 0,30 (1,21) 0,26 

B2 0,49 (1,91) 0,29 (1,16) 0,27 

   MMééddiiaa  ==  00,,2277  

 

O material obtido é denominado neste texto como Cu-Sulin/HDLint. Pelas 

quantificações realizadas pela curva de calibração, esse material contém 27% (m/m) 

de complexo. A imobilização do Cu-Sulin na mistura Etanol/Dmf leva à obtenção de 

um material de cor verde-abacate (Figura 78).  

 

Figura 78 – Fotografia mostrando o fármaco sulindaco (HSulin), o complexo Cu-Sulin, a 

Hidrotalcita, e o material híbrido Cu-Sulin/HDLint. 
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Os resultados de análise elementar para o material são mostrados na Tabela 

26. O material Cu-Sulin/HDLint apresenta uma porcentagem de carbono (14,1%) 

maior do que encontrada na Hidrotalcita (2,3%), indicando que ocorreu a imobilização 

do Cu-Sulin no HDL. A razão molar Mg/Al encontrada (3,2) é próxima à da 

Hidrotalcita precursora.   

 

Tabela 26 – Resultados de análise elementar (C, H, N e S) e análise de metais por 

ICP-AES (Cu, Mg e Al) para o material Cu-Sulin/HDLint. 

Material %C  %H %N %S % Cu  % Mg % Al Mg/Al* 

Cu-Sulin/HDLint 14,1 3,8 0,2 1,6 2,0 18,1 6,2 3,2 

*Razão molar 

 

4.2.3.4. Difratometria de Raios X (DRX) 

 

HSulin e complexo Cu-Sulin 

 Os difratogramas de raios X do sulindaco e do Cu-Sulin são mostrados na 

Figura 79. Na literatura85, 86, 87 são descritos quatro polimorfos do sulindaco, 

denominados polimorfos I, II, III e IV. O difratograma de raios X obtido para o HSulin é 

característico do polimorfo II, o qual é a forma comercial mais comum do sulindaco. 

Tanto o sulindaco quanto o complexo apresentam reflexões em valores de 2θ 

menores do que 50°. 
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Figura 79 – Difratogramas do fármaco HSulin e do complexo Cu-Sulin. 

 

Material híbrido Cu-Sulin/HDLint 

O difratograma de raios X do material Cu-Sulin/HDLint é mostrado na Figura 80.  

10 20 30 40 50 60 70

Cu-Sulin/HDLint

d 00
3=

1,
28

nm

Hidrotalcita

d003=0,78nm50
0 

50
0 

In
te

ns
id

ad
e 

(c
ps

)

2θ (graus)

 

 

Figura 80 – Difratogramas do material híbrido Cu-Sulin/HDLint e da Hidrotalcita. 
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O difratograma do Cu-Sulin/HDLint apresenta uma reflexão em valor de 2θ 

menor do que a reflexão referente ao plano 003 da Hidrotalcita (<11,32°), indicando 

que ocorreu a intercalação do complexo entre as lamelas do HDL. O primeiro pico 

observado para o material híbrido em difração em 2θ = 6,88 corresponde a um 

espaçamento basal da ordem de 1,28 nm. Descontando-se o valor da espessura da 

lamela (0,48 nm), obtém-se um espaçamento interlamelar da ordem de 0,80 nm. 

Esse valor corresponde à aproximadamente o tamanho do complexo Cu-Sulin (~ 0,8 

nm) orientado horizontalmente em relação ao eixo Cu---Cu, como mostrado na Figura 

81. Portanto, valor obtido (d003 = 1,28 nm) indica a presença de uma monocamada do 

complexo intercalado entre lamelas adjacentes do HDL. 

 

Figura 81 – Esquema representativo (a) a estrutura otimizada para o complexo Cu-Sulin (b) 

uma das possíveis orientações do complexo Cu-Sulin intercalado no HDL. Cores dos átomos: 

azul claro – C; vermelho – O; Azul escuro – N; branco – H, amarelo – S; violeta – F; verde – 

Cu (Os átomos de H do complexo foram omitidos).  
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O padrão de difração observado para as reflexões basais (00l) do Cu-

Sulin/HDLint a existência de uma segunda fase, possivelmente devido à presença de 

HDL-carbonato remanescente. Os valores de distância interplanar (dhkl) para os dois 

conjuntos dos harmônicos (003), (006) e (009) observados para o Cu-Sulin/HDLint são 

mostrados na Tabela 27.  

 

Tabela 27 – Valores de espaçamento basal (ou distância interplanar) (dhkl), 2θ (λ = 

1,54 Å) e índices de Miller (hkl) observados para o material Cu-Sulin/HDLint. 

2θ (graus) d (nm) hkl 

6,88 1,28 (003) 

13,60 0,65 (006) 

20,65 0,43 (009) 

11,52 0,77 (003’) 

23,00 0,38 (006’) 

34,84 0,26 (009’) 

 

4.2.3.5. Espectroscopia eletrônica 

Os espectros eletrônicos do HSulin e do complexo Cu-Sulin em soluções de 

Dmf, são mostrados na Figura 82.  O HSulin exibe bandas de absorção na região do 

ultra-violeta em 267, 288 e 330 nm. Já o complexo Cu-Sulin exibe, além das bandas 

dos ligantes sulindaco, uma nova banda na região do visível, em 710 nm, 

característica da transição dxy,yz  dx2-y2 dos íons Cu(II) do complexo.  

No espectro do sólido Cu-Sulin (Figura 83) observa-se uma banda larga 

referente à transição d – d dos íons Cu(II), em 710 nm. É possível também observar 

um ombro por volta de 790 nm, referente à distorção Jahn – Teller dos íons Cu(II)6. 

 O espectro eletrônico do material Cu-Sulin/HDLint é mostrado na Figura 83.  A 

banda característica do Cu-Sulin, em 710 nm, é observada no espectro do material 

híbrido, porém, com menor intensidade.  
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Figura 82 – Espectros eletrônicos do HSulin e do Cu-Sulin em soluções de Dmf. Acima: 260 

a 500 nm; abaixo é destacado o espectro do complexo Cu-Sulin na região do visível, de 500 

a 1000 nm.  
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Figura 83 – Espectros eletrônicos dos sólidos Cu-Sulin e Cu-Sulin/HDLint. 
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4.2.3.6. Espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR) 

 No caso de ligantes orgânicos que apresentam mais do que um ponto de 

coordenação para metais de transição, como o sulindaco, a espectroscopia na região 

do infravermelho é bastante útil para identificar por meio de quais grupos ocorreu a 

coordenação ao metal.  

O espectro FTIR do sulindaco é mostrado na Figura 84 (1800 – 400 cm-1). As 

atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são resumidas na Tabela 28.   

As principais bandas do sulindaco são aquelas referentes ao estiramento da 

carbonila (υ(C=O)) em 1701 cm-1 e aos modos de estiramento do grupo sulfóxido 

(υ(SO)) na região de 1020 e 1000 cm-1. A banda intensa observada em 1270 cm-1 é 

atribuída à vibração do dímero formado pela interação dos grupos COOH de duas 

moléculas de sulindaco85. O estiramento da ligação C – F (υ(C – F)) é observado em 

1159 cm-1, enquanto que o conjunto de bandas abaixo de 1000 cm-1 é atribuído às 

deformações δ(C–H).  As freqüências observadas para os modos vibracionais do 

HSulin são características do polimorfo II85, corroborando com os resultados obtidos 

por difração de raios X, discutidos anteriormente (Figura 79). 
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Figura 84 – Espectro vibracional FTIR do HSulin (1800 – 400 cm-1). 

 

 O espectro FTIR do complexo Cu-Sulin é mostrado na Figura 85 (1800 – 400 

cm-1). As atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são resumidas na 

Tabela 28.  No espectro FTIR do complexo Cu-Sulin são observados os modos 

vibracionais característicos dos ligantes Sulin.  A ausência da banda em 1701 cm-1 do 

HSulin (atribuída ao estiramento υ(C=O) da carbonila), e o surgimento de duas novas 

bandas em 1630 e 1421 cm-1, atribuídas, respectivamente, aos modos vibracionais 

de estiramentos anti-simétrico (υa) e simétrico (υs) do grupo COO-, sugerem que 

ocorreu a coordenação dos ligantes ao Cu(II) na forma de carboxilato. O valor de Δυ 

destas bandas, igual a 209 cm-1, indica a formação do complexo com estrutura do 

tipo gaiola77. O valor de Δυ encontrado é semelhante ao observado para complexo 

Cu-Indo (213 cm-1) (secção 4.2.1).  

O deslocamento das bandas do grupo sulfóxido, de 1020 cm-1 - 1000 cm-1 no 

HSulin para a região de 1038 - 1010 cm-1 no Cu-Sulin, sugerem que esse grupo deve 

estar interagindo no sólido. As seguintes possibilidades podem ser consideradas: (i) 



 163

pode ocorrer formação de ligações de hidrogênio entre os grupos sulfóxido dos 

ligantes e moléculas de água de hidratação; (ii) pode ocorrer interação entre os 

grupos sulfóxido com íons Cu(II) de uma molécula do complexo vizinha, formando 

uma estrutura polimérica semelhante à reportada para o complexo de cobre com 

ibuprofeno [Cu2(Ibp)4]28. Nesse último caso as moléculas de água não estariam 

coordenadas ao complexo, mas sim presentes na forma de água de hidratação. 

A literatura mostra que o estiramento do grupo sulfóxido é característico de 

cada forma polimórfica do HSulin, sendo utilizado como impressão digital na 

identificação dos diferentes polimorfos85. Desta forma, uma outra possibilidade a ser 

considerada é que, com a formação do complexo, a quebra do empacotamento do 

polimofo II do HSulin possa ter levado ao deslocamento das bandas do υ(SO).  
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Figura 85 – Espectro vibracional FTIR do complexo Cu-Sulin (1800 – 400 cm-1). 
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O espectro FTIR do material Cu-Sulin/HDLint é mostrado na Figura 86 (1800 – 

400 cm-1). As atribuições tentativas dos principais modos vibracionais são resumidas 

na Tabela 28.  

As bandas referentes aos estiramentos anti-simétrico (υa) e simétrico (υs) do 

grupo carboxilato são observadas em 1632 e 1423 cm-1. O valor de Δυ destas 

bandas, igual a 209 cm-1 é semelhante aquele observado para o Cu-Sulin, sugerindo 

que o complexo mantém a estrutura dimérica quando intercalado no HDL.   

Além da banda υ(COO-) dos ligantes sulindaco, uma nova banda em 1572 cm-1 

é observada no espectro do Cu-Sulin/HDLint. Essa banda pode ser atribuída ao 

estiramento anti-simétrico do grupo COO- de íons formiato, gerados in situ pelas 

reações de hidrólise da Dmf (Figura 26), os quais podem estar sendo intercalados 

concomitantemente com o complexo metálico. Essa banda também foi observada em 

freqüência semelhante (1574 cm-1) no espectro FTIR do Cu-HMelox/HDLint. Na 

amostra C (HDL tratado com a mistura Etanol/Dmf 1:1) ou na dispersão coloidal, a 

banda υ(COO-) do formiato é verificada em uma freqüência um pouco mais alta, em 

1587 cm-1 (Figura 31). O deslocamento dessa banda sugere que os íons formiato 

possam estar tendo algum tipo de interação com o complexo metálico intercalado.    

