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RESUMO 

Couto, R.A.A. Imobilização de Complexos Oxindolimínicos de Cobre e Zinco em 
Argilas Beidelitas, 2016, 122 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação 
em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Estudos sobre a inserção de complexos oxindolimínicos de cobre(II) ou zinco(II) em 

argilas sintéticas beidelitas foram desenvolvidos visando obter carregadores 

inorgânicos capazes de promover a liberação modificada de metalofármacos. 

Investigações anteriores mostraram que os complexos estudados são promissores 

agentes antitumorais. São capazes de se ligar ao DNA, nas alças menor ou maior 

dependendo do ligante, causando danos oxidativos através da formação de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), especialmente radicais hidroxil, no caso de 

complexos de cobre, que apresentam atividade redox. Também interagem com 

mitocôndrias levando a uma diminuição do potencial de membrana e atuando como 

agentes desacopladores. Constituem assim compostos indutores de apoptose ou 

morte celular programada. Adicionalmente inibem proteínas envolvidas no ciclo 

celular, como topoisomerase I humana e quinases dependentes de ciclina (CDK1 e 

CDK2). As beidelitas foram sintetizadas e caracterizadas por métodos já descritos na 

literatura. Posteriormente, em presença dos complexos, formaram materiais híbridos 

do tipo beidellita/[complexo]. A caracterização das argilas e dos materiais híbridos 

obtidos foi realizada usando diferentes técnicas: espectroscopias UV/Vis, IV e EPR, 

análise termogravimétrica, difratometria de raios X. Na caracterização dos 

complexos utilizou-se ainda espectrometria de massas (ESI-MS). Os materiais 

híbridos preparados mostraram-se estáveis e capazes de inviabilizar células 

tumorais (HeLa), no caso dos materiais híbridos com compostos de cobre(II), com 

IC50 na faixa de 0,11 a 0,41 mg/mL. Ao contrário, os compostos análogos de zinco(II) 

e as argilas puras mostraram-se não-tóxicas frente às mesmas células. Os 

resultados obtidos indicam uma promissora possibilidade de uso das beidellitas 

como carregadores destes complexos metálicos. 

 

Palavras-chave: oxindoliminas; complexos metálicos; beidelitas sintéticas; materiais 

híbridos; caracterização espectroscópica; viabilidade celular. 



ABSTRACT 

Couto, R.A.A. Oxindolimine-metal complexes immobilized in beidellite clays. 
2016, 122 p. Ph.D. Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Studies on the insertion of oxindolimine complexes of copper(II) or zinc(II) in 

synthetic beidellites clays have been developed to obtain an inorganic support 

capable of promoting the modified-release of metallopharmaceuticals. Previous 

investigations have shown that the studied complexes are promising antitumor 

agents. They are able to bind to DNA, in the minor or major groves, causing oxidative 

damage via formation of reactive oxygen species (ROS), especially hydroxyl radicals, 

in the case of copper complexes, which have redox properties. They also interact 

with mitochondria leading to a decrease of membrane potential and acting as 

decoupling agent. Thus, these compounds can induce apoptosis or programmed cell 

death. Additionally, they inhibit proteins involved in the cell cycle, such as human 

topoisomerase I and cyclin dependent kinases (CDK1 and CDK2). The beidellites 

were synthesized and characterized by methods described in the literature. 

Additionally, in the presence of these complexes were obtained hybrid materials type 

beidellita/[complex]. The characterization of clays and the obtained hybrid materials 

were performed using different techniques: spectroscopy UV/Vis, IR and EPR, 

thermogravimetric analysis, X-ray powder diffraction. In the characterization of the 

complexes mass spectrometry (ESI-MS) was also used. The prepared hybrid 

materials were stable and able to derail tumor cells (HeLa) in the case of hybrid 

materials with copper(II) compounds, with IC50 in the range from 0.11 to 0.41 mg/mL. 

Unlikely, the analogous compounds of zinc(II) and pure clays have proved to be non-

toxic facing the same cells. These results indicate a promising possibility of using the 

beidellites as carriers of these antitumor metal complexes. 

 

Keywords: oxindolimine-metal complexes; synthetic beidellites; hybrid materials; 

spectroscopic characterization; cell viability; antitumor agents. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Complexos Metálicos como Espécies de Interesse Farmacológico e 

Medicinal 

 

Nos últimos anos as interações de íons metálicos com vários ligantes que 

apresentam alguma atividade biológica têm sido bastante estudadas, já que ocorre 

um aumento da atividade fisiológica de muitos compostos orgânicos quando 

coordenados a um centro metálico, particularmente aqueles que apresentam 

atividade redox. As atividades farmacológicas dos complexos metálicos dependem 

do íon metálico, do seu ligante e da estrutura desses compostos [1,2]. Em geral íons 

metálicos fornecem carga ao ligante, pois podem formar espécies catiônicas, além 

de induzir no ligante uma determinada configuração geométrica, ao se coordenar. 

O interesse em complexos metálicos para utilização em novos fármacos e 

agentes de diagnóstico é comumente observado na área de investigação química 

inorgânica medicinal [3]. As investigações nesta área baseiam-se na possibilidade 

de interação de complexos metálicos com diversas biomoléculas para contribuir no 

desenvolvimento de novos tratamentos terapêuticos [4]. O estudo de 

metalofármacos constitui um enorme desafio na química de coordenação, já que 

inclui, entre outros tópicos, a especiação de metais em condições fisiológicas 

relevantes, além de métodos sensíveis de detecção e determinação dessas 

espécies contendo íons metálicos. Esses fatores são responsáveis por interações 

específicas, envolvendo o íon metálico central, o ligante e/ou a espécie coordenada, 

em sítios alvos do organismo, como proteínas, DNA, lipídeos, membranas, etc [5]. 
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Neste contexto, são vários os exemplos de complexos metálicos com ligantes 

naturais, sintéticos ou semi-sintéticos, que vem sendo estudados com o objetivo de 

melhorar suas ações biológicas, incluindo atividade antiácida, anti-inflamatória, 

fungicida e antitumoral [6]. No caso dos agentes antitumorais, um dos mais antigos e 

mais conhecidos metalofármacos é a cisplatina, um complexo quadrado planar de 

Pt2+, que é um metal não essencial [7]. Um dos motivos do aumento no interesse do 

desenvolvimento de novos complexos metálicos e sua utilização como agentes 

antitumorais se dá devido à busca de novas alternativas a fármacos já existentes no 

mercado e que são em sua maioria baseados em platina, como a cisplatina, a 

carboplatina e a oxiplatina, compostos já aprovados pela FDA (Food and Drug 

Administration) [2]. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica o câncer como uma das 

principais causas de morte em todo o mundo, sendo responsável por 8,2 milhões de 

mortes (cerca de 13% das mortes) em 2012 e projetou que esse número deve subir 

para 14 milhões de mortes em 2030 [8]. 

Com base neste cenário, tem-se buscado desenvolver estudos com metais 

essenciais, como o cobre e o zinco, já que se espera que o nível de toxicidade dos 

compostos derivados destes metais seja menor que o de metais não essenciais 

[9,10], como platina e ródio, já utilizados com sucesso, mas que ainda apresentam 

problemas de toxicidade. Devido à habilidade do cobre de gerar espécies de radicais 

livres, muitos complexos de cobre com diferentes tipos de ligantes têm sido testados 

como potentes metalofármacos capazes de promover apoptose, ou seja, a morte 

celular programada [10,11]. O que torna esses dados interessantes é que alguns 

complexos de cobre têm apresentado atividade tóxica seletiva frente a células 

tumorais. 
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Alguns compostos de cobre(II) com os ligantes isaepy e isapn foram 

sintetizados pelo grupo da Profª. Ana Maria Ferreira e têm sido estudados com a 

finalidade de desenvolver potenciais agentes terapêuticos. Esses ligantes são 

derivados da isatina, um indol endógeno, e mostraram atividade apoptótica 

significativa em células humanas tumorais [10], além de apresentarem atividade 

catalítica apreciável na oxidação de carboidratos e capacidade significativa de gerar 

espécies reativas de oxigênio (ROS) [12,13]. A isatina (1H-indol-2,3-diona) está 

presente no cérebro e em outros tecidos nos humanos, porém seu metabolismo 

ainda não foi bem elucidado. A isatina e seus derivados vêm demonstrando uma 

grande variedade de efeitos no meio biológico, incluindo a inibição de monoamina 

oxidase, atividade bactericida, fungicida, antiviral e antiproliferativa [14]. As bases de 

Schiff derivadas da isatina também possuem várias atividades farmacológicas, 

dentre as quais destacam-se as atividades anticonvulsivante, antidepressiva, 

analgésica e anti-inflamatória [15]. Vários compostos derivados de isatina foram 

desenvolvidos como potentes inibidores de proliferação celular [16], e alguns foram 

propostos como agentes antitumorais ou antimicrobianos [17,18].  

Compostos derivados de oxindóis, semelhantes a SU5416 ou SU6668 (Figura 

1), também foram descritos como antitumorais com interesse clínico devido à sua 

atuação como inibidores da angiogênese, isto é, eles atuam dificultando a 

vascularização de tumores, através da inibição de etapas de sinalização envolvendo 

receptores do fator de crescimento VEGF (fator de crescimento endotelial vascular, 

uma proteína de sinalização que promova o crescimento de vasos sanguíneos 

novos) [19]. Outros derivados de oxindóis com estruturas semelhantes, como 

SU5402 (Figura 1), foram descritos como eficientes inibidores de quinases, 
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proteínas-chaves no controle da proliferação e diferenciação celulares em etapas de 

sinalização [20]. 

    

Figura 1. Esquema de alguns oxindóis já submetidos a testes clínicos. 

 

1.2. Complexos de Cobre e o Processo de Apoptose 

 

Sabe-se que o cobre é um metal de transição que devido a sua atividade 

redox atua como cofator em inúmeras enzimas e proteínas, desempenhando um 

papel fundamental no metabolismo celular. Por outro lado, também está envolvido 

em processos de dano celular, que podem gerar inúmeras doenças e até a morte 

celular, por necrose ou apoptose [21,22]. 

A morte celular programada, chamada apoptose [23,24], é caracterizada por 

um imediato encolhimento celular diminuindo o contato entre as células. As 

organelas do citoplasma, tais como ribossomos, mitocôndrias, etc. permanecem 

intactas, sugerindo que a célula desempenha a sua atividade metabólica por um 

tempo considerável. Como a membrana celular permanece intacta as organelas não 

saem da célula e, portanto, não é observado processo inflamatório. O DNA se 

condensa principalmente perto das membranas, chegando a deixar a célula com 

formato pontiagudo. Juntamente com a condensação ocorre a fragmentação nuclear 
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e posterior fragmentação celular gerando os chamados corpos apoptóticos. Esses 

fragmentos podem ou não ter fragmentos do núcleo original. Estes fragmentos 

podem ser removidos por macrófagos ou podem ser fagocitados por células 

epiteliais. A apoptose é um processo bem mais complexo do que a necrose [25,26], 

já que envolve processos controlados e programados para cada célula individual. A 

Tabela 1 apresenta as principais diferenças entre necrose e apoptose. 

Existem basicamente três situações em que se pode esperar que ocorra a 

apoptose. A primeira seria o suicídio celular utilitário, em que a morte de uma única 

celular ocorre para o bem da maioria. Neste caso, células perfeitamente saudáveis 

são instruídas pelo ambiente em que se encontram a se autodestruir, pois existem 

células demais presentes. A segunda é a senescência, onde as células reconhecem 

que estão velhas e iniciam a programação da sua morte. A terceira é o dano celular, 

que ocorre quando as células detectam níveis significativos de danos a estruturas 

vitais como o DNA ou membranas e, em vez de tentar reparar o dano, cometem 

suicídio, porque as enzimas de reparo não conseguiriam repará-lo. A apoptose pode 

se dar por duas vias: o caminho extrínseco, onde os receptores específicos para 

morte celular localizados na membrana celular são ativados, e o caminho intrínseco, 

onde a mitocôndria está primariamente envolvida. Acredita-se que os principais 

fatores causadores da apoptose são desequilíbrio no estado redox da célula, o que 

envolve disfunções da mitocôndria, e a produção de ROS, com consequente 

geração de estresse oxidativo [27]. 
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Tabela 1. Diferenças gerais entre necrose e apoptose. 

Apoptose Necrose 
Afeta células isoladas Afeta clusters celulares 

Não há resposta inflamatória Ocorre inflamação 
Membrana celular intacta Ocorre ruptura da membrana celular 

Encolhimento celular Inchamento celular 
Perda de contato entre as células Modificações nas membranas 
Estrutura das células é mantida Perda da estrutura das organelas 

Condensação do citoplasma e do DNA Aumento da mitocôndria 
Fragmentação do núcleo Ruptura celular imediata 
Remoção por fagocitose Remoção por macrófagos 

 

Baseado nos derivados de oxindóis, como o SU5416 e SU6668, com 

atividade antitumoral e que já foram objeto de testes clínicos [28–30], ligantes 

imínicos foram planejados e preparados (isapn e isaepy) pelo grupo da Profª Ana 

Maria Ferreira, sendo posteriormente metalados [10,12,13]. Os complexos de 

cobre(II) obtidos mostraram-se promissores como potenciais agentes 

farmacológicos, exibindo atividade antitumoral frente a diferentes células, tendo DNA 

e mitocôndria como principais alvos intracelulares e sendo capazes de induzir 

apoptose [14,31,32]. Mais recentemente, mostrou-se que proteínas envolvidas no 

ciclo celular, como quinases dependentes de ciclinas (CDK1 ou CDK2), ou proteínas 

responsáveis pela topologia de DNA, como a topoisomerase IB humana, também 

constituem bons alvos para estes complexos metálicos e seus ligantes [33,34]. 

A partir desse bom desempenho dos complexos estudados como agentes 

promotores de apoptose, pensou-se que se inseridos em argilas, estes complexos 

poderiam apresentar liberação modificada no meio biológico, além de abrir a 

possibilidade de uma maior seletividade, após modificação da superfície da argila, 

com inclusão de grupos ou compostos capazes de ser reconhecidos por células 

tumorais [35]. 
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Na literatura, diversos suportes, orgânicos e inorgânicos, têm sido estudados 

como possíveis carregadores de fármacos, especialmente nanomateriais 

engendrados. Estes materiais incluem desde liposomas a nanotubos de carbono 

[36], sílica mesoporosa [37], nanopartículas de ouro [38], quantum dots [39], entre 

outros.  

Para uso medicinal ou biomédico, estes materiais devem ser biocompatíveis e 

sua toxicidade depende particularmente das propriedades da superfície do material, 

como carga eletrostática e hidrofobicidade, e de suas interações com as células. 

Essa toxicidade pode muitas vezes ser minimizada por cobertura da superfície com 

compostos adequados [40]. Nanopartículas recobertas por camadas lipídicas têm 

sido utilizadas com este propósito [41], especialmente para aplicação em terapia de 

câncer.  

Hidróxidos duplos lamelares são suportes inorgânicos que podem carregar 

diferentes agentes farmacológicos Suas propriedades peculiares (baixa toxicidade, 

biocompatibilidade, alta capacidade de troca aniônica, presença de sítios de 

funcionalização na superfície) tornam este material bastante interessante para uso 

biomédico, já que aumentam a estabilidade das espécies inseridas e promovem sua 

absorção por organelas intracelulares [42]. 

Argilominerais constituem também materiais capazes de atuar como 

carregadores e sistemas moduladores de liberação modificada de fármacos (Figura 

2). Elas podem ser usadas como excipientes e como substâncias ativas em produtos 

farmacêuticos. Dentre os argilominerais, as esmectitas têm usualmente sido mais 

estudadas, especialmente montmorilonita e saponita, devido à sua grande 
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capacidade de troca catiônica, comparada à de outros silicatos de uso farmacêutico, 

como talco, caulinita e minerais fibrosos [43]. 

Estudos anteriores em nosso grupo mostraram a imobilização de complexos 

de cobre(II) com ligantes tipo base de Schiff em esmectitas, com a finalidade de 

heterogeneizar catalisadores homogêneos [44]. Essas espécies de cobre, que 

catalisam a dismutação de radicais superóxido e a decomposição de peróxido de 

hidrogênio, quando imobilizadas em laponita sintética ou SWy-2 foram 

caracterizadas por diferentes técnicas, particularmente espectroscopia UV/Vis, EPR, 

XANES e espectroscopia de luminescência. Neste caso, um processo de redução do 

metal, com concomitante oxidação do ligante base de Schiff, foi observado através 

de fotoluminescência, com aparecimento de  banda a 397 nm, atribuída a TCML 

quando o complexo foi imobilizado em laponita. 

 

Figura 2. Esquema de imobilização e de liberação in vivo de espécies catiônicas a 

argilas. Superfície da argila (negativa); a+ contra íons; X+ potencial fármaco 

catiônico; B- contra íon do fármaco; in vivo, cátions A+ associados a ânions B- [43]. 
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Dentre os nanomateriais bidimensionalmente estruturados (2D), os 

argilominerais se destacam na área de aplicações biomédicas, só perdendo em 

importância para os grafenos. Numa pesquisa com 3880 publicações nos últimos 

anos, contabilizou-se 2806 delas tendo como foco grafenos e 771 sobre 

argilominerais. Suas áreas principais de aplicação incluem, além de sistemas de 

liberação de fármacos, biosensores, tecidos engendrados e bioimagem [45]. 

 

1.3. As Argilas Beidelitas 

 

Tendo em vista as interessantes propriedades farmacológicas dos complexos 

oxindolimínicos de cobre(II) ou zinco(II), resolveu-se investigar a imobilização destes 

complexos em argilominerais, visando desenvolver novos carregadores ou agentes 

de liberação modificada de metalofármacos. 