 Com a intercalação do complexo são verificados deslocamentos das bandas 

υ(SO) e υ(C – F) do Cu-Sulin para freqüências maiores, sugerindo que o complexo 

possa estar interagindo com a matriz lamelar através desses grupos funcionais. Esse 

comportamento está de acordo com a orientação proposta para o complexo 

intercalado (Figura 81), onde todos os grupos C – F encontram-se voltados 

diretamente para as lamelas do HDL. De acordo com a orientação proposta, os 

grupos SO não estão voltados para as lamelas, mas esses podem realizar interações 

com os íons formiato intercalados, por exemplo.  

A ausência do ombro em 3050 cm-1 da Hidrotalcita, atribuído ao estiramento 

υ(O–H---CO3
2-)  e da banda referente ao modo δ(H2O) em 1640 cm-1 sugere que o 
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HDL perde água com a imobilização do complexo. Comportamento semelhante foi 

observado com a intercalação do complexo Cu-Indo, discutido anteriormente (secção 

4.2.1). Em ambos os casos, a perda de água pode ser atribuída ao caráter 

hidrofóbico dos complexos.  Esses resultados também foram verificados pela análise 

termogravimétrica do Cu-Sulin/HDLint, discutido adiante.   

Como nos casos do material isolado após o tratamento do HDL com a mistura 

Etanol/Dmf (amostra C) e dos outros materiais híbridos contendo os complexos Cu-

Indo e Cu-Hmelox obtidos na mesma mistura de solventes, para o Cu-Sulin/HDLint  

também é observada a presença de íons carbonato remanescentes da Hidrotalcita 

precursora, o que pode ser constatado pela presença dos modos vibracionais 

característicos do CO3
2- em 1360 cm-1 (υ3(CO3)) e 860 cm-1 (υ2(CO3)).    
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Figura 86 – Espectro vibracional FTIR do Cu-Sulin/HDLint (4000 – 400 cm-1). 

 



 166

Tabela 28 – Atribuições tentativas61 das principais bandas FTIR (cm-1) do HSulin, Cu-Sulin e 

Cu-Sulin/HDLint.  

Atribuição HSulin Cu-Sulin Cu-Sulin/HDLint 

υ(C-H) 3200-2600F  ~3000m ~3000m 

υ(O-H) ~3000m ~3500m 3500mF 

υ(O-H---CO3
2-)    

υ(C=O)carboxílico 1701mF   

δ(H2O)    

υas(COO)  1630mF 1632m, 1572f 

υ(C-C)aromático 1603-1473F 1468F 1466m 

υs(COO)  1421m 1423f 

υ3(CO3
2-)   1360mF 

υ(COOH---COOH) 1270mF  1292mf, 1270f 

υ(C-F) 1159mF 1169F 1065 m 

δ(C-H) <1000m <1000m <1000m 

υ(SO) 1018, 1007mF 1038, 1010mF 1007m 

υ1(CO3
2-)   1054f 

υ2(CO3
2-)   860f 

υ(M-O)HDL   667F 

Intensidade das bandas: F =forte; mF = muito Forte; m = média; f = fraca; mf = muito fraca. 

 

4.2.3.7. Análise Térmica TG e DrTG 

As curvas TG e DrTG do HSulin e do Cu-Sulin são mostradas na Figura 87 e 

na Figura 88, respectivamente.  

  Nas condições de análise (aquecimento até 900°C em atmosfera de ar 

sintético) o HSulin perde aproximadamente 100% de massa em três etapas. A 

principal perda de massa ocorre na terceira etapa (66%) no intervalo de temperatura 

entre 450 - 650°C. 

 Já o Cu-Sulin apresenta um perfil de decomposição térmica bem diferente 

daquele do HSulin. Para o complexo verificam-se cinco etapas de perda de massa. A 

primeira etapa, dentro da faixa de temperatura de 25 – 200°C, corresponde à perda 

de três moléculas de água (duas moléculas de água de coordenação e uma de 
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hidratação) – perda de massa calculada: 3,4%; perda de massa experimental: 3,3%. 

As demais etapas, na faixa de temperatura 200 – 500°C correspondem à perda dos 

quatro ligantes Sulin.  A principal perda de massa (54%) ocorre no intervalo de 

temperatura entre 400 - 500°C.  A perda de massa total obtida (experimental 86%, 

calculado 92%) é coerente com a total decomposição dos ligantes e formação de 2 

mol de óxido de cobre (CuO) como produto. O sólido preto obtido após a 

decomposição térmica do Cu-Sulin foi identificado por análise DRX como CuO 

(apêndice 1).  
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Figura 87 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do fármaco sulindaco (HSulin). 
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Figura 88 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do complexo Cu-Sulin. 

 

 As curvas TG e DrTG do Cu-Sulin/HDLint são mostradas na Figura 89. Na 

curva TG do material híbrido ainda são observadas perdas de massa característicos 

do HDL, em 197°C (11,8%) – perda das moléculas de água; e em 406°C (17,3%) – 

descarbonatação e desidroxilação; além de dois novos pontos de perda de massa, 

em 263°C (2,4%) e em 360°C (15,8%), que podem ser atribuídos à decomposição 

térmica do Cu-Sulin intercalado.   

 Como no caso dos complexos Cu-Indo (secção 4.2.1) e Cu-HMelox (secção 

4.2.2), a imobilização do Cu-Sulin no HDL leva à desestabilização do complexo, uma 

vez que as perdas de massa são observadas em temperaturas inferiores àquelas 

observadas para o Cu-Sulin não-imobilizado. A perda de massa total do material 

híbrido, 51%, é um pouco maior do que a apresentada pela Hidrotalcita precursora 

(46%).  

 Também são verificadas diferenças em relação à perda de água do material. 

Por volta de 195°C o HDL apresenta 17,6% de perda de massa devido à eliminação 
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de moléculas de água presentes na região interlamelar. O Cu-Sulin/HDLint, em 

temperatura equivalente, perde 11,8%. Esses resultados mostram que o material 

híbrido apresenta aproximadamente 33% a menos de água do que o HDL precursor.  
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Figura 89 – Curvas TG (linha preta) e DrTG (linha azul) do material Cu-Sulin/HDLint. 
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4.2.4. Síntese e caracterização dos complexos Cu-Ibp e Cu-Npx e dos 

materiais híbridos  Cu-Ibp/HDL e Cu-Npx/HDL . 

 

Entre os FAINEs abordados nesta tese, o ibuprofeno e o naproxeno são os 

que apresentam estruturas mais simples, com apenas um ponto de coordenação para 

metais de transição, via grupo carboxilato (Figura 90).   

 

Figura 90 – Estrutura dos fármacos naproxeno (HNpx) e ibuprofeno (HIbp). 

 

 O naproxeno e o ibuprofeno podem se coordenar a metais de transição 

formando tetracarboxilatos com estrutura dimérica do tipo gaiola, ou monomérica do 

tipo quelato. Alguns complexos de Cu(II) com estes fármacos são reportados na 

literatura6.  

O complexo de Cu(II) e naproxeno, contendo dimetilsulfóxido como ligante 

axial, [Cu2(Npx)4(Dmso)2], por exemplo, apresenta cristalina conhecida88 (Figura 91 

(a)). Nesta, quatro moléculas de naproxeno atuam como ligantes de ponte equatoriais 

via grupo carboxilato, unindo dois íons Cu(II). As posições axiais são ocupadas por 

moléculas de dimetilsulfóxido coordenadas via átomo de oxigênio.   

O complexo de Cu(II) com ibuprofeno, de fórmula [Cu2(Ibp)4], também já é 

conhecido na literatura. Em um trabalho anterior nosso grupo reportou a síntese e 

caracterização do Cu(II)-ibuprofenato, assim como estudos farmacológicos a respeito 

de suas atividades antiinflamatória e ulcerogênica28.  A estrutura do complexo é 

mostrada na Figura 91 (b). Nesta, quatro moléculas do fármaco Ibuprofeno atuam 
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como ligante de ponte unindo dois íons Cu(II) pela coordenação através dos grupos 

carboxilato. De um modo geral, tetracarboxilatos de Cu(II) apresentam moléculas do 

solvente utilizado na síntese (H2O, Dmf, Dmso, etc) nas posições axiais6, como 

observado no caso do complexo Cu-Indo, que contém moléculas de Dmf. Porém, o 

complexo [Cu2(Ibp)4] apresenta estrutura polimérica28, onde as posições axiais de 

uma gaiola são ocupadas pelos átomos de oxigênio de uma gaiola vizinha, formando 

uma ponte do tipo Cu ---- O, como mostrado na Figura 91 (c).  

 

Figura 91 – Estruturas otimizadas para os complexos (a) [Cu2(Npx)4(Dmso)2] e (b) [Cu2(Ibp)4] 

(HyperChem 7.5©, aplicando o método de mecânica molecular MM+). Cores: azul claro – C; 

vermelho – O; amarelo – S; verde – cobre. (c) Esquema mostrando a estrutura polimérica 

sugerida para o [Cu2(Ibp)4]. 
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4.2.4.1. Sínteses dos complexos [Cu2(Ibp)4] e [Cu2(Npx)4(Dmso)2] 

Em ambas as sínteses utilizou-se a proporção estequiométrica Cu : FAINE 

igual a 1 : 2, e como fonte de íons Cu(II) o acetato de cobre. As reações de formação 

dos complexos são mostradas abaixo: 

[Cu2(Ibp)4]  +  4CH3COOH  +  2H2O[Cu2(CH3COO)4(H2O)2]   +  4HIbp

[Cu2(CH3COO)4(H2O)2]  +  4HNpx [Cu2(Npx)4(Dmso)2]  +  4CH3COOH  +  2H2O

MeOH/H2O

Dmso

Δ

 

Os resultados de análise elementar (C, H e N) são coerentes com as fórmulas 

propostas para os complexos (Tabela 29). 

 

Tabela 29 – Resultados de análise elementar (C, H e N) para os complexos Cu-Ibp e 

Cu-Npx. 

Composto Fórmula proposta Encontrado (Calculado) (%) 

  C H N 

Cu-Ibp [Cu2(C13H17O2)4] 65,6  

(65,9) 

7,1 

(7,2) 

0,1   

(0,0) 

Cu-Npx [Cu2(C14H13O3)4(C2H6SO)2] 60,0 

(60,0) 

5,5 

(5,5) 

0,1  

(0,0) 

 

4.2.4.2. Curvas de calibração para os complexos Cu-Ibp e Cu-Npx 

As curvas e suas respectivas equações de reta, obtidas por meio de regressão 

linear para os complexos Cu-Ibp e Cu-Npx, são apresentadas na Figura 92. As 

variações de absorbância em função da concentração foram acompanhadas pelo 

monitoramento das bandas d – d do Cu(II), em 698 nm para o Cu-Ibp, e em 702 nm 

para o Cu-Npx.  
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Figura 92 – Curvas de calibração para os complexos Cu-IIbp (a) e Cu-Npx (b) em Etanol/Dmf 

1:1 v/v. Concentrações variando de 0,11 a 1,70 g.L-1 (λ = 698 nm) e 0,30 a 2,00 g.L-1 (λ = 702 

nm), respectivamente.  