Argila é definida como um material natural, terroso, com granulação fina, 

constituído por partículas de tamanho médio inferior a 2 µm, e que apresenta 

plasticidade ao ser umedecida e endurece quando seca. Normalmente não se 

encontram isolados no solo, podendo possuir outros constituintes como matéria 

orgânica e sais solúveis [46]. Os principais constituintes minerais das argilas são os 

argilominerais, silicatos hidratados de alumínio ou magnésio, pertencentes à família 

dos filossilicatos de estrutura lamelar ou fibrosa [46]. Os argilominerais com estrutura 

lamelar são constituídos de camadas em forma de folhas de tetraedros de silício e 

oxigênio, [SiO4], e folhas de octaedros de alumínio (ou magnésio), oxigênio e 



 

hidroxilas como demonstrado na Figura 3. Neste trabalho o termo

utilizado para se referir aos 

Nas folhas constituídas por tetraedros, cada unidade de SiO

duas dimensões três dos quatro átomos de oxigênio com os

formando anéis de seis tetraedros (anéis hexagonais); essa camada é denominada 

de folha tetraédrica [47,48]

octaedros, denominada folha octaédrica, através do compartilhamento dos átomos 

de oxigênio. 

Figura 3. Representação esquemática de: (a) tetraedro de silício, (b) folha 

tetraédrica, (c) octaedro 

 

Nas argilas podem ocorrer substituições isomórficas 

substituições sem alterar a estrut

por exemplo), quanto nos octaedros (Al

substituições por cátions de menor valência são responsáveis pela carga negativa 

na superfície da lamela das argilas, que são compens

positivos entre as lamelas 

emonstrado na Figura 3. Neste trabalho o termo

utilizado para se referir aos argilominerais para simplificação. 

Nas folhas constituídas por tetraedros, cada unidade de SiO

duas dimensões três dos quatro átomos de oxigênio com os 

formando anéis de seis tetraedros (anéis hexagonais); essa camada é denominada 

[47,48]. Essas folhas estão ligadas a outras folhas, formadas por 

octaedros, denominada folha octaédrica, através do compartilhamento dos átomos 

Representação esquemática de: (a) tetraedro de silício, (b) folha 

 de alumínio ou magnésio e (d) folha octaédrica.

Nas argilas podem ocorrer substituições isomórficas 

substituições sem alterar a estrutura das folhas tanto nos tetraedros (Si

por exemplo), quanto nos octaedros (Al3+ por Mg2+, por exemplo). Essas 

substituições por cátions de menor valência são responsáveis pela carga negativa 

na superfície da lamela das argilas, que são compensadas pela presença de íons 

positivos entre as lamelas [49]. Esses cátions interlamelares podem ser substituídos, 
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emonstrado na Figura 3. Neste trabalho o termo argila será 

Nas folhas constituídas por tetraedros, cada unidade de SiO4 compartilha em 

 tetraedros vizinhos, 

formando anéis de seis tetraedros (anéis hexagonais); essa camada é denominada 

adas a outras folhas, formadas por 

octaedros, denominada folha octaédrica, através do compartilhamento dos átomos 

 

Representação esquemática de: (a) tetraedro de silício, (b) folha 

de alumínio ou magnésio e (d) folha octaédrica. 

Nas argilas podem ocorrer substituições isomórficas [47,48], isto é, 

ura das folhas tanto nos tetraedros (Si4+ por Al3+, 

, por exemplo). Essas 

substituições por cátions de menor valência são responsáveis pela carga negativa 

adas pela presença de íons 

. Esses cátions interlamelares podem ser substituídos, 
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de forma reversível, por outros cátions metálicos ou moléculas carregadas 

positivamente e, por isso, são chamados de cátions trocáveis. 

Em virtude da propriedade de troca iônica, um parâmetro importante de uma 

argila é a capacidade de troca catiônica (CTC), definida como a quantidade de 

cátions necessários para neutralizar as cargas negativas das lamelas das argilas. A 

CTC pode ser expressa em miliequivalentes (meq) de cátion por 100 g de argila ou 

em mmol de carga (mmolc) por 100 g de argila, sendo este último o mais usado 

atualmente. 

As argilas podem ser classificadas de acordo com a natureza do átomo 

central nos octaedros [48,50]. Quando o átomo é divalente todos os sítios 

octaédricos estão ocupados, como na brucita, Mg(OH)2, e as argilas são 

classificadas como trioctaédricas. Quando o cátion é trivalente, ocorre a ocupação 

de 2/3 dos octaedros, como na gibbsita, Al(OH)3, e a argila é classificada como 

dioctaédrica. A argila beidelita empregada nesta Tese é uma esmectita dioctaédrica 

[46]. As argilas podem apresentar diferentes composições químicas e propriedades, 

dependo da natureza e da quantidade de cátions dentro das folhas tetraédricas e 

octaédricas.  

As argilas também são classificadas quanto à razão de folhas tetraédricas e 

octaédricas que formam as lamelas. As argilas do tipo de lamela 1:1 apresentam 

uma folha octaédrica e uma folha tetraédrica. Já as argilas do tipo de lamela 2:1 

apresentam uma folha octaédrica entre duas folhas tetraédricas [49]. Nas argilas do 

tipo 2:1, o elemento central das folhas octaédricas está coordenado aos átomos de 

oxigênio das folhas tetraédricas, conforme apresentado na Figura 4 [51,52]. 
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Figura 4. Representação esquemática de filossilicatos 2:1. 

 

As substituições na folha octaédrica causam uma deficiência de cargas 

dispersas na superfície das lamelas. Já as substituições nos tetraedros fazem com 

que a distribuição de carga negativa seja localizada na superfície das lamelas, 

conforme ilustra a Figura 5 [53]. As forças de interação das espécies próximas às 

lamelas carregadas são distintas nos dois casos: quando a substituição é no 

octaedro essa interação é mais fraca em virtude da distância do íon até o centro de 

carga da lamela. Quando a substituição é nos tetraedros existe maior densidade de 

carga na superfície da lamela e a interação eletrostática é maior devido a menor 

distância do íon até a superfície. 

 
Figura 5. Cargas dispersas e localizadas na superfície das lamelas das argilas. 

Adaptada de [53]. 

Distribuição de cargas 
dispersas

Distribuição de cargas 
localizadas

Substituição nos sítios 
octaédricos (Al3+ por Mg2+)

Substituição nos sítios 
tetraédricos (Si 4+por Al3+)
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Um dos grupos de argilas mais abundantes é o das esmectitas. Ela pertence 

à família dos filossilicatos do tipo 2:1 e compreende os seguintes argilominerais: 

montmorilonita, nontronita, beidelita, saponita, hectorita e sauconita. Nas esmectitas, 

há a possibilidade de variar a distância basal, ou seja, a distância entre as lamelas, 

sendo também denominadas argilas com basal expansível reversivelmente, e devido 

a essa propriedade há uma ampla gama de aplicações e estudos para esse grupo 

de argilas [46]. 

No grupo das argilas esmectitas estão inseridas as beidelitas, que podem ser 

naturais ou sintéticas. Beidelita é uma argila particularmente interessante que 

contém alumínio nas folhas octaédricas e na qual ocorre somente a substituição do 

silício por alumínio nas folhas tetraédricas. A substituição por um metal trivalente nas 

folhas tetraédricas de silício da argila resulta em uma lamela com carga negativa. As 

duplas camadas negativas são mantidas juntas pelos cátions interlamelares (ex: 

Na+, Mg2+ e Ca2+). Cátions interlamelares e as cargas negativas da superfície 

interagem fortemente com solventes polares. Como resultado os cristais da argila 

expandem na presença de água em suspensão. A extensão do intumescimento é 

controlado por um balanço de forças do potencial de hidratação dos cátions 

interlamelares, sítios de carga, forças eletrostáticas de atração entre os cátions 

interlamelares positivos e as lamelas carregadas negativamente [54]. A beidelita 

sintética foi relatada pela primeira vez por Hamilton e Henderson [55]. 

Na literatura existem vários trabalhos em que argilas esmectitas são utilizadas 

como suporte inorgânico para enzimas [52,56] e devido às propriedades das 

superfícies das lamelas (alta adsorção, capacidade de troca de cátions, capacidade 

de intumescimento) e boa dispersão em água tornam as argilas apropriadas para 



31 
 

várias aplicações biomédicas [57]. Porém, o seu uso para a imobilização de 

espécies metálicas com propriedades antitumorais foi muito pouco explorado, sendo 

encontrado na literatura somente um trabalho de imobilização de complexo de 

platina em argila montmorilonita, com tempo de meia vida para liberação do 

complexo de 10 a 16 minutos [58]. 

Tendo em vista que o escopo deste trabalho é inédito na literatura, resolveu-

se utilizar as argilas beidelitas sintéticas para imobilização dos complexos 

oxindolimínicos de cobre(II) e zinco(II), já que estas matrizes (i) podem ser 

preparadas com uma faixa ampla de capacidade de troca de cátions (CTC) quando 

comparadas a argilas naturais como as montmorilonitas, (ii) apresentam carga 

superficial nas lamelas decorrentes de substituição nos tetraedros e (iii) são de fácil 

preparo e alta reprodutibilidade. 
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2. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral foi preparar materiais híbridos à base de argilas beidelitas 

contendo complexos oxindolimínicos de cobre(II) ou zinco(II) com potencial 

terapêutico e efetuar a caracterização estrutural, morfológica, espectroscópica e 

térmica. Pretendeu-se ainda investigar a citotoxicidade destes materiais híbridos 

frente a células tumorais. 

Os objetivos específicos do trabalho são os seguintes: 

(i) Sintetizar e caracterizar os ligantes isaepy e isapn, e seus respectivos 

complexos oxindolimínicos de cobre(II) ou zinco(II) através de diferentes 

técnicas (CHN, IV, UV/Vis, MS, condutividade molar e RMN 1H); 

(ii) Sintetizar e caracterizar a argila beidelita sódica e os materiais híbridos à 

base de argilas beidelitas contendo complexos oxindolimínicos de cobre 

ou zinco através de um conjunto de técnicas: fluorescência de raios X 

(FRX), difratometria de raios X (DRX), espectroscopia vibracional no 

infravermelho (IV), análise térmica acoplada a espectrometria de massas 

(TG-DSC-MS), espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica 

(EPR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), medidas de potencial 

zeta, medidas de carga iônica superficial e de análise de área superficial. 

(iii) Investigar a citotoxicidade da argila beidelita sódica e seus respectivos 

materiais híbridos, frente a células tumorais HeLa e a células não tumorais 

fibroblastos P4. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Materiais, Métodos e Instrumentação 

 

As análises elementares CHN foram feitas na Central Analítica do Instituto de 

Química, usando um Analisador Elementar CHN Perkin-Elmer 2400, que permite a 

determinação de porcentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio com precisão de 

0,01%. Resultados com reprodutibilidade dentro de 0,5 a 1% são aceitáveis. 

Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrofotômetro com transformada de Fourier FTIR – Bruker, modelo Tensor 27, 

na região de 4000 a 650 cm-1, através do modo de reflectância total atenuada (ATR). 

Os espectros eletrônicos na região do Ultravioleta/Visível (UV/Vis) foram 

registrados em espectrofotômetro UV-1650PC da Shimadzu. As análises foram 

realizadas utilizando-se solventes de grau espectroscópico e cubetas de quartzo 

com capacidade de 4 mL e 1 cm de caminho óptico, com concentrações da ordem 

de 10-3 a 10-5 mol/L. 

Os espectros de ressonância magnética nuclear foram obtidos na Central 

Analítica do IQ-USP nos espectrômetros Bruker AIII 300 MHz e AIII 500 MHz 

utilizando solventes deuterados nos experimentos (dmso-d6, MeOH-d4 e D2O). 

As medidas de condutividade dos complexos preparados em soluções 

aquosas de 1 mmol/L foram realizadas no condutivímetro Digimed DM-31, usando 

solução padrão de KCl 10,0 mmol/L como referência (condutividade específica: 1412 

µS. cm-1, a 25 ºC). Para as soluções 1 mmol/L dos complexos em solventes 
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orgânicos utilizou-se solução padrão de KCl 1,0 mM como referência (condutividade 

específica: 146,9 µS. cm-1, a 25ºC). 

Os espectros de espectrometria de massas com ionização por electrospray, 

(ESI-MS), foram obtidos na Central Analítica do IQ-USP, em equipamento Squire 

3000 Plus da Bruker Daltonics. Todos os espectros foram obtidos por electrospray 

no modo positivo. 

Os espectros de EPR foram registrados em espectrômetro da BRUKER, 

modelo EMX, operando na banda X (ν = 9,5 GHz) com potência de 20 mW, 

equipado com uma cavidade Dewar para baixas temperaturas (77 K), usando tubos 

de quartzo, da marca Wilmad, de 4 mm de diâmetro interno. As medidas dos 

materiais híbridos foram feitas a baixas temperaturas (77 K) no estado sólido. DPPH 

(α,α’-difenil-β-picrilhidrazil) foi usado como calibrador de frequência (g = 2,0036) para 

todas as amostras. 

As medidas de potencial Zeta foram realizadas no Instituto de Ciência de 

Materiais de Mulhouse no Laboratório do Prof. Lionel Limousy em analisador de 

partículas Zetasizer Nano ZS da Malvern. Foi utilizada uma cubeta DTS 1060 com 

capacidade de 1 mL. As amostras para análise de potencial zeta foram preparadas 

da seguinte maneira: pesou-se 20 mg de cada amostra e adicionou-se em um frasco 

Schott contendo 50 mL de água deionizada. Essas dispersões foram levadas ao 

ultrassom por três minutos, e em seguida deixou-se a dispersão 24 horas em 

agitação mecânica em um shaker para o sistema argila água entrar em equilíbrio. 

Após esse período o pH, a condutividade e o potencial zeta (média de quatro 

medidas) das dispersões foram medidos. 



35 
 

Como as medidas de potencial Zeta não medem de maneira quantitativa a 

carga das partículas, utilizou-se para medir a carga iônica superficial dos materiais 

híbridos um detector de carga de partículas µMutek PCD 03, no Laboratório do Prof. 

Lionel Limousy, no Instituto de Ciência de Materiais de Mulhouse. As amostras 

foram preparadas da seguinte maneira: pesou-se 20 mg de cada amostra e 

adicionou-se em um frasco Schott contendo 50 mL de uma solução aquosa 0,0011 

N do polímero catiônico Poli-Dadmac (polidimetilcloreto de amônio). Essas 

dispersões foram levadas ao ultrassom por três minutos, e em seguida deixou-se a 

dispersão 24 horas em agitação mecânica em um shaker para o sistema argila água 

entrar em equilíbrio. Após esse período a carga iônica superficial foi determinada 

através da titulação de 5 mL da dispersão com uma solução 0,001 N do polímero 

aniônico PES-Na (poliácidovinilsulfonato de sódio). As titulações foram realizadas 

em triplicata.  

Os difratogramas de raios X (DRX) foram obtidos pelo método do pó no 

Instituto de Ciência de Materiais de Mulhouse, no Laboratório da Profª. Jocelyne 

Miehé-Brendlé, em um difratômetro PANanalytical, modelo X-Pert PRO MPD com 

amostrador automático e equipado com fonte de radiação CuKα (1,5418 Å) e 

monocromador de grafite, usando tensão de 40 kV e 30 mA de corrente. Os dados 

foram coletados com passo de 0,017°/2θ em uma faixa de 2,0 a 70°/2θ e 

tempo/passo de 220 s. O tempo total de coleta para amostra foi de 

aproximadamente 2 horas. As amostras em forma de pó foram compactadas em 

suportes de alumínio para produzir uma superfície ampla e evitar efeitos de 

orientação preferencial. Os difratogramas de raios X de algumas amostras foram 

registrados no IQ-USP, empregando-se o difratômetro XRD-7000 da Shimadzu 

equipado com fonte de radiação CuKα (1,5418 Å) e usando tensão de 40 kV e 30 
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mA de corrente e filtro de níquel. Os dados foram coletados com passo de 0,017°/2θ 

em uma faixa de 2,0 a 70°/2θ e tempo/passo de 0,51 s. 

Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas no 

Instituto de Ciência de Materiais de Mulhouse, no Laboratório da Profa. Jocelyne 

Miehé-Brendlé, em um microscópio eletrônico Philips, modelo XL30 equipado com 

um sistema EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer) para análises 

elementares qualitativas, utilizando o software EDAX. As amostras foram preparadas 

através da dispersão direta do pó em fitas de carbono e depois recobertas com uma 

fina camada de ouro (~10 Å). 

A análise elementar dos materiais híbridos foi realizada através de 

Fluorescência de raios X (FRX), no Laboratório da Profa. Jocelyne Miehé-Brendlé, 

em um equipamento Philips - PANalytical MagiX, com amostrador automático PW 

2540, equipado com tubo de ródio a 2,4 kW. Para o preparo das amostras, pesou-se 

200 mg do material e depois ele foi prensado sob 4 toneladas de pressão, durante 2 

a 5 minutos, em um pastilhador de 13 mm de diâmetro. 

A análise de área superficial das argilas e dos materiais híbridos foi 

determinada por isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a –196 ºC, 

utilizando o analisador de área superficial ASAP 2020N da Micromeritics. As 

amostras foram aquecidas a 70 ºC por 24 horas sob pressão reduzida antes das 

medidas de adsorção. A área superficial específica foi determinada pelo método 

BET. 

As medidas de TG-DSC-MS foram realizadas utilizando a termobalança STA 

409 PC Luxx para a análise simultânea de TG-DSC, sendo este equipamento 

acoplado ao QMS 403C Aëolos para detecção dos gases liberados da amostra. 
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Ambos os equipamentos foram adquiridos da NETZSCH. As amostras foram 

submetidas a uma taxa de aquecimento de 10 ºC.min-1 no intervalo de temperatura 

de 25 a 1000 °C. O espectrômetro de massas foi utilizado no modo scan com tempo 

de 0,5 s por unidade de massa; assim o espectro de massa obtido entre m/z 12 a 

100 foi registrado a cada 44 s. Um cadinho de alumina foi utilizado nas análises e o 

fluxo de gás passando pela amostra foi de 50 mL/min de ar sintético. 