 

4.2.4.3. Imobilizações dos complexos Cu-Ibp e Cu-Npx no HDL 

Hidrotalcita 

As imobilizações dos complexos Cu-Ibp e Cu-Npx em HDL foram efetuadas 

separadamente, por meio da suspensão da Hidrotalcita em soluções dos complexos 

na mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v).  Foram realizadas duas imobilizações em duplicatas, 

perfazendo um total de quatro imobilizações para cada um dos complexos.  Os 

valores de absorbância medidos e as quantidades dos complexos imobilizadas na 

Hidrotalcita encontram-se na Tabela 30 (Cu-Ibp) e na Tabela 31 (Cu-Npx).  
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Tabela 30 – Absorbância das soluções de Cu-Ibp em Etanol/Dmf 1:1 (v/v) antes e 

após o período de imobilização na Hidrotalcita e quantidades de complexo 

imobilizadas. 

RRoottaa  11  ––  IImmoobbiilliizzaaççããoo  eemm  EEttaannooll//DDmmff  11::11  ((vv//vv))     

Imobilização ABSinicial 

(Cinicial g.L-1) 

ABSfinal 

(Cfinal g.L-1) 

mCu-Ibp/mmaterial (g/g) 

A1 1,00(2,11) 0,86 (1,83) 0,12 

A2 1,00 (2,11) 0,89 (1,89) 0,10 

B1 0,99 (2,10) 0,91 (1,92) 0,08 

B2 0,99 (2,10) 0,92 (1,94) 0,07 

   MMééddiiaa  ==  00,,0099  

 

 

Tabela 31 – Absorbância das soluções de Cu-Npx em Etanol/Dmf 1:1 (v/v) antes e 

após o período de imobilização na Hidrotalcita e quantidades de complexo 

imobilizadas. 

RRoottaa  11  ––  IImmoobbiilliizzaaççããoo  eemm  EEttaannooll//DDmmff  11::11  ((vv//vv))     

Imobilização ABSinicial 

(Cinicial g.L-1) 

ABSfinal 

(Cfinal g.L-1) 

mCu-Npx/mmaterial (g/g) 

A1 0,74 (2,04) 0,70 (1,93) 0,05 

A2 0,74 (2,04) 0,80 (1,93) 0,05 

B1 0,78 (2,12) 0,69 (1,91) 0,09 

B2 0,78 (2,12) 0,69 (1,91) 0,09 

   MMééddiiaa  ==  00,,0077  

 

Os materiais obtidos pelas imobilizações dos complexos Cu-Ibp e Cu-Npx no 

HDL são denominados neste texto, respectivamente, Cu-Ibp/HDLads e Cu-

Npx/HDLads. Pelas quantificações realizadas pelas respectivas curvas de calibração o 

material Cu-Ibp/HDLads contém 0,9% (m/m) de complexo Cu-Ibp e o material Cu-

Npx/HDLads contém 0,7% (m/m) de complexo Cu-Npx . Os resultados de análise 

elementar e as razões molares Mg/Al são mostrados na Tabela 32.   
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Tabela 32 – Resultados de análise elementar C,H,N; ICP-AES de Mg, Al e Cu e 

quantidades de complexo nos materiais Cu-Ibp/HDLads e Cu-Npx/HDLads. 

Material %C %H %N 
 

%Mg %Al % Cu Mg/Al

Cu-Ibp/HDLads 5,7 3,8 0,0 20,9 7,8 1,4 3,0 

Cu-Npx/HDLads 6,2 4,0 0,0 21,6 7,6 0,9 3,2 

 

Para ambos os materiais a porcentagem de carbono obtida experimentalmente 

é maior do que a encontrada na Hidrotalcita (2,3%), o que indica que ocorreu a 

imobilização dos complexos no HDL. Contudo, os valores tanto de %C quanto de 

%Cu são relativamente baixos, sugerindo a existência de pequenas quantidades de 

complexo nos dois materiais. 

 

4.2.4.4. Difratometria de Raios X  

Os difratogramas de raios X dos materiais Cu-Ibp/HDLads e Cu-Npx/HDLads são 

mostrados na Figura 93.  Os materiais híbridos apresentam padrão de difração 

bastante semelhantes ao da Hidrotalcita (verFigura 14). O primeiro pico de difração 

observado em ambos os materiais, referente ao plano (003) do HDL (d003 = 0,78 nm) 

mostra que após a imobilização dos complexos não ocorreu alteração do 

espaçamento basal da Hidrotalcita, indicando que não ocorreu a intercalação dos 

complexos entre as lamelas do HDL. Esses resultados, juntamente com os dados de 

análise elementar, levam a supor que nestes dois materiais híbridos deve ter ocorrido 

a adsorção dos complexos nas superfícies externas da Hidrotalcita. 
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Figura 93 – Difratogramas dos materiais híbridos Cu-Ibp/HDLads e Cu-Npx/HDLads. 

 

4.2.4.5. Espectroscopia eletrônica 

Os espectros eletrônicos dos sólidos Cu-Ibp e Cu-Npx são mostrados na 

Figura 94. Nos espectros dos complexos Cu-Ibp e Cu-Npx observam-se bandas 

largas, em 650 nm (Cu-Ibp) e 700 nm (Cu-Npx), características da transição dxy,yz  

dx2-y2 do Cu(II) e um ombro por volta de 790 nm, comumente atribuído a distorção 

Jahn – Teller6. 

 Os espectros eletrônicos dos materiais Cu-Ibp/HDLads e Cu-Npx/HDLads  

também são mostrados na Figura 94.  As bandas características do Cu-Ibp e Cu-Npx, 

em 700 nm, praticamente não são observadas nos espectros dos seus respectivos 

materiais híbridos, o que pode ser atribuído às pequenas quantidades dos complexos 

imobilizados nos materiais.  
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Figura 94 – Espectros eletrônicos dos sólidos Cu-Ibp e Cu-Npx, e dos materiais Cu-

Ibp/HDLads e Cu-Npx/HDLads. 

 

4.2.4.6. Espectroscopia vibracional FTIR 

 HIbp, Cu-Ibp e material Cu-Ibp/HDLads 

 O espectro FTIR do fármaco ibuprofeno é mostrado na Figura 95 e o do 

complexo Cu-Ibp na Figura 96. As atribuições tentativas dos principais modos 

vibracionais são resumidas na Tabela 33.   

 No espectro FTIR do fármaco ibuprofeno, por se tratar de um ácido carboxílico, 

a principal banda observada é a do estiramento da carbonila em 1720 cm-1, além das 

bandas características dos modos vibracionais υ(C-H) e υ(O-H), ambos na região de 

3000 cm-1; os modos δ(C-H) aparecem abaixo de 1000 cm-1.  Comparando o espectro 

do ligante livre, HIbp, com o espectro do respectivo complexo metálico, Cu-Ibp, é 

possível observar algumas mudanças de freqüências, que estão de acordo com o 

comportamento esperado baseado na estrutura proposta, [Cu2(Ibp)4]28.  
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 No espectro FTIR do complexo Cu-Ibp é  verificada a ausência da banda de 

estiramento da carbonila do HIbp, em 1720 cm-1, e o surgimento de duas novas 

bandas intensas em 1587 e 1408 cm-1, que podem ser atribuídas, respectivamente, 

aos modos vibracionais de estiramentos anti-simétricos (υa) e simétricos (υs) do grupo 

COO- do ligante ibuprofenato. Isso sugere que ocorreu a coordenação do ligante ao 

metal, visto que nos complexos do tipo [Cu2(LL)4] os fármacos orgânicos geralmente 

se coordenam aos íons Cu(II) na forma de carboxilato6. O valor de Δυ destas bandas 

(1587 cm-1 – 1408 cm-1) igual a 179 cm-1 indica a formação do complexo do tipo 

gaiola28. A ausência de bandas ou ombros na região de 3500 cm-1 confirma que o 

complexo não apresenta moléculas de água de coordenação ou de hidratação, 

corroborando com a fórmula proposta. 

O espectro FTIR do material Cu-Ibp/HDLads é mostrado na Figura 97, e as 

atribuições tentativas dos principais modos vibracionais desse material na Tabela 33.  

O Cu-Ibp/HDLads apresenta um espectro FTIR muito semelhante ao espectro do HDL 

precursor. Além das bandas características da Hidrotalcita, verifica-se, algumas 

novas bandas pouco intensas que podem ser atribuídas ao complexo Cu-Ibp 

imobilizado: na região do estiramento C – H, por volta de 3000 cm-1 e a banda de 

estiramento anti-simétrico do υa(COO-) do complexo em 1560 cm-1. A ausência de 

bandas intensas do complexo no espectro do material pode ser atribuída a pequena 

quantidade de Cu-Ibp adsorvida na Hidrotalcita.  O ombro observado em 3050 cm-1 e 

a banda em 1640 cm-1, referentes às moléculas de água do HDL, são observados no 

espectro do Cu-Ibp/HDLads, indicando a presença de água na região interlamelar. Os 

modos vibracionais característicos do CO3
2- em 1365 cm-1 (υ3(CO3)) e 860 cm-1 

(υ2(CO3)) confirmam a presença de íons carbonato no material. 
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Figura 95 – Espectro vibracional FTIR do HIbp (4000 – 400 cm-1). 
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Figura 96 – Espectro vibracional FTIR do complexo Cu-Ibp (4000 – 400 cm-1). 
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Figura 97 – Espectro vibracional FTIR do material Cu-Ibp/HDLads (4000 – 400 cm-1). 

 

Tabela 33 – Atribuições tentativas61 dos principais bandas FTIR (cm-1) do HIbp, Cu-

Ibp e Cu-Ibp/HDLads.  

Atribuição HIbp Cu-Ibp Cu-Ibp/HDLads

υ(C-H) 3200-2600F  3000-2800F  

υ(O-H) ~3000m  3500mF 

υ(O-H---CO3
2-)   3050 ombro 

υ(C=O)carboxílico 1720mF   

δ(H2O)   1650m 

υa(COO)  1587mF 1560mf 

υs(COO)  1408F  

υ3(CO3
2-)   1368mF 

δ(C-H) <1000m <1000m  

υ1(CO3
2-)   1046mf 

υ2(CO3
2-)   861m 

υ(M-O)HDL   663F 

Intensidade das bandas: F =forte; mF = muito Forte; m = média; f = fraca; mf = muito fraca. 
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 HNpx, Cu-Npx e material Cu-Npx/HDLads 

 O espectro FTIR do fármaco naproxeno e do complexo Cu-Npx são mostrados 

na Figura 98 e Figura 99, respectivamente. As atribuições tentativas dos principais 

modos vibracionais desses compostos são resumidas na Tabela 34.   