A citotoxicidade da argila e dos materiais híbridos foi avaliada utilizando o 

ensaio de MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) para 

avaliar a viabilidade celular de duas linhagens de células in vitro (HeLa e fibroblastos 

P4). Os experimentos foram realizados no Laboratório de Bioquímica e Biologia 

Molecular do Prof. Pio Colepicolo, no IQ-USP, pelo doutorando Rodrigo Bernardi 

Miguel. Para o ensaio com as células HeLa foram semeadas 1 x 104 células HeLa 

em placa de 96 poços contendo meio MEM (meio essencial mínimo) suplementado 

com 10% de SBF (soro fetal bovino) e incubadas durante 24 h a 37 ºC em atmosfera 

de 5% de CO2. No dia seguinte o meio de cultura foi retirado e as células foram 

lavadas com PBS (tampão fosfato-salino) três vezes. Após esse procedimento, foi 

adicionado aos poços meio de cultura contendo os compostos de interesse (BDL 

0,78, BDL 0,78 + [Cu(isapn)], BDL 0,78 + [Zn(isapn)], BDL 0,78 + [Cu(isaepy)2], BDL 

0,78 + [Cu(isaepy)], BDL 0,78 + [Zn(isaepy)] e BDL 0,78 + [Zn(isaepy)2], em 

concentrações que variaram de 0,5 mg/mL, 0,25 mg/mL, 0,125 mg/mL, 0,062 

mg/mL, 0,031 mg/mL a 0,015 mg/mL, além do grupo controle o qual não possuía a 

argila ou materiais híbridos. A incubação foi mantida por 24 h, a 37 ºC, em atmosfera 

de 5% de CO2. Posteriormente a essa etapa, o meio de cultura foi retirado e as 

células foram lavadas com PBS três vezes. Ao terminar a lavagem foi adicionado 

meio de cultura contendo MTT na concentração de 0,5 mg/mL. As células foram 
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então incubadas com MTT por 3 h, ao término dessas o sobrenadante foi removido e 

a cada poço foram adicionados 200 µL de DMSO (para solubilizar o precipitado 

formado com a reação de MTT), seguido de leitura em 570 nm, em 

espectrofotômetro. Para o ensaio com as células fibroblastos P4 as condições foram 

as mesmas, só mudando o meio de cultura utilizado que foi o DMEM (meio de eagle 

modificado por Dulbecco), sendo avaliada a citotoxicidade dos seguintes compostos: 

BDL 0,78, BDL 0,78 + [Cu(isapn)] e BDL 0,78 + [Cu(isaepy)]. 

Os seguintes reagentes, materiais e solventes empregados nas sínteses e 

nas análises foram adquiridos de diversas fontes comerciais e utilizados sem 

purificação prévia: isatina (Aldrich), perclorato de cobre(II) hexahidratado (Aldrich), 

perclorato de zinco hexahidratado (Aldrich), cloreto de zinco (Aldrich), etanol (Merck 

e Vetec), etanol absoluto (Merck), trietilamina (Merck), dimetilformamida (Merck), 

ácido clorídrico (Synth), éter etílico (Synth), dimetilsulfóxido (Synth), hidróxido de 

sódio (Nuclear), óxido de silício (Zeosil Z1165), óxido de alumínio (Sasol), fluoreto de 

sódio (Fluka), ácido fluorídrico (Merck). Foram purificados antes do uso, através de 

destilação, os seguintes reagentes:2-(2-aminoetil)piridina (Aldrich) e 1,3-

diaminopropano (Aldrich). 

A água para o preparo de todas as soluções foi purificada e deionizada, em 

aparelho Elga, modelo Purelab Maxima. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Síntese dos Ligantes e Complexos

 

As sínteses dos ligantes e dos complexos seguiram metodologias já 

conhecidas do grupo, baseadas em reações de condensação para a forma

iminas, conforme descrito na literatura

com os sais de cobre e zi

 

3.2.1. Síntese do Ligante

Em um balão de 50 mL dissolveu

g/mol) em 40 mL de etanol. Adicionou

aminoetil)piridina (8,35 mmol

seguida ajustou-se o pH em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo

agitação constante por 24 horas (a reação adquiriu uma coloração vermelha bem 

escura). Após esse período o balão com a solução

completa secagem e ocorreu a precipitação do ligante como um sólido alaranjado, 

ele foi separado por filtração e lavado com etanol gelado e éter etílico gelado. 

Transferiu-se o sólido para um dessecador sob pressão reduzid

secagem. O sólido obtido foi de coloração amarelo claro. Obteve

ligante isaepy (3,69 mmol, 251,29 g/mol), ou seja, com

íntese dos Ligantes e Complexos 

As sínteses dos ligantes e dos complexos seguiram metodologias já 

conhecidas do grupo, baseadas em reações de condensação para a forma

iminas, conforme descrito na literatura [59], com posterior metalação dos ligantes 

com os sais de cobre e zinco adequados. 

íntese do Ligante N-(3-indolin-2-ona)-2-iminoetil piridina 

Em um balão de 50 mL dissolveu-se 1,22 g de isatina (8,

g/mol) em 40 mL de etanol. Adicionou-se lentamente 1,017 mL de 2

5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL) à solução de isatina. Em 

se o pH em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo

agitação constante por 24 horas (a reação adquiriu uma coloração vermelha bem 

escura). Após esse período o balão com a solução foi levado ao rotaevaporador até 

completa secagem e ocorreu a precipitação do ligante como um sólido alaranjado, 

foi separado por filtração e lavado com etanol gelado e éter etílico gelado. 

se o sólido para um dessecador sob pressão reduzid

secagem. O sólido obtido foi de coloração amarelo claro. Obteve

ligante isaepy (3,69 mmol, 251,29 g/mol), ou seja, com 44 % de rendimento.
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As sínteses dos ligantes e dos complexos seguiram metodologias já 

conhecidas do grupo, baseadas em reações de condensação para a formação de 

, com posterior metalação dos ligantes 

iminoetil piridina (isaepy) 

 

se 1,22 g de isatina (8,35 mmol, 147,13 

se lentamente 1,017 mL de 2-(2-

, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL) à solução de isatina. Em 

se o pH em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo-se sob 

agitação constante por 24 horas (a reação adquiriu uma coloração vermelha bem 

foi levado ao rotaevaporador até 

completa secagem e ocorreu a precipitação do ligante como um sólido alaranjado, 

foi separado por filtração e lavado com etanol gelado e éter etílico gelado. 

se o sólido para um dessecador sob pressão reduzida para terminar a 

secagem. O sólido obtido foi de coloração amarelo claro. Obteve-se 0,92 g do 

44 % de rendimento. 



 

Cabe destacar que o ligante oxida na presença de luz, logo, após a filtração, o 

ligante deve ser colocado em um frasco âmbar e mantido sob refrigeração em 

freezer. 

Para a síntese dos complexos foi utilizado o ligante 

isolado devido ao baixo rendimento na síntese quando isolado e sua baixa 

estabilidade quando arm

 

3.2.2. Síntese do Ligante
(isapn) 

Em um balão de 125 mL dissolveu

g/mol) em 40 mL de etanol e adicionou

diaminopropano (pn), (5 mmol, 74,12 g/mol, 0,888 g/mL) recém destilado. Em 

seguida ajustou-se o valor do pH em 5,5 com gotas de HCl concentrado. Após 

alguns minutos iniciou-se a precipitação de um sólido amarelo e a reação ficou sob 

constante agitação por 6 horas. Após esse período o 

e lavado com etanol gelado e éter etílico gelado. Transferiu

dessecador sob pressão reduzida para terminar a secagem. Obteve

ligante isapn (3,95 mmol, 332,36 g/mol), isto é, com 79 % de rendimento.

 

 

 

Cabe destacar que o ligante oxida na presença de luz, logo, após a filtração, o 

e deve ser colocado em um frasco âmbar e mantido sob refrigeração em 

Para a síntese dos complexos foi utilizado o ligante in situ

isolado devido ao baixo rendimento na síntese quando isolado e sua baixa 

estabilidade quando armazenado na forma livre (não coordenado ao metal).

íntese do Ligante N,N’[bis-(3,3’-indolin-2-ona)]-1,3

Em um balão de 125 mL dissolveu-se 1,47 g de isatina (isa) (10 mmol, 147,13 

g/mol) em 40 mL de etanol e adicionou-se lentamente 417 µL de 1,3

diaminopropano (pn), (5 mmol, 74,12 g/mol, 0,888 g/mL) recém destilado. Em 

se o valor do pH em 5,5 com gotas de HCl concentrado. Após 

se a precipitação de um sólido amarelo e a reação ficou sob 

nte agitação por 6 horas. Após esse período o sólido foi separado por filtração 

e lavado com etanol gelado e éter etílico gelado. Transferiu-se o sólido para um 

dessecador sob pressão reduzida para terminar a secagem. Obteve

5 mmol, 332,36 g/mol), isto é, com 79 % de rendimento.
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Cabe destacar que o ligante oxida na presença de luz, logo, após a filtração, o 

e deve ser colocado em um frasco âmbar e mantido sob refrigeração em 

in situ, isto é, ele não foi 

isolado devido ao baixo rendimento na síntese quando isolado e sua baixa 

azenado na forma livre (não coordenado ao metal). 