 No espectro FTIR do fármaco naproxeno a banda do estiramento da carbonila 

é observada em 1728 cm-1. Em 1267 e 1030 cm-1 é observado o par de bandas 

característicos do υ(C-O) do grupo éster do HNpx. Os estiramentos υ(C-H) e υ(O-H) 

são verificados por volta de 3000 cm-1 e as deformações δ(C-H) são observadas 

abaixo de 1000 cm-1. 

 Com a formação do complexo Cu-Npx é verificada a ausência da banda de 

estiramento da carbonila do HNpx, em 1728 cm-1, e o surgimento de duas novas 

bandas, em 1606 e 1398 cm-1, que podem ser atribuídas aos estiramentos anti-

simétricos (υa) e simétricos (υs) do grupo COO- dos ligantes naproxenato, 

respectivamente. O valor de Δυ destas bandas (1606 cm-1 – 1398 cm-1) igual a 208 

cm-1 sugere que ocorreu a formação do complexo do tipo gaiola. Uma nova banda, 

observada em 960 cm-1, é característica do estiramento υ(S=O) de Dmso coordenado 

a íons Cu(II) via átomo de oxigênio62, indicando que ocorreu a coordenação de 

moléculas de Dmso, provavelmente nas posições axiais do complexo. 

 As freqüências observadas no espectro FTIR do Cu-Npx estão de acordo com 

os resultados previamente reportados na literatura88, e são coerentes com a fórmula 

proposta [Cu2(Npx)4(Dmso)2], indicando que foi obtido o complexo de interesse.   
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Figura 98 – Espectro vibracional FTIR do HNpx (4000 – 400 cm-1). 
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Figura 99 – Espectro vibracional FTIR do complexo Cu-Npx (4000 – 400 cm-1). 
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O espectro FTIR do material Cu-Npx/HDLads é mostrado na Figura 100 (1800 – 

400 cm-1). As atribuições tentativas dos principais modos vibracionais desse material 

são resumidas na Tabela 34.   

Como os demais materiais contendo os complexos Cu(II)-FAINEs apenas 

adsorvido nas superfícies externas do HDL, o Cu-Npx/HDLads apresenta um espectro 

FTIR muito semelhante ao espectro da Hidrotalcita. Além das bandas do HDL, 

verificam-se algumas novas bandas pouco intensas características do complexo Cu-

Npx imobilizado. Particularmente, os modos vibracionais referentes aos estiramentos 

anti-simétrico (υa) e simétrico (υs) do carboxilato, em 1606 e 1426 cm-1, 

respectivamente, e uma das bandas de estiramento do grupo C – O, em 1268 cm-1. 

Da mesma forma que para os demais materiais do tipo Cu(II)-FAINE/HDLads obtidos, 

a baixa intensidade das bandas do Cu-Npx no Cu-Npx/HDLads pode ser atribuída à 

pequena quantidade de complexo adsorvida no HDL. 
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Figura 100 – Espectro vibracional FTIR do material Cu-Npx/HDLads (1800 – 400 cm-1). 
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Tabela 34 – Atribuições tentativas61 das principais bandas FTIR (cm-1) do HNpx, Cu-

Npx e Cu-Npx/HDLads.  

Atribuição 

 

HNpx Cu-Npx Cu-Npx/HDLads 

υ(C-H) ~3000F 3000-2800m ~3000m 

υ(O-H) ~3200F  3500mF 

υ(O-H---CO3
2-)   3050m 

υ(C=O)carboxílico 1728mF   

δ(H2O)   1643m 

υa(COO)  1606mF 1606m 

υs(COO)  1398F 1426f 

υ3(CO3
2-)   1360mF 

υ(C-O) 1267, 1230F 1269, 1033mF 1268f 

δ(C-H) <1000m <1000m  

υ(S=O)  960F  

υ1(CO3
2-)   1040mf 

υ2(CO3
2-)   869m 

υ(M-O)HDL   670F 

 Intensidade das bandas: F =forte; mF = muito Forte; m = média; f = fraca; mf = muito 
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4.2.5. O Processo de intercalação dos complexos Cu(II)-FAINEs no HDL 

 Os dados obtidos mostram que a intercalação dos complexos Cu-Indo, Cu-

Sulin e Cu-HMelox só ocorre quando as imobilizações são realizadas na mistura 

Etanol/Dmf 1:1 (v/v); em Dfm verifica-se somente a adsorção dos complexos nas 

superfícies externas da Hidrotalcita. 

Uma possível explicação para a intercalação dos complexos baseia-se no fato 

de que na mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v) ocorre descarbonatação e esfoliação da 

Hidrotalcita, como discutido anteriormente (secção 4.1). O efeito Tyndall também é 

observado após suspender a Hidrotalcita em uma solução do complexo Cu-Indo 

nessa mistura de solventes, por exemplo (Figura 101), indicando a formação de 

dispersão coloidal.  Os complexos, sendo moléculas grandes, pedem agir como 

ponte entre partículas esfoliadas, levando assim à reestruturação da estrutura 

lamelar. Como os complexos são neutros e no meio reacional também estão 

presentes íons formiato, gerados pelas reações de hidrólise da dmf, provavelmente a 

estrutura do material é estabilizada pela intercalação concomitante de íons formiato e 

moléculas dos complexos. A presença de íons HCOO- pode, de fato, ser comprovada 

pelo aparecimento da banda de estiramento do COO- do formiato nos espectros FTIR 

dos materiais contendo Cu-Hmelox e Cu-Sulin intercalados (ver Figura 67 e Figura 

86).  

Como não ocorre uma esfoliação total da Hidrotalcita na mistura Etanol/Dmf, 

os materiais isolados podem conter HDL-carbonato (Hidrotalcita) junto com o novo 

material formado. Também é possível que os sólidos isolados apresentem uma outra 

fase contendo complexo adsorvido nas superfícies externas da Hidrotalcita. A 

proposta do processo de intercalação do complexo no HDL é sumarizada no 

Esquema 10. 
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Figura 101 – Fotografias da Hidrotalcita suspensa em uma solução do complexo Cu-Indo em 

Etanol/Dmf 1:1 (v/v). O feixe laser incidente mostra o efeito Tyndall na dispersão coloidal 

obtida. O sólido verde depositado no fundo do frasco é o material Cu-Indo/HDLint. 

 

 

Esquema 10 – Esquema sugerindo as etapas do processo de intercalação de um complexo 

Cu-FAINE na Hidrotalcita. Os elipsóides verdes representam as moléculas do complexo. 

(FAINE = indometacina, meloxicam ou sulindaco). 

 

No caso do Cu-Ibp e Cu-Npx, a intercalação não foi alcançada, mesmo na 

mistura Etanol/Dmf.  Uma possível explicação para o comportamento destes 

complexos pode estar relacionada às estruturas dos ligantes ibuprofeno e naproxeno. 

Estes não apresentam grupos funcionais livres que possam interagir com as lamelas 
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do HDL, uma vez que os grupos carboxilato dos ligantes encontram-se coordenados 

aos íons Cu(II). Vale ressaltar que nos casos onde ocorreu a intercalação, os 

complexos apresentam ligantes com grupos disponíveis, por exemplo, para interagir 

com as lamelas do HDL: cloreto (no caso da HIndo),  SO2 (no caso do H2Melox) e 

fluoreto e SO (no caso do HSulin). 

É interessante notar que as simulações computacionais realizadas para as 

orientações dos complexos, de modo que fossem obtidas alturas equivalentes aos 

espaçamentos basais observados nos difratogramas de raios X dos materiais, 

revelam os grupos funcionais dos ligantes voltados para as lamelas do HDL, como 

mostrado nos esquemas apresentados na Figura 39, Figura 57 e Figura 81. Esses 

resultados sugerem que estes grupos possam estar interagindo com as hidroxilas das 

lamelas, como por exemplo, através de ligações de hidrogênio.   

Cabe ressaltar ainda que, apesar de não ter sido alcançada a intercalação no 

caso do complexo Cu-Ibp, na imobilização realizada na mistura Etanol/Dmf, onde 

ocorre a esfoliação do HDL, obtém-se uma maior quantidade de complexo Cu-Ibp 

carregada por grama de material (0,09g de Cu-Ibp/g material)  do que àquela obtida 

(0,057g de Cu-Ibp/g material), quando a imobilização foi realizada suspendendo-se a 

Hidrotalcita em uma de Cu-Ibp em clorofórmio43.  Isso mostra que o processo de 

esfoliação é vantajoso, uma vez que é aumentada a área superficial do material, o 

que provavelmente facilita a imobilização do complexo.    
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44..33..  PPrroopprriieeddaaddeess  TTaammppoonnaanntteess  ddooss  MMaatteerriiaaiiss  CCuu((IIII))--FFAAIINNEEss//HHDDLL  

As propriedades tamponantes da Hidrotalcita e dos materiais híbridos do tipo 

Cu(II)-FAINE/HDL foram avaliadas monitorando-se mudanças nos valores de pH pela 

adição de solução aquosa de HCl nas suspensões aquosas das amostras.  Apesar 

dos estudos não terem sido realizados em estômago artificial89, buscou-se aproximar 

as condições experimentais das condições biológicas, utilizando-se pH próximo ao do 

estômago (valor de pH = 1,0) e a temperatura do corpo humano (± 37°C). 

As propriedades medicinais da Hidrotalcita como antiácido estomacal já são 

bastante conhecidas, sendo esta propriedade atribuída ao caráter básico do HDL37,90.  

Em um trabalho anterior43, reportamos pela primeira vez as propriedades 

neutralizantes e o efeito tamponante de materiais híbridos contendo fármacos 

antiinflamatórios adsorvidos e/ou intercalados em HDL. Neste trabalho, verificamos 

que as propriedades tamponantes do HDL são preservadas com adsorção de 

ibuprofeno ou Cu(II)-ibuprofenato ([Cu2(Ibp)4]), e diminui, ou até mesmo é eliminada, 

com a intercalação de íons ibuprofenato. 

A curva de efeito tamponante da Hidrotalcita já foi discutida na secção sobre 

de descarbonatação do HDL na mistura álcool-amida (secção 4.1). No caso dos 

materiais híbridos Cu(II)-FAINE/HDL as curvas foram obtidas empregando-se a 

mesma metodologia, porém, com o intuito de verificar se com a imobilização dos 

metalofármacos as propriedades tamponantes do HDL são alteradas. 

A Hidrotalcita apresenta efeito tamponante mantendo o pH constante em um 

valor próximo de 4,0, na faixa de adição de 5 – 27 mL de HCl (Figura 102). Este efeito 

tamponante é atribuído principalmente aos íons CO3
-2. Com a intercalação de outras 

espécies em substituição aos íons carbonato espera-se uma diminuição do efeito 

tamponante do material.  
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De um modo geral, verifica-se que os materiais obtidos na mistura Etanol/Dmf 

1:1 (v/v) – Cu-Indo/HDLint, Cu-HMelox/HDLint, Cu-Sulin/HDLint, Cu-Ibp/HDLads e Cu-

Npx/HDLads – apresentam menor efeito tamponante do que os materiais obtidos pela 

suspensão dos complexos em Dmf.  

O menor efeito tamponante desses materiais sugere que ocorreu a 

substituição dos íons CO3
2- por outra espécie, provavelmente íons formiato gerados 

pela hidrólise da Dmf no meio reacional. Estes resultados corroboram com a hipótese 

de que os íons HCCO- possam estar sendo intercalados concomitantemente com as 

moléculas dos complexos Cu(II)-FAINEs.  
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Figura 102 – Curvas de titulação (100 mg de amostra em 10 mL de H2O) da Hidrotalcita, e 

dos materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads.  
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Figura 103 – Curvas de titulação (100 mg de amostra em 10 mL de H2O) dos materiais Cu-

Hmelox/HDLint e Cu-Hmelox/HDLads. 
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Figura 104 – Curva de titulação (100 mg de amostra em 10 mL de H2O) do Cu-Sulin/HDLint.  

 

 

 



 191

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V HCl 0,1 mol.L-1 (mL)

V
al

or
 d

e 
pH

 Cu-Ibp/HDLads
 Cu-Npx/HDLads

 

Figura 105 – Curvas de titulação (100 mg de amostra em 10 mL de H2O) dos materiais Cu-

Ibp/HDLads e Cu-Npx/HDLads.  

 

44..44..  EEssttaabbiilliiddaaddee  ddooss  ccoommpplleexxooss  CCuu((IIII))--FFAAIINNEEss  ee  ddooss  mmaatteerriiaaiiss  CCuu((IIII))--

FFAAIINNEEss//HHDDLLiinntt  nnaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  ppHH  ee  tteemmppeerraattuurraa  ddoo  eessttôômmaaggoo  

 A estabilidade da estrutura dos complexos Cu(II)-FAINEs é considerada 

essencial para a atividade biológica destes compostos6, 30. Na literatura73, a 

comparação in vivo dos efeitos colaterais de diferentes formulações contendo o Cu-

Indo e a HIndo (encapsulados e não-encapsulados) em nanocápsulas de lipossomos 

mostrou que o complexo encapsulado apresenta menor toxicidade gástrica e maior 

eficácia do que o não-encapsulado, e também maior eficácia e menor toxicidade do 

que as formulações com indometacina não-complexada. Os resultados são atribuidos 

à manutenção da integridade da estrutura do complexo, uma vez que a encapsulação 

pode evitar a dissociação do Cu-Indo em Indometacina, que é mais tóxica. Estudo de 

EPR30 também mostram que a adição do complexo Cu-Indo em fluido simulando o 

meio biológico (RPMI) resulta na completa dissociação do complexo levando à 
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liberação de Indometacina, e a coordenação dos íons Cu(II) com aminoácidos 

presentes no meio. 

 No presente trabalho a associação dos complexos Cu(II)-FAINEs/Hidrotalcita 

visa, além de redução da toxidade gástrica provocada pelos FAINEs, a proteção dos 

complexos contra a degradação no trato gastrointestinal. Hidróxidos duplos lamelares 

podem atuar como sistema de liberação mediado pelo pH do meio, uma vez que, em 

condições ácidas, o material híbrido hóspede/HDL pode ser dissolvido liberando a 

molécula hóspede18.   

 Para os estudos da estabilidade nas condições gástricas foram escolhidos dois 

complexos, um de estrutura monomérica e outro de estrutura dimérica, e também os 

correspondentes materiais híbridos contendo esses complexos intercalados no HDL. 

Desta forma, as estabilidades dos complexos Cu-Indo e Cu-Hmelox foram 

comparadas com aquelas dos materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Hmelox/HDLint. As 

amostras foram suspensas em solução de HCl com pH igual a 1,5, simulando o pH 

do estômago, e mantidas sob agitação durante 30 min. a ± 37°C (temperatura do 

corpo humano). As massas dos compostos utilizados nos experimentos foram 

calculadas de modo a corresponder a 50 mg do fármaco orgânico. A relação massa 

de fármaco/volume da solução foram análogas às utilizadas na literatura em testes de 

liberação controlada simulando as condições de pH e temperatura do estômago e 

intestino46.  

 

4.4.1. Complexo Cu-Indo e material Cu-Indo/HDLint 

 Os gráficos de pH em função do tempo para o Cu-Indo, Cu-Indo/HDLint e para 

a Hidrotalcita são mostrados na Figura 106. 
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De acordo com a literatura90, um antiácido ideal, quando ingerido, deve elevar 

rapidamente o pH do estômago de modo a aliviar em poucos minutos o desconforto 

causado pelo suco gástrico, atingindo e mantendo o pH gástrico entre 3 e 5.  

Apesar do material Cu-Indo/HDLint  apresentar uma menor capacidade 

tamponante do que a Hidrotalcita, como mostrado pelas curvas de titulação do 

material (Figura 102), nas condições de pH do estômago as curvas de variação de pH 

em função do tempo mostram que a capacidade antiácida efetiva da Hidrotalcita é 

preservada com a intercalação do complexo Cu-Indo. Pelas curvas mostradas na 

Figura 106, é possível observar que em pH 1,5 o material Cu-Indo/HDLint  neutraliza o 

meio ácido rapidamente (em aproximadamente 2,5 min.) e mantém o pH dentro do 

intervalo ideal de modo similar a uma quantidade equivalente do antiácido 

Hidrotalcita.  
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Figura 106 – Curvas de pH em função do tempo do complexo Cu-Indo, do material Cu-

Indo/HDLint   e da Hidrotalcita suspensos em solução de HCl, pH 1,5, 37°C durante 30 min.   

 

No experimento realizado na solução ácida para o Cu-Indo/HDLint, por 

inspeção visual, observou-se que o HDL foi destruído liberando um sólido de cor 

verde, que chamou-se de Cu-Indo/HDL pH 1,5. Em contraste, a cor da suspensão 
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contendo o complexo Cu-Indo não-imobilizado mudou após alguns minutos, de verde 

para azul claro, dando um sólido esbranquiçado, chamado de Cu-Indo pH 1,5. 

 Os sólidos foram isolados e caracterizados por espectroscopias FTIR, UV-VIS 

e EPR. Os espectros FTIR das amostras isoladas após a suspensão na solução 

ácida são mostrados na Figura 107, juntamente com os espectros da IndoH e do 

complexo Cu-Indo, para fins de comparação. As atribuições dos principais modos 

vibracionais são mostradas na Tabela 35.  

 Como já discutido anteriormente, no espectro FTIR da indometacina a principal 

banda observada é aquela referente ao estiramento do grupo C=O da carbonila em 

1714 cm-1. Devido à coordenação dos íons Cu(II) através do grupo COO-, no espectro 

do complexo  Cu-Indo não se observa essa banda, mas sim a presença de duas 

novas bandas, em 1620 e 1404 cm-1, que podem ser atribuídas, respectivamente, aos 

estiramentos anti-simétricos e simétricos do grupo carboxilato do ligante Indo.   

 Após a suspensão na solução ácida, o complexo Cu-Indo apresenta tanto as 

bandas de estiramento anti-simétrico e simétrico do COO-, em 1612 e 1402 cm-1, 

respectivamente, quanto a banda do estiramento C=O da carbonila, em 1735 cm-1.  

Este resultado indica que o complexo sofre dissociação seguida da precipitação dos 

ligantes orgânicos HIndo, provavelmente devido à protonação do grupo COO- da 

indometacina em meio ácido.   

 Por outro lado, quando intercalado na Hidrotalcita o complexo apresenta maior 

estabilidade. O sólido verde recolhido após a suspensão do material Cu-Indo/HDLint 

na solução ácida exibe um espectro semelhante ao do complexo Cu-Indo. A ausência 

da banda de estiramento do grupo C=O da carbonila é a principal evidência de que o 

complexo não sofreu dissociação no meio ácido, dentro do intervalo de tempo 

considerado. 
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Figura 107 – Espectros vibracionais FTIR (1800 – 1380 cm-1) dos sólidos isolados após a 

suspensão do complexo Cu-Indo e do material Cu-Indo/HDLint em solução de HCl com pH 

1,5. Para fins de comparação são mostrados novamente os espectros da HIndo e do 

complexo Cu-Indo. 

 

 

Tabela 35 – Atribuição das principais bandas FTIR (cm-1) dos sólidos isolados após a 

suspensão do complexo Cu-Indo e do material Cu-Indo/HDLint  em solução de HCl 

(pH 1,5).  

 HIndo Cu-Indo Cu-Indo pH 1,5 Cu-Indo/HDLint pH 1.5  

υ(C=O) 1716 ------ 1735 ------ 

υ(N-C=O) 1692 1683 1681 1681 

υa(COO-) ------ 1617 1612 1615 

υs(COO-) ------ 1404 1402 1404 
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Os resultados obtidos por FTIR estão de acordo com os resultados obtidos por 

espectroscopia eletrônica.  Os espectros eletrônicos dos sólidos isolados após a 

suspensão das amostras em HCl são mostrados na Figura 108.  A diminuição de 

intensidade da banda atribuída à transição (dxy,yz  dx2-y2) do Cu(II) no espectro do 

sólido isolado a partir do complexo Cu-Indo confirma a ocorrência da dissociação do 

Cu-Indo em pH ácido. 

 Já o sólido recuperado a partir do material Cu-Indo/HDLint após a destruição da 

matriz lamelar no meio ácido apresenta espectro bastante semelhante ao do 

complexo Cu-Indo não-imobilizado, exibindo a banda do Cu(II) bastante intensa com 

λmáx em 700 nm. 
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Figura 108 – Espectros eletrônicos dos sólidos isolados após a suspensão do complexo Cu-

Indo e do material Cu-Indo/HDLint em solução de HCl com pH 1,5. e também o espectro do 

complexo Cu-Indo. 

 

Os resultados obtidos por FTIR e espectroscopia eletrônica também estão de 

acordo com os estudos de EPR (Figura 109). Comparando-se os espectros EPR dos 

sólidos isolados após a suspensão na solução ácida, verifica-se que para o caso do 

complexo Cu-Indo o sinal por volta de 4500 G, atribuído ao dímero, é muito menos 

intenso do que o observado para o sólido isolado a partir do material Cu-Indo/HDLint. 
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Esses resultados sugerem que a intercalação no HDL favorece a preservação da 

estrutura dimérica do Cu-Indo. 

 

Figura 109 – Espectros EPR (77K) do complexo Cu-Indo (esquerda) e do material isolado a 

partir do Cu-Indo/HDLint (direita) após a suspensão em solução de HCl pH 1,5.  

 

Outra evidência da ocorrência de processo dissociativo para o Cu-Indo em 

meio ácido é a coloração azul clara adquirida pela solução de HCl, que era 

inicialmente incolor.  O espectro eletrônico dessa solução, mostrado na Figura 110, 

apresenta uma banda por volta de 800 nm que é característica da transição d – d de 

íons cobre(II), mas está deslocada para maior λ em relação à do Cu-Indo. Também 

foi observada uma banda na região do UV, que pode ser atribuída à transição interna 

da indometacina.  
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Figura 110 – Espectro eletrônico da solução isolada após a suspensão do complexo Cu-Indo 

em solução de HCl (pH 1,5). 