1,3-diiminopropano 

 

se 1,47 g de isatina (isa) (10 mmol, 147,13 

te 417 µL de 1,3-

diaminopropano (pn), (5 mmol, 74,12 g/mol, 0,888 g/mL) recém destilado. Em 

se o valor do pH em 5,5 com gotas de HCl concentrado. Após 

se a precipitação de um sólido amarelo e a reação ficou sob 

sólido foi separado por filtração 

se o sólido para um 

dessecador sob pressão reduzida para terminar a secagem. Obteve-se 1,31 g do 

5 mmol, 332,36 g/mol), isto é, com 79 % de rendimento. 



 

3.3. Síntese dos Complexos Metálicos
 

Utilizando o ligante isapn, foram preparados dois complexos, e com o ligante 

isaepy foram preparados quatro complexos. As Figuras 6 e 7 mostram as rotas de 

síntese dos complexos de cobre e zinco isolados, sendo cada e

descrita a seguir: 

Figura 6. Esquema das rotas de síntese dos complexos de Cobre e Zinco com o 

ligante isapn 

Figura 7. Esquema das 

ligante isaepy 

 

Estes complexos podem ser obtidos em duas formas tautoméricas, ceto ou 

enol, dependendo do pH controlado durante a síntese dos ligantes, seguida da 

metalação. Assim, alguns foram isolado

íntese dos Complexos Metálicos 

Utilizando o ligante isapn, foram preparados dois complexos, e com o ligante 

isaepy foram preparados quatro complexos. As Figuras 6 e 7 mostram as rotas de 

os complexos de cobre e zinco isolados, sendo cada e

Esquema das rotas de síntese dos complexos de Cobre e Zinco com o 

 

Esquema das rotas de síntese dos complexos de Cobre e Zinco com o 

Estes complexos podem ser obtidos em duas formas tautoméricas, ceto ou 

enol, dependendo do pH controlado durante a síntese dos ligantes, seguida da 

metalação. Assim, alguns foram isolados numa ou noutra forma. No caso dos 
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Utilizando o ligante isapn, foram preparados dois complexos, e com o ligante 

isaepy foram preparados quatro complexos. As Figuras 6 e 7 mostram as rotas de 

os complexos de cobre e zinco isolados, sendo cada etapa do processo 

 

Esquema das rotas de síntese dos complexos de Cobre e Zinco com o 

 

rotas de síntese dos complexos de Cobre e Zinco com o 

Estes complexos podem ser obtidos em duas formas tautoméricas, ceto ou 

enol, dependendo do pH controlado durante a síntese dos ligantes, seguida da 

s numa ou noutra forma. No caso dos 



 

complexos com o ligante isapn, três possibilidades ocorrem: espécie ceto

espécie ceto-enol e espécie enol

Figura 8. Equilíbrio dos complexos d

solução. (A) espécie ceto

 

Constantes de estabilidade foram anteriormente determinadas em nosso 

laboratório para esses complexos em solução, através de equ

com albumina humana (HSA) e indicaram que eles são altamente estáveis, com 

valores de Kestab da ordem de 10

cobre(II) e da ordem de 10

 

3.3.1. Síntese do Complexo

Em um balão de 100 mL, dissolveu

332,36 g/mol) em 35 mL de etanol, 

de cobre(II) (3,95 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 1,5 mL de água deionizada. O 

valor do pH da solução foi ajustado para 7,5 com uma solução de hidróxido de sódio 

complexos com o ligante isapn, três possibilidades ocorrem: espécie ceto

enol e espécie enol-enol, conforme mostrado na Figura 8

Equilíbrio dos complexos de cobre(II) e zinco(II) com o ligante isapn em 

solução. (A) espécie ceto-ceto, (B) espécie ceto-enol, e (C) espécie enol

Constantes de estabilidade foram anteriormente determinadas em nosso 

laboratório para esses complexos em solução, através de equ

com albumina humana (HSA) e indicaram que eles são altamente estáveis, com 

da ordem de 1012 no caso de complexos oxindolimínicos de 

cobre(II) e da ordem de 107 no caso de complexos análogos de zinco(II)

íntese do Complexo [Cu(isapn)](ClO4)2 (1) 

Em um balão de 100 mL, dissolveu-se 1,31 g do ligante isapn (3,95 mmol, 

332,36 g/mol) em 35 mL de etanol, e adicionou-se lentamente 1,46 g de perclorato 

de cobre(II) (3,95 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 1,5 mL de água deionizada. O 

valor do pH da solução foi ajustado para 7,5 com uma solução de hidróxido de sódio 
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complexos com o ligante isapn, três possibilidades ocorrem: espécie ceto-ceto, 

na Figura 8 abaixo: 

 

e cobre(II) e zinco(II) com o ligante isapn em 

enol, e (C) espécie enol-enol. 

Constantes de estabilidade foram anteriormente determinadas em nosso 

laboratório para esses complexos em solução, através de equilíbrios competitivos 

com albumina humana (HSA) e indicaram que eles são altamente estáveis, com 

no caso de complexos oxindolimínicos de 

no caso de complexos análogos de zinco(II) [33,34]. 

 

se 1,31 g do ligante isapn (3,95 mmol, 

se lentamente 1,46 g de perclorato 

de cobre(II) (3,95 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 1,5 mL de água deionizada. O 

valor do pH da solução foi ajustado para 7,5 com uma solução de hidróxido de sódio 



 

5 mol.L-1. Um fino precipitado marrom foi ob

agitação por 4 horas. A seguir o 

etanol e éter etílico gelados. Secou

em dessecador. Obteve

594,80 g/mol) com 67 % de rendimento.

 

3.3.2. Síntese do Complexo

Em um balão de 100 mL, dissolveu

332,36 g/mol) em 30 mL de etanol, e adicionou

de zinco (3,83 mmol, 372,38 g/mol) dissolvido em 1,5 mL de água deionizada. O 

valor do pH da solução foi ajustado para 7,5 com uma solução

5 mol.L-1. Um precipitado laranja foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

agitação por mais 2 horas. A seguir o 

com etanol e éter etílico gelados. Secou

reduzida, em dessecador. Obteve

mmol, 496,18 g/mol) com 87 % de rendimento.

 

. Um fino precipitado marrom foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

agitação por 4 horas. A seguir o precipitado foi separado por filtração e lavado

etanol e éter etílico gelados. Secou-se o complexo de cobre(II) sob pressão reduzida 

em dessecador. Obteve-se 1,58 g do complexo [Cu(isapn)](ClO

594,80 g/mol) com 67 % de rendimento. 

íntese do Complexo [Zn(isapn)](ClO4) (2) 

Em um balão de 100 mL, dissolveu-se 1,27 g do ligante isapn (3,83 mmol, 

332,36 g/mol) em 30 mL de etanol, e adicionou-se lentamente 1,42 g de 

de zinco (3,83 mmol, 372,38 g/mol) dissolvido em 1,5 mL de água deionizada. O 

valor do pH da solução foi ajustado para 7,5 com uma solução de

. Um precipitado laranja foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

tação por mais 2 horas. A seguir o precipitado foi separado por filtração e lavado 

com etanol e éter etílico gelados. Secou-se o complexo de zinco sob pressão 

reduzida, em dessecador. Obteve-se 1,67 g do complexo [Zn(isapn)](ClO

com 87 % de rendimento. 
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tido e a suspensão foi então mantida sob 

precipitado foi separado por filtração e lavado com 

se o complexo de cobre(II) sob pressão reduzida 

Cu(isapn)](ClO4)2 (2,67 mmol, 

 

se 1,27 g do ligante isapn (3,83 mmol, 

se lentamente 1,42 g de perclorato 

de zinco (3,83 mmol, 372,38 g/mol) dissolvido em 1,5 mL de água deionizada. O 

de hidróxido de sódio 

. Um precipitado laranja foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

precipitado foi separado por filtração e lavado 

se o complexo de zinco sob pressão 

se 1,67 g do complexo [Zn(isapn)](ClO4) (3,36 



 

3.3.3. Síntese do Complexo

Em um balão de 100 mL dissolveu

g/mol) em 50 mL de etanol, adicionou

aminoetil)piridina (10 mmol, 122,17 g/mol, 1,

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo

horas. Após esse período adicionou

(5 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 2 mL de água deioni

ajustado para 8,0 com uma solução de hidróxido de sódio 5 mol/L. Um fino 

precipitado marrom foi obtido e a suspensão foi então mantida sob agitação por 12 

horas. A seguir a suspensão foi concentrada no rotoevaporador e o precipita

separado por filtração e lavado

complexo sob pressão reduzida em dessecador. Obteve

[Cu(isaepy)2](ClO4)2 (2,09 mmol, 332,36 g/mol) com 41 % de rendimento.

 

 

íntese do Complexo [Cu(isaepy)2](ClO4)2 (3) 

Em um balão de 100 mL dissolveu-se 1,47 g de isatina (10 mmol, 147,13 

g/mol) em 50 mL de etanol, adicionou-se lentamente 1,20 mL de 2

aminoetil)piridina (10 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo-se sob agitação constante por 24 

horas. Após esse período adicionou-se lentamente 1,85 g de perclorato de cobre(II) 

(5 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 2 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

ajustado para 8,0 com uma solução de hidróxido de sódio 5 mol/L. Um fino 

precipitado marrom foi obtido e a suspensão foi então mantida sob agitação por 12 

horas. A seguir a suspensão foi concentrada no rotoevaporador e o precipita

separado por filtração e lavado com etanol e éter etílico gelado. Secou

complexo sob pressão reduzida em dessecador. Obteve-se 1,60 g do complexo 

(2,09 mmol, 332,36 g/mol) com 41 % de rendimento.
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se 1,47 g de isatina (10 mmol, 147,13 

se lentamente 1,20 mL de 2-(2-

021 g/mL). Em seguida ajustou-se o pH 

se sob agitação constante por 24 

se lentamente 1,85 g de perclorato de cobre(II) 

zada. O pH da solução foi 

ajustado para 8,0 com uma solução de hidróxido de sódio 5 mol/L. Um fino 

precipitado marrom foi obtido e a suspensão foi então mantida sob agitação por 12 

horas. A seguir a suspensão foi concentrada no rotoevaporador e o precipitado foi 

com etanol e éter etílico gelado. Secou-se o 

se 1,60 g do complexo 

(2,09 mmol, 332,36 g/mol) com 41 % de rendimento. 



 

3.3.4. Síntese do Complexo

Em um balão de 100 mL dissolveu

g/mol) em 25 mL de etanol e adicionou

aminoetil)piridina (5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo

horas. Após esse período adicionou

(5 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 1 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

ajustado para 7,5 com 0,697 mL de trietilamina (5 mmol, 101,19 g/mol, 0,726 g/mL).

Um fino precipitado verde musgo foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

agitação por 4 horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o sólido foi lavado com 

etanol e éter etílico gelado. Se

dessecador. Obteve-se 1,72 g do complexo [Cu(isaepy)H

449,31 g/mol) com 76 % de rendimento.

 

 

íntese do Complexo [Cu(isaepy)H2O](ClO4).H2O (4) 

Em um balão de 100 mL dissolveu-se 0,73 g de isatina (5 mmol, 147,13 

g/mol) em 25 mL de etanol e adicionou-se lentamente 0,598 mL de 2

aminoetil)piridina (5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou

om gotas de HCl concentrado, mantendo-se sob agitação constante por 24 

horas. Após esse período adicionou-se lentamente 1,85 g de perclorato de cobre(II) 

(5 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 1 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

m 0,697 mL de trietilamina (5 mmol, 101,19 g/mol, 0,726 g/mL).

Um fino precipitado verde musgo foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

agitação por 4 horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o sólido foi lavado com 

etanol e éter etílico gelado. Secou-se o complexo sob pressão reduzida em 

se 1,72 g do complexo [Cu(isaepy)H2O](ClO

449,31 g/mol) com 76 % de rendimento. 
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se 0,73 g de isatina (5 mmol, 147,13 

se lentamente 0,598 mL de 2-(2-

aminoetil)piridina (5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou-se o pH 

se sob agitação constante por 24 

se lentamente 1,85 g de perclorato de cobre(II) 

(5 mmol, 370,54 g/mol) dissolvido em 1 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

m 0,697 mL de trietilamina (5 mmol, 101,19 g/mol, 0,726 g/mL). 

Um fino precipitado verde musgo foi obtido e a suspensão foi então mantida sob 

agitação por 4 horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o sólido foi lavado com 

se o complexo sob pressão reduzida em 

O](ClO4).H2O (3,84 mmol, 



 

3.3.5. Síntese do Complexo

Em um balão de 50 mL, dissolveu

g/mol) em 25 mL de etanol, e adicionou

aminoetil)piridina)(5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida, ajustou

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo

horas. Após esse período adicionou

mmol, 136,30 g/mol) dissolvido em 2 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

ajustado para 7,5 com uma solução de

precipitado laranja foi obtido e

horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o precipitado foi lavado com etanol e éter 

etílico gelado. Secou-se o complexo de zinco sob pressão reduzida em dessecador. 

Obteve-se 1,74 g do complexo [Zn(isaepy

de rendimento. 

 

íntese do Complexo [Zn(isaepy)Cl2] (5) 

Em um balão de 50 mL, dissolveu-se 736 mg de isatina

g/mol) em 25 mL de etanol, e adicionou-se lentamente 598 µL de 2

aminoetil)piridina)(5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida, ajustou

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo-se sob agitação constante por 24 

ós esse período adicionou-se lentamente 682 mg de cloreto de zinco (5 

mmol, 136,30 g/mol) dissolvido em 2 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

ajustado para 7,5 com uma solução de hidróxido de sódio 5 mol.L

precipitado laranja foi obtido e a suspensão foi então mantida sob agitação por 3 

horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o precipitado foi lavado com etanol e éter 

se o complexo de zinco sob pressão reduzida em dessecador. 

se 1,74 g do complexo [Zn(isaepy)Cl2] (4,50 mmol, 387,56 g/mol) com 90 % 
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se 736 mg de isatina (5 mmol, 147,13 

se lentamente 598 µL de 2-(2-

aminoetil)piridina)(5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida, ajustou-se o pH 

se sob agitação constante por 24 

se lentamente 682 mg de cloreto de zinco (5 

mmol, 136,30 g/mol) dissolvido em 2 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

hidróxido de sódio 5 mol.L-1. Um fino 

a suspensão foi então mantida sob agitação por 3 

horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o precipitado foi lavado com etanol e éter 

se o complexo de zinco sob pressão reduzida em dessecador. 

] (4,50 mmol, 387,56 g/mol) com 90 % 



 

3.3.6. Síntese do Complexo

Em um balão de 100 mL dissolveu

g/mol) em 25 mL de etanol, adicionou

aminoetil)piridina (5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo

horas. Após esse período adicionou

mmol, 372,38 g/mol) disso

ajustado para 7,5 com 0,697 mL de trietilamina (5 mmol, 101,19 g/mol, 0,726 g/mL). 

Um fino precipitado laranja avermelhado foi obtido e a suspensão foi então mantida 

sob agitação por 4 horas. A seguir a

etanol e éter etílico gelado. Secou

dessecador. Obteve-se 1,19 g do complexo [Zn(isaepy)

g/mol) com 62 % de rendimento.

 

3.4. Síntese da Argila e 

 

Neste trabalho foram utilizadas argilas beidelitas sintéticas com diferentes 

capacidades de troca de cátions para avaliar qual delas seria a mais adequada para 

a realização dos experimentos de imobilização dos complexos nas 

íntese do Complexo [Zn(isaepy)2](ClO4)2 (6) 

Em um balão de 100 mL dissolveu-se 0,73 g de isatina (5 mmol, 147,13 

g/mol) em 25 mL de etanol, adicionou-se lentamente 0,598 mL de 2

dina (5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou

em 5,5 com gotas de HCl concentrado, mantendo-se sob agitação constante por 24 

horas. Após esse período adicionou-se lentamente 0,93 g de perclorato de zinco (2,5 

mmol, 372,38 g/mol) dissolvido em 1 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

ajustado para 7,5 com 0,697 mL de trietilamina (5 mmol, 101,19 g/mol, 0,726 g/mL). 

Um fino precipitado laranja avermelhado foi obtido e a suspensão foi então mantida 

sob agitação por 4 horas. A seguir a suspensão foi filtrada e o sólido foi lavado com 

etanol e éter etílico gelado. Secou-se o complexo sob pressão reduzida em 

se 1,19 g do complexo [Zn(isaepy)2](ClO4)2

g/mol) com 62 % de rendimento. 

rgila e Preparo dos Materiais Híbridos 

Neste trabalho foram utilizadas argilas beidelitas sintéticas com diferentes 

capacidades de troca de cátions para avaliar qual delas seria a mais adequada para 

a realização dos experimentos de imobilização dos complexos nas 
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se 0,73 g de isatina (5 mmol, 147,13 

se lentamente 0,598 mL de 2-(2-

dina (5 mmol, 122,17 g/mol, 1,021 g/mL). Em seguida ajustou-se o pH 

se sob agitação constante por 24 

se lentamente 0,93 g de perclorato de zinco (2,5 

lvido em 1 mL de água deionizada. O pH da solução foi 

ajustado para 7,5 com 0,697 mL de trietilamina (5 mmol, 101,19 g/mol, 0,726 g/mL). 

Um fino precipitado laranja avermelhado foi obtido e a suspensão foi então mantida 

suspensão foi filtrada e o sólido foi lavado com 

se o complexo sob pressão reduzida em 

2 (1,5 mmol, 766,86 

Neste trabalho foram utilizadas argilas beidelitas sintéticas com diferentes 

capacidades de troca de cátions para avaliar qual delas seria a mais adequada para 

a realização dos experimentos de imobilização dos complexos nas argilas. Utilizou-
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se como referência o artigo de Brendlé et al. [60] que apresenta a imobilização de 

enzimas lípases em argilas com diferentes capacidades de troca de cátions. 

Tabela 2. Argilas beidelitas sintéticas sódicas utilizadas nesta Tese. 