 

4.4.2. Complexo Cu-Hmelox e material Cu-Hmelox/HDLint 

Os gráficos de pH em função do tempo para o Cu-HMelox, Cu-HMelox/HDLint e 

para a Hidrotalcita são mostrados na Figura 111. O Cu-HMelox/HDLint também 

apresenta capacidade antiácida semelhante à da Hidrotalcita. Nas curvas mostradas 

na Figura 111, é possível observar que em pH 1,5 o material Cu-HMelox/HDLint  

neutraliza o meio ácido em aproximadamente 7 min. e mantém o pH dentro do 

intervalo ideal (3 a 5) de modo similar à uma quantidade equivalente do antiácido 

Hidrotalcita.  
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Figura 111 – Curvas de pH em função do tempo do complexo Cu-HMelox, do material Cu-

HMelox/HDLint   e da Hidrotalcita suspensos em solução de HCl pH 1,5 , 37°C, durante 30 

min.   

 

 Após a suspensão do Cu-HMelox/HDLint na solução ácida, por inspeção visual, 

observa-se que o HDL foi destruído resultando um sólido de cor verde-oliva, que 

chamou-se de Cu-Hmelox/HDL pH 1,5. Em contraste, a cor da suspensão contendo o 

complexo não-imobilizado mudou após alguns minutos de verde para azul claro, 

dando um sólido amarelo, que foi chamado de Cu-HMelox pH 1,5.  

Os espectros FTIR dos sólidos isolados após a suspensão das amostras na 

solução ácida são mostrados na Figura 112, junto com os espectros FTIR do H2Melox 

e do Cu-HMelox. As atribuições dos principais modos vibracionais desses compostos 

são resumidas na Tabela 36.  

O espectro FTIR do sólido amarelo isolado após a suspensão do Cu-HMelox 

na solução de HCl (pH 1,5) é muito semelhante ao do fármaco H2Melox não 

complexado. A banda intensa em 3289 cm-1 referente ao estiramento υ(N(c) – H) e a 

banda em 1619 cm-1 do υ(C=O(a)) do grupo amida são observadas em freqüências 
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muito próximas daquelas do H2Melox. Estes resultados indicam que o complexo 

cobre-meloxicam sofre dissociação seguida da precipitação do ligante orgânico 

meloxicam, provavelmente devido à protonação do O(d) nas condições ácidas do 

meio. 

Já o complexo Cu-HMelox quando intercalado na Hidrotalcita apresenta uma 

maior estabilidade no meio ácido. O sólido verde-oliva recuperado após o tratamento 

ácido exibe um perfil espectroscópico análogo ao do complexo Cu-HMelox não- 

imobilizado. A ausência das bandas do estiramento υ(N(c) – H) e do υ(C=O(a)) do 

grupo amida e a presença da banda de estiramento  υ(M – N(b)) em 446 cm-1 são as 

principais evidências de que, após a liberação em meio ácido, o complexo mantém 

sua estrutura original.  
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Figura 112 – Espectros vibracionais FTIR (4000 – 1000 cm-1) dos sólidos isolados após a 

suspensão do complexo Cu-HMelox e do material Cu-HMelox/HDLint em solução de HCl (pH 

1,5). Também são mostrados os espectros da H2Melox e do complexo Cu-HMelox. 
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Tabela 36 – Atribuição das principais bandas FTIR (cm-1) dos sólidos isolados após a 

suspensão do complexo Cu-HMelox e do material Cu-HMelox/HDLint  em solução de 

HCl (pH 1,5). 

 H2Melox Cu-HMelox Cu-HMelox/HDL pH 1,5 Cu-HMelox pH 1,5 

υ(N(c) – H) 3287  ------- ------- 3289  

υ(C=O(a)) 1620  1590  1589  1619  

υ(anel tiazólico) 1531  1478  1501  1531  

δ(anel tiazólico) 608  627  627  609  

υa(SO2) 1348  1341  1340  1347  

υs(SO2) 1162  1173  1171  1662  

υ(M–N(b)) --------- 447  446  ------- 

 

Outra evidência do processo dissociativo do complexo Cu-HMelox é a 

coloração azul clara adquirida pela solução ácida que era inicialmente incolor.  O 

espectro eletrônico dessa solução, mostrado na Figura 113, revela uma banda por 

volta de 800 nm, característica da transição d – d de íons Cu(II). Da literatura30 sabe-

se que após a dissociação do complexo de cobre-indometacina em fluido biológico, 

os íons cobre(II) se coordenam a aminoácidos presentes no meio; no nosso caso 

provavelmente o cobre permanece na solução ácida na forma de aquo-complexo. 

Também detectou-se uma banda na região do UV, em 340 nm, que pode ser 

atribuída à presença do ligante orgânico em solução. A principal transição eletrônica 

do H2Melox é verificada em 365 nm. O deslocamento de banda para região do azul, 

de 365 nm para 340 nm, pode ser atribuído à formação da espécie catiônica 

H3Melox+ devido à protonação do H2Melox no meio ácido, como mostrado no 

Esquema 9. A detecção de íons Cu2+ e da espécie H3Melox+ na solução ácida são 

fortes indícios da ocorrência do processo dissociativo do complexo Cu-HMelox nas 

condições de pH e temperatura do estômago.   
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Figura 113 – Espectro eletrônico da solução isolada após a suspensão do complexo Cu-

HMelox em solução de HCl (pH 1,5). 
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44..55..  EEssttuuddooss  FFaarrmmaaccoollóóggiiccooss  

 

4.5.1. Atividade Analgésica 

Os testes in vivo da atividade analgésica foram realizados usando o modelo da 

contorção abdominal47. Este modelo é baseado na indução de dor nos animais 

através da administração de uma injeção contendo solução de ácido acético na 

região abdominal das cobaias.  

 O número de contorções causadas nos animais que recebem os tratamentos é 

comparado com o número de contorções causadas nos animais do grupo de controle, 

que não recebem tratamento algum. Desta forma, se uma substância apresentar 

atividade analgésica, os animais tratados com esta substância deverão revelar um 

número menor de contorções do que o grupo de controle. 

Nos testes realizados, a atividade analgésica do complexo Cu-Indo e dos 

materiais híbridos contendo o complexo intercalado e adsorvido na Hidrotalcita foi 

comparada com a atividade da indometacina livre. Também foi avaliada a atividade 

analgésica das misturas físicas simulando as composições dos materiais híbridos. Os 

testes foram realizados com as misturas físicas com o intuito de verificar se a 

interação química que ocorre entre a Hidrotalcita e o complexo nos materiais híbridos 

causa alguma influência sobre a atividade biológica do complexo.  

As doses administradas dos compostos foram calculadas com base na dose 

terapêutica estabelecida para a indometacina livre, ou seja, 13,5 mg HIndo/kg animal. 

Sendo a média do peso dos animais utilizados igual a 30 g, cada animal recebeu 

aproximadamente 0,4 mg de indometacina suspensos em 0,3 mL de solução 

fisiológica (0,4 mg HIndo/animal).  
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Nos casos das outras amostras contendo o complexo Cu-Indo, as doses 

também foram calculadas com base na dose terapêutica estabelecida para a 

indometacina. Os valores são apresentados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Doses dos compostos administradas nos testes in vivo de atividade 

analgésica. 

Composto Dose terapêutica* 

(mg de composto/ kg de animal) 

Dose administrada 

(mg de composto/animal**)*** 

HIndo 13,5 0,4 

Cu-Indo 16,0 0,5 

MFint 36,6 1,1 

MFads 160,0 4,8 

Cu-Indo/HDLint 36,6 1,1 

Cu-Indo/HDLads 160,0 4,8 

MFint = Mistura Física (Hidrotalcita + Cu-Indo) simulando a composição do Cu-Indo/HDLint     

MFads = Mistura Física (Hidrotalcita + Cu-Indo) simulando a composição do Cu-Indo/HDLads     

* Todas as doses dos compostos são equivalentes à dose terapêutica de Indometacina; 

** Dose do composto calculada para ser administrada em animais com peso médio = 30g; 

*** A dose administrada foi suspensa em 0,3 ml de solução fisiológica. 

 

A administração oral das substâncias foi feita 30 min. antes da indução de dor 

pela aplicação da injeção de ácido acético, para que desse tempo das substâncias 

entrarem na corrente circulatória dos animais. Desta forma, quando foi induzida a dor 

(com exceção do grupo de controle), os animais já estavam sob o efeito das 

substâncias. 

A contagem das contorções foi realizada, individualmente para cada animal 

após a injeção de ácido acético, de 5 em 5 min. durante 20 min. Após as contagens 

realizou-se o cálculo da média dos valores e do desvio padrão para cada animal, com 

posterior cálculo para o grupo completo. Os resultados obtidos são mostrados no 

gráfico da Figura 114.  
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Figura 114 – Resultados dos testes in vivo da atividade analgésica do Cu-Indo e dos 

materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads realizados pelo modelo da contorção abdominal. 

Média ± sd; comparações: a = Todos os grupos versus o grupo de controle; *p < 0,001 (- 

0,1% de chance de o acaso explicar as diferenças observadas entre as amostras). 

 

Nestes testes a atividade analgésica dos compostos é comparada com a da 

indometacina livre. Desta forma, observa-se que o complexo Cu-Indo e o material 

hibrido Cu-Indo/HDLint apresentaram resultados melhores do que o fármaco orgânico 

Ou seja, o número de contorções foi menor ao se administrar esses compostos (4,4 

±1,1 e 7,7 ± 0,9, respectivamente) do que ao se administrar a HIndo (7,7 ± 0,9). 

O complexo Cu-Indo já é conhecido na literatura30 por apresentar um maior 

potencial farmacológico do que a indometacina. No entanto, nossos estudos revelam 

que a intercalação desse complexo no HDL contribui para melhorar ainda mais sua 

atividade. O grupo que recebeu Cu-Indo/HDLint, foi o que apresentou o menor número 

de contorções (2,2 ± 0,4). Os resultados também foram melhores do que os obtidos 

para a mistura física simulando a composição deste material, MFint (15,3 ± 2,6), o que 
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mostra que a interação entre a Hidrotalcita e o complexo é um fator importante na 

atividade farmacológica do material. 

Em o contraste, o grupo que recebeu o material Cu-Indo/HDLads apresentou 

um número de contorções maior do que o complexo Cu-Indo e maior até do que a 

Indometacina livre (11,2 ± 3,0). Já para a mistura física simulando a composição 

deste material, MFads, o número de contorções foi menor (9,6 ± 3,5). Esses resultados 

indicam que a adsorção do complexo leva a diminuição do potencial farmacológico do 

Cu-Indo. 

 

4.5.2. Atividade Ulcerogênica 

Nos testes realizados, os números de lesões gástricas causadas pela ingestão 

oral do complexo Cu-Indo e dos materiais híbridos Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads  

foram comparados com o número de lesões provocadas pela ingestão de uma dose 

equivalente de indometacina livre (80 mg HIndo/kg de animal).  

 No ensaio de ulceração pelo modelo de indução de úlcera gástrica, a dose de 

indometacina administrada (80 mg/kg animal) foi maior do que a dose terapêutica 

utilizada no ensaio da atividade analgésica (13,5 mg/kg animal) para que houvesse a 

formação de uma grande quantidade de lesões na mucosa gástrica facilitando assim 

a quantificação e comparação. 

O teste de ulceração também foi realizado com as misturas físicas simulando a 

composição dos materiais híbridos (MFint e MFads) com o intuito de verificar se a 

interação química que ocorre entre a Hidrotalcita e o complexo (intercalação e/ou 

adsorção) causa alguma influência sobre a resposta farmacológica. 

As doses administradas dos compostos foram calculadas com base na dose 

tóxica estabelecida para a indução de ulcera gástrica pela indometacina livre42, 80 mg 

de indometacina por quilograma de animal. Sendo a média do peso dos animais 

utilizados igual a 27g, cada animal recebeu aproximadamente 2,2 mg de 
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indometacina suspensos em 0,3 mL de solução salina (2,2 mg HIndo/animal). As 

doses calculadas e administradas são sumarizadas na Tabela 38.  

 

Tabela 38 – Doses dos compostos administradas nos testes in vivo de atividade 

ulcerogênica. 

Composto Dose* 

(mg de composto/ kg de animal) 

Dose administrada 

(mg de composto/animal**)*** 

HIndo 80,0 2,2 

Cu-Indo 96,0 2,6 

MFint 222,0 6,0 

MFads 963,0 26,0 

Cu-Indo/HDLint 222,0 6,0 

Cu-Indo/HDLads 963,0 26,0 

MFint = Mistura Física (Hidrotalcita + Cu-Indo) simulando a composição do Cu-Indo/HDLint     

MFads = Mistura Física (Hidrotalcita + Cu-Indo) simulando a composição do Cu-Indo/HDLads     

* Todas as doses dos compostos são equivalentes à dose de Indometacina; 

** Dose do composto calculada para ser administrada em animais com peso médio = 27g; 

*** A dose administrada foi suspensa em 0,3 ml de solução fisiológica. 
 

Após a contagem das lesões foi realizado o cálculo da média e do desvio 

padrão para cada um dos grupos. Os resultados obtidos são mostrados no gráfico da 

Figura 115. 
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Figura 115 – Resultados dos testes in vivo da atividade ulcerogênica do Cu-Indo e dos 

materiais Cu-Indo/HDLint e Cu-Indo/HDLads realizados pelo modelo da contorção abdominal. 

Média ± sd; comparações: a = Todos os grupos versus o grupo da HIndo; *p < 0,001 (- 0,1% 

de chance de o acaso explicar as diferenças observadas entre as amostras). 

 

O complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2] já é bem conhecido e é utilizado para fins 

veterinários por apresentar menor toxicidade gástrica do que a indometacina6,30;  

entretanto, os resultados obtidos nos testes in vivo mostram que a toxicidade gástrica 

diminui ainda mais quando o complexo é imobilizado  na Hidrotalcita.  

O grupo de animais que recebeu o material Cu-Indo/HDLint apresentou uma 

quantidade média de úlceras (4,8 ± 0,9) menor do que o grupo que recebeu o 

complexo Cu-Indo (8,0 ± 1,4). Já o grupo tratado com a mistura física simulando a 

composição do material, MFint, apresentou um número médio de úlceras (7,6 ± 2,3) 

próximo ao do grupo que recebeu apenas o complexo Cu-Indo.  

Os grupos que receberam o material Cu-IndoHDLads e a mistura física 

simulando a composição deste material, MFads,  apresentaram os menores índices de 
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úlceração (1,0 ± 0,7 e 4,0 ± 1,6, respectivamente). Porém, é importante ressaltar que 

no caso da composição do material contendo o complexo adsorvido a quantidade de 

complexo em massa é muito pequena, sendo a quantidade de Hidrotalcita 

administrada muito maior do que aquela contida no material contendo o complexo 

intercalado. Os grupos que receberam o material Cu-Indo/HDLint e a mistura física 

MFint ingeriram aproximadamente 3,4 mg de Hidrotalcita, enquanto que os grupos que 

receberam o material Cu-Indo/HDLads e a mistura física MFads ingeriram 

aproximadamente 23,4 mg, ou seja, 7 vezes mais Hidrotalcita. Isso pode explicar o 

comportamento observado no caso. 

E importante ressaltar também que o efeito antiácido da Hidrotalcita se deve, 

principalmente, à presença dos íons carbonato. No caso do material Cu-Indo/HDLint , 

devido ao tratamento com a mistura Etanol/Dmf 1:1 (v/v), que leva à descarbonatação 

da Hidrotalcita, a quantidade de íons CO3
2- é menor do que no Cu-Indo/HDLads, como 

mostrado nas curvas de titulação desses materiais (secção 4.3).  

Com base nestes resultados, é possível concluir que a adsorção e a 

intercalação do complexo na Hidrotalcita influência a proteção da mucosa gástrica, 

visto que os materiais híbridos apresentam resultados significativamente melhores do 

que suas respectivas misturas físicas. 

 

4.5.3. Efeito Antiedematogênico (Atividade Antiinflamatória) 

  Nos testes de atividade antiedematogênica realizados, as eficácias de inibição 

de edema de pata complexo Cu-Indo e do material hibrido Cu-Indo/HDLint foram 

comparadas com a atividade apresentada pela indometacina. Também foi avaliada a 

atividade antiedematogênica da mistura física (MFint) simulando a composição do 

material híbrido com o intuito de verificar se a interação química entre o complexo e a 

Hidrotalcita causa algum tipo de influência na atividade antiinflamatória do Cu-Indo.  
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As doses administradas dos compostos foram calculadas com base na dose 

terapêutica estabelecida para a indometacina livre, 13,5 mg de indometacina por 

quilograma de animal. As doses (mg/kg de animal) são mostradas na Tabela 39. Os 

resultados obtidos são mostrados no gráfico da Figura 116.  

 

Tabela 39 – Doses dos compostos administradas nos testes in vivo da atividade 

antiedematogênica. 

Composto Dose* (mg de composto/ kg de rato) 

HIndo 13,5 

Cu-Indo 16,0 

Cu-Indo/HDLint 36,6 

Mistura Física (MFint) 36,6 

    MFint = Mistura Física (Hidrotalcita + Cu-Indo) simulando a composição do Cu-Indo/HDLint   

    * Todas as doses dos compostos são equivalentes a dose de Indometacina 

   

 

Figura 116 – Resultados dos testes in vivo da atividade antiedematogênica realizados pelo 

modelo do edema de pata induzido por carragenina. Os valores representam as diferenças 

de volume das patas após a aplicação da carragenina. Média ± sd. ANOVA, F(3;16) = 5.10 para 

1ª hora, teste de Dunnett. * p< 0,05 (- 5% de chance de o acaso explicar as diferenças 

observadas entre as amostras) ** p< 0,01 (- 0,1% de chance de o acaso explicar as 

diferenças observadas entre as amostras). 
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 Pela análise dos gráficos verifica-se que durante a primeira hora o complexo 

Cu-Indo, o material Cu-Indo/HDLint e a mistura física apresentaram ações 

antiinflamatórias semelhantes entre si e significativamente maiores do que a 

apresentada pela indometacina.  

 Durante a segunda e terceira hora os melhores resultados foram obtidos para 

o complexo Cu-Indo, enquanto o material Cu-Indo/HDLint e a mistura física 

apresentaram ação semelhante à da indometacina. Durante a quarta hora tanto o 

complexo Cu-Indo quanto o material Cu-Indo/HDLint apresentaram efeitos melhores 

do que a indometacina. Em todas as medidas o material Cu-Indo/HDLint apresentou 

ação antiinflamatória um pouco maior do que a mistura física.  

 Esses resultados mostram que a associação do complexo Cu-Indo com a 

Hidrotalcita não afeta significativamente a atividade antiinflamatória da metalodroga, 

já bem conhecida na literatura6,30.  Além disso, a interação química entre o complexo 

e a Hidrotalcita parece influenciar a atividade antiinflamatória do complexo, uma vez 

que o material Cu-Indo/HDLint apresenta efeito antiinflamatório um pouco maior do 

que a mistura física Cu-Indo + Hidrotalcita.   

 Estes resultados estão de acordo com outros trabalhos encontrados na 

literatura73, que mostram que a atividade antiinflamatória de formulações contendo o 

complexo Cu-Indo encapsulado com lipossomos é semelhante àquela apresentada 

pela Indometacina e pelo complexo Cu-Indo. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  EE  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  

FFIINNAAIISS  

Com o objetivo de contribuir para ampliar os estudos sobre o desenvolvimento 

de metalofármacos e de compostos que apresentem menor toxicidade 

gastrointestinal do que os fármacos antiinflamatórios não-esteróides, nesse trabalho 

foram investigados complexos de Cu(II)-FAINEs e suas imobilizações no hidróxido 

duplo lamelar Hidrotalcita. 

Para o estudo foram selecionados alguns complexos de Cu(II) já conhecidos 

da literatura com os fármacos ibuprofeno, indometacina e naproxeno e também foram 

sintetizados e caracterizados complexos inéditos com os fármacos sulindaco e 

meloxicam. Os métodos de síntese utilizados levaram à obtenção de compostos com 

estrutura dimérica do tipo gaiola para os complexos Cu-Indo, Cu-Sulin, Cu-Ibp e Cu-

Npx. Nestas estruturas, quatro moléculas dos fármacos atuam como ligantes de 

ponte unindo dois íons Cu(II) pela coordenação através dos grupos carboxilato. No 

caso do Cu-HMelox, obteve-se um composto monomérico do tipo quelato. Nesta 

estrutura, duas moléculas do ânion HMelox coordenam-se de forma bidentada ao íon 

Cu(II), pelos átomos oxigênio do grupo carbonílico e nitrogênio do anel tiazólico. 

Estudos preliminares sobre a imobilização dos complexos em Hidrotalcita 

revelaram resultados surpreendentes, tal como a intercalação de espécies neutras 

entre as lamelas do HDL. Para tentar entender esses resultados, realizou-se uma 

investigação do comportamento da Hidrotalcita na mistura de solventes Etanol/N,N-

Dimetilformamida, que estava sendo empregada nos experimentos de imobilização. 

Os estudos permitiram verificar que em uma mistura 1:1 (v/v) desses solventes ocorre 

esfoliação direta do HDL-carbonato. O simples tratamento da Hidrotalcita com essa 

mistura leva à descarbonatação do HDL e à formação de uma dispersão coloidal 
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estável. Esses processos são promovidos pela hidrólise da Dmf, que ocorre em meio 

básico, gerando íons formiato. Os íons formiato substituem os íons carbonato e as 

lamelas são esfoliadas. Dessa forma, a esfoliação da Hidrotalcita em Etanol/Dmf 

mostrou-se como um interessante processo para a obtenção de sistemas contendo 

espécies neutras e volumosas, como os complexos Cu(II)-FAINEs, intercaladas em 

HDL. 