Código argila Composição Química 

BDL 0,28 Na0,28(Si3,72Al2,28)O10(OH1,62F0,38).2,5H2O 

BDL 0,58 Na0,58(Si3,42Al2,58)O10(OH1,50F0,50).2,2H2O 

BDL 0,78 Na0,78(Si3,22Al2,78)O10(OH1,50F0,50).2,3H2O 

 

Foram selecionadas três argilas com diferentes capacidades de troca, a de 

maior com 186 mmol/100 g (BDL 0,78), a menor com 68 mmol/100 g (BDL 0,28) e 

uma intermediária com 140 mmol/100 g (BDL 0,58), conforme reporta a Tabela 2. As 

argilas BDL 0,28 e 0,58 foram fornecidas pela Professora Jocelyne Miehé-Brendlé e 

a argila BDL 0,78 foi preparada pelo doutorando no Instituto de Ciência de Materiais 

de Mulhouse. Todas as argilas tiveram a sua composição confirmada por RMN de 

estado sólido de 27Al e 29Si, registrados e interpretados pela Professora Jocelyne 

Miehé-Brendlé. 

 

3.4.1. Síntese da Argila Beidelita – BDL 0,78 

 

A beidelita sódica BDL 0,78 foi sintetizada em meio de ácido fluorídrico em 

condição hidrotérmica a partir de um hidrogel contendo a seguinte composição 

molar: 1 SiO2 : 0,437 Al2O3 : 0,25 NaF : 0,05 HF : 48 H2O. 1,67 g de ácido fluorídrico 

(4,16 mmol, 20 g/mol, 5%) foi adicionado a 72 g de água destilada (3,99 mol, 18 

g/mol). Em seguida adicionou-se 0,87 g de fluoreto de sódio (20,8 mmol, 42 g/mol, 

99,5%), 4,76 g de alumina (36,40 mmol, 102 g/mol, 77,9%) e 5,0 g sílica (83,3 mmol, 

60 g/mol, 100%) em um béquer de 250 mL de polipropileno sob agitação constante. 
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A mistura permaneceu em agitação por 2 horas à temperatura ambiente e depois 

desse período foi transferida para um copo de teflon de 120 mL, que foi inserido em 

uma autoclave de aço inoxidável. A autoclave foi levada a estufa a 220 ºC por 3 dias 

sob pressão autógena. Após o processo de cristalização a autoclave foi esfriada à 

temperatura ambiente. O produto foi filtrado, lavado com água destilada e seco a 70 

ºC por 12 horas antes de ser macerado. Em tais condições a fórmula química 

esperada por meia célula unitária de beidelita sódica é Na0,8(Si3,2Al2,8)O10(OH,F)2 

[61]. Foram obtidos 8,96 g de argila (21,3 mmol) com 82% de rendimento. 

Neste trabalho foram tomadas todas as precauções ao manipular solução de 

HF, como utilizar o ácido somente em capela com protetor facial, luvas apropriadas 

para trabalhar com ácido e avental plástico apropriado. Se o ácido fluorídrico entrar 

em contato com a pele produz queimaduras graves e dolorosas, atacando os tecidos 

e penetrando a pele e demais tecidos, podendo até atacar o cálcio das estruturas 

ósseas. Se entrar em contato com os olhos causa lesões permanentes. 

 

3.4.2. Preparo dos Materiais Híbridos de Beidelita com Complexos Metálicos 

 

Primeiramente foi realizado um estudo da influência da capacidade de troca 

de cátions das argilas na imobilização dos complexos. Utilizou-se o complexo 

[Cu(isapn)](ClO4)2 como modelo e foi realizada a sua imobilização nas argilas BDL 

0,28, BDL 0,58 e BDL 0,78. 

Em um erlenmeyer de 250 mL foi adicionada a solução do complexo a ser 

imobilizado em uma mistura de DMF e água (1:9). A argila seca foi adicionada à 

solução sob agitação e sem aquecimento. A suspensão foi mantida sob agitação à 
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temperatura ambiente por 3 horas na maioria dos casos. Somente para os 

complexos [Cu(isaepy)2](ClO4)2 e [Zn(isapn)](ClO4) com a argila BDL 0,78, a mistura 

ficou 24 horas sob agitação porque ocorreu a precipitação dos complexos quando a 

argila foi adicionada à solução. Em todos os casos o pH foi medido no início e no fim 

do processo de imobilização, e não houve mudança no pH durante a reação em 

nenhum dos experimentos. O valor de pH obtido ficou sempre entre 5,5 e 6,0. Após 

esse período a suspensão foi centrifugada a 10.000 rpm por 3 minutos, isolando o 

sólido que foi lavado através da sua resuspensão em água e novamente 

centrifugado a 10.000 rpm por 3 minutos. O processo de lavagem foi realizado três 

vezes para cada amostra. Após a lavagem os sólidos foram secos em estufa a 70 ºC 

por 12 horas, e em seguida triturados e armazenados em frascos de vidro. 

As quantidades de complexos empregados foram calculadas com base nos 

valores da CTC: 68 mmol/100 g (BDL 0,28), 140 mmol/100 g (BDL 0,58) e 186 

mmol/100 g (BDL 0,78). Empregou-se uma quantidade menor que a CTC total da 

argila devido a grande quantidade de complexo a ser utilizada para saturar a argila. 

Padronizou-se utilizar 25% da CTC da argila para os complexos [Cu(isapn)](ClO4)2, 

[Zn(isapn)](ClO4), [Cu(isaepy)2](ClO4)2, [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4).H2O, e 50% da CTC 

da argila para os complexos [Zn(isaepy)Cl2], [Zn(isaepy)2](ClO4)2 devido a testes de 

imobilização realizados previamente com as argilas que demonstraram que não 

ocorre a troca total dos cátions sódio pelos complexos nos materiais híbridos. Na 

Tabela 3, consta a descrição dos materiais híbridos preparados neste trabalho. 
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Tabela 3. Descrição do preparo dos materiais híbridos. 

Nome do material 
híbrido 

Descrição do Preparo 

BDL 0,28  
+  

Cu(isapn) 

500 mg da argila sódica BDL 0,28 foram misturados com 
50,5 mg do complexo [Cu(isapn)](ClO4)2 (0,085 mmol) 
previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 450 de material híbrido. 

BDL 0,58  
+  

Cu(isapn) 

500 mg da argila sódica BDL 0,58 foram misturados com 
104 mg do complexo [Cu(isapn)](ClO4)2 (0,175 mmol) ) 

previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 470 mg de material híbrido. 

BDL 0,78  
+  

Cu(isapn) 

500 mg da argila sódica BDL 0,58 foram misturados com 
137 mg do complexo [Cu(isapn)](ClO4)2 (0,231 mmol) 

previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 528 mg de material híbrido. 

BDL 0,78  
+  

Zn(isapn) 

500 mg da argila sódica BDL 0,78 foram misturados com 
115 mg do complexo [Zn(isapn)](ClO4) (0,231 mmol) 
previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 448 mg de material híbrido. 

BDL 0,78  
+  

Cu(isaepy)2 

500 mg da argila sódica BDL 0,78 foram misturados com 
177 mg do complexo [Cu(isaepy)2](ClO4)2 (0,231 mmol) 
previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 546 mg de material híbrido. 

BDL 0,78  
+  

Cu(isaepy) 

400 mg da argila sódica BDL 0,78 foram misturados com 
99,6 mg do complexo [Cu(isaepy)H2O](ClO4).H2O (0,185 
mmol) previamente dissolvido em 100 mL de mistura 
DMF/água (1:9). Foram obtidos 366 mg de material 
híbrido. 

BDL 0,78  
+  

Zn(isaepy) 

500 mg da argila sódica BDL 0,78 foram misturados com 
89,5 mg do complexo [Zn(isaepy)Cl2] (0,231 mmol) 
previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 452 mg de material híbrido. 

BDL 0,78  
+  

Zn(isaepy)2 

500 mg da argila sódica BDL 0,78 foram misturados com 
177 mg do complexo [Zn(isaepy)2](ClO4)2 (0,231 mmol) 
previamente dissolvido em 100 mL de mistura DMF/água 
(1:9). Foram obtidos 540 mg de material híbrido. 

 

A caracterização dos materiais híbridos foi feita por fluorescência de raios X, 

difratometria de raios X, espectroscopia vibracional na região do infravermelho, 

análise térmica acoplada à espectrometria de massas, espectroscopia de 

ressonância paramagnética eletrônica, microscopia eletrônica de varredura, medidas 

de potencial zeta, medidas de carga iônica superficial e análise da área superficial 

específica (método BET-N2).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho de Tese estão divididos em três partes: 

Parte 1 – Caracterização dos ligantes isapn, isaepy e seus respectivos 

complexos de cobre(II) e zinco. 

Parte 2 – Caracterização das argilas beidelitas sódicas e seus respectivos 

materiais híbridos obtidos com a interação dos complexos oxindólicos. 

Parte 3 – Estudos de citotoxicidade dos materiais híbridos com linhagens de 

células tumorais. 

 

4.1. Parte 1 – Caracterização dos Ligantes e Complexos 

 

Anteriormente, todos os complexos de cobre e o complexo [Zn(isaepy)Cl2] já 

haviam sido preparados e caracterizados pelo grupo da Profª Ana Maria Ferreira 

[12,13,31,32], e devido à alta perspectiva de utilização destes