Os resultados obtidos nos experimentos de imobilização realizados na mistura 

Etanol/Dmf mostraram que, de fato, os complexos Cu-Indo, Cu-HMelox e Cu-Sulin 

são intercalados entre as lamelas do HDL. Nestes materiais híbridos Cu(II)-

FAINE/HDL também ocorre intercalação de íons formiato juntamente com os 

complexos, de modo a contra-balancear as cargas positivas das lamelas. Os 

complexos Cu-Ibp e Cu-Npx, em condições similares, entretanto, são adsorvidos nas 

superfícies externas do HDL. Uma possível explicação para as diferenças observadas 

quanto ao tipo de imobilização dos complexos investigados, é a estrutura dos 

fármacos ligantes. As moléculas dos FAINEs indometacina, meloxicam e sulindaco 

apresentam grupos funcionais que são capazes de interagir com as lamelas, como 

por exemplo, por meio de ligações de hidrogênio com as hidroxilas do HDL.  Já os 

ligantes Ibuprofeno e naproxeno não apresentam grupos funcionais livres, e dessa 

forma, a intercalação dos complexos não seria favorecida, observando-se apenas a 

adsorção nas superfícies do HDL.  

Estudos em meio aquoso simulando o pH do estômago mostraram que 

complexos Cu(II)-FAINEs se dissociam em meio ácido, gerando íons Cu2+
(aq) e os 

correspondentes fármacos orgânicos. Contudo, quando os complexos estão 

intercalados no HDL, suas estruturas mantêm-se preservadas, nas mesmas 

condições, no intervalo de tempo investigado (30 min).  

O acompanhamento da variação de pH em função do tempo mostrou que os 

materiais híbridos Cu(II)-FAINEs/HDL apresentam boa capacidade tamponante. 
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Assim, a propriedade antiácida da Hidrotalcita é mantida mesmo após a intercalação 

dos complexos, provavelmente em razão da presença de íons carbonato que 

permanecem na composição final dos materiais híbridos.  

Os estudos realizados in vivo para os sistemas contendo indometacina 

apresentaram resultados bastante interessantes. O material contendo o complexo 

Cu-Indo intercalado no HDL, Cu-Indo/HDLint, apresenta atividade analgésica superior 

à da indometacina e a do metalofármaco Cu-Indo. Ao contrário, o material contendo o 

complexo Cu-Indo adsorvido nas superfícies externas do HDL, Cu-Indo/HDLads, 

praticamente não apresenta ação analgésica. Nos testes de ulceração, o material 

contendo o Cu-Indo intercalado no HDL também apresentou resultados superiores ao 

da indometacina livre e ao do Cu-Indo. Apesar de o Cu-Indo/HDLads apresentar 7 

vezes mais HDL (em massa) do que o Cu-Indo/HDLint, o material contendo o 

complexo adsorvido não apresentou resultados 7 vezes melhores do que o material 

contendo o complexo intercalado. Além disso, também foi observado que o Cu-

Indo/HDLads praticamente não apresenta atividade analgésica. Comparando os 

resultados obtidos para o material Cu-Indo/HDLint e para sua respectiva mistura física, 

apesar de a quantidade de CO3
2- na mistura física ser maior do que no material 

híbrido (isso porque na mistura física o complexo não está intercalado, e sim 

misturado mecanicamente à Hidrotalcita), o Cu-Indo/HDLint apresentou resultados 

significativamente melhores. Isso sugere que o menor índice de ulceração não se 

deve somente ao efeito antiácido da Hidrotalcita, mas que a interação que ocorre 

entre a matriz e o complexo também deve ter papel importante. Já no caso da 

atividade antiedematogênica, os resultados obtidos mostram que o material Cu-

Indo/HDLint apresenta atividade antiinflamatória semelhante a do complexo Cu-Indo, 

com a vantagem de reduzir ainda mais o número de úlceras, conforme mostrado nos 

testes de atividade ulcerogênica.  
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 Os ensaios farmacológicos mostraram, portanto, que as atividades 

farmacológicas do complexo Cu-Indo são influenciadas pelo tipo de sua imobilização 

no HDL. Resultados promissores foram obtidos para o material Cu-Indo/HDLint, que 

apresentou boa atividade antiinflamatória e ulceração reduzida em relação a do 

complexo [Cu2(Indo)4(Dmf)2] e a do fármaco orgânico HIndo. Este comportamento 

pode ser explicado levando-se em conta os seguintes aspectos: (i) a estabilização da 

estrutura do complexo Cu-Indo nas condições de pH do estômago pela sua 

intercalação entre as lamelas do HDL, evitando assim que ocorra dissociação na 

forma de HIndo, mais tóxica. Além disso, sabe-se que a estrutura dos complexos 

exerce um papel essencial na atividade biológica de complexos binucleares de Cu(II) 

com FAINEs6 (ii) a manutenção das propriedades antiácidas do HDL (capacidade 

tamponante, pH ~ 4); (iii) a associação com a Hidrotalcita pode levar ao aumento da 

biodisponilbilidade da droga, uma vez que HDLs podem atuar como sistemas de 

liberação controlada mediados por alterações de pH18 e também podem levar ao 

aumento da solubilidade de drogas hidrofóbicas91, como é o caso do complexo Cu-

Indo. 

 De uma maneira geral, os resultados obtidos neste trabalho mostraram que a 

intercalação do complexo Cu(II)-FAINE exerce influência na resposta farmacológica, 

levando à potencialização da atividade analgésica e à diminuição da toxicidade 

gástrica. 

 Esses estudos, portanto, abrem novas perspectivas para o design de novas 

formulações contendo metalofármacos de Cu-FAINEs que apresentem reduzidos 

efeitos colaterais como os danos gastrointestinais 
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AAPPÊÊNNDDIICCEESS  
  

APÊNDICE 1 – Identificação dos resíduos de decomposição térmica dos 
complexos Cu(II)-FAINEs 
 Os sólidos de cor preta, obtidos após a decomposição térmica dos complexos 

Cu(II)-FAINEs nas mesmas condições utilizadas nas análise térmicas TG (aquecimento 

até 900°C – 10°C/min, em ar) (Figura A1) foram identificados por análise DRX como 

CuO1. Todos os resíduos apresentaram o mesmo padrão de difração (Figura A2).   

 
Figura A1 – Fotografias mostrando os complexos Cu-Ibp, Cu-Npx, Cu-Indo, Cu-Sulin e Cu-

HMelox, e seus respectivos resíduos obtidos após suas decomposições térmicas. 
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Figura A2 – Difratograma típico dos resíduos de decomposição térmica dos complexos Cu(II)-

FAINEs. 
                                                 
1 Material Specification – Copper Oxide (Tenorite – CuO). Obtido em: Nano-Size Ltd. – Advanced 

Materials Processing. In: www.nano-size.com (acessado em 25/07/2007). 
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APÊNDICE 2 – Doenças Neurodegenerativas associadas ao alumínio e ao 

cobre 

Além dos hidróxidos duplos lamelares, outros compostos de alumínio são 

utilizados tanto em medicina terapêutica quanto em medicina preventiva, podendo-se 

citar o extensivo uso de Al(OH)3 como adjuvante em vacinas e também como 

componente de formulações utilizadas como antiácidos estomacais.   

Apesar das positivas aplicações medicinais de compostos de alumínio a ingestão 

excessiva deste metal pode causar efeitos adversos. Entre outras manifestações 

clínicas, são observadas alterações no metabolismo de cálcio e fosfato, resultando em 

danos aos ossos. Porém, a maior preocupação com relação a ingestão excessiva de 

alumínio se refere a doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer.   

O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que 

gradualmente leva o paciente à perda de memória e da razão. Durante as décadas de 

1960 e 1970 o alumínio emergiu como uma possível causa da doença. Essa teoria 

surgiu após estudos realizados nos anos 60 que mostravam que ao se expor cérebros 

de coelhos a alumínio, causavam-se danos degenerativos que apresentavam alguma 

similaridade com o mal de Alzheimer. Esta suspeita levantou questões a respeito da 

exposição a fontes diárias de alumínio, como potes, panelas, latas de bebidas e 

antiácidos estomacais.  Muita pesquisa foi realizada nos últimos 40 anos buscando 

confirmar o papel do alumínio na doença, entretanto, todos os estudos falharam, 

gerando muitos resultados contraditórios. Atualmente, a própria Alzheimer’s 

Association© considera a relação entre o alumínio e a doença um mito, e outras 

possíveis causas do mal de Alzheimer vêm sendo investigadas2.   

                                                 
2 Alzheimer’s Association©, Aluminum and Alzheimer’s disease, fact sheet, 2006, In: http://www.alz.org/ 

(acessado em 29/03/2007). 
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No caso do cobre, também existem controvérsias a respeito do papel deste metal 

no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. No caso do mal de Alzheimer, por 

exemplo, o cobre parece estar envolvido numa série de processos relacionados à 

progressão da doença, entretanto, existe uma séria controvérsia a respeito do excesso 

de cobre estar envolvido ou não com a doença. Por exemplo, em estudos realizados 

com coelhos que receberam suplementação com cobre foi constatado aumento na 

deficiência de aprendizagem dos animais. Já em outro estudo realizado com ratos, a 

suplementação com cobre aumentou a longevidade dos animais e nenhum problema 

cognitivo foi constatado.  

Por ser um elemento essencial para a manutenção da vida, o processo de 

evolução desenvolveu mecanismos de estocagem de cobre no fígado, a fim de manter o 

equilíbrio do metal durante períodos de deficiência na dieta. No fígado, o cobre é 

armazenado ligando-se à metalotioneína. Já no plasma sanguíneo 90% do cobre 

encontra-se covalentemente ligado à ceruloplasmina enquanto que os 10% 

remanescentes é o chamado “cobre livre”. O termo “livre” não significa que o cobre está 

necessariamente livre, mas se refere a uma quantidade de cobre que se encontra ligado 

mais fracamente à albumina e a outras moléculas presentes no plasma. Esse cobre livre 

produz espécies reativas de oxigênio (ROS) durante o decorrer da vida, e uma hipótese 

bastante aceita atualmente é que os danos neurodegenerativos associados à velhice 

estão relacionados à produção de ROS.   

A respeito da relação entre elementos essenciais como o cobre com doenças 

associadas à velhice, alguns fatores devem ser levados em conta: o ser humano nunca 

viveu tanto, e pouco se sabe ainda sobre a real influência de elementos essenciais 

sobre organismos mais velhos. O processo de seleção natural buscou otimizar a saúde 

e a sobrevivência somente durante a idade reprodutiva. Ou seja, concentrações de 

determinados elementos que são essenciais para um organismo jovem podem ser 

danosas para um organismo com mais de 50 anos, período esse onde doenças 
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relacionadas a idade começam a surgir. Infelizmente até o presente momento doenças 

como o mal de Alzheimer ainda não tem cura, e nem existem remédios que possam 

frear ou diminuir a progressão da doença. Muita pesquisa ainda precisa ser feita para 

que as reais causas da doença sejam conhecidas e compreendidas.  
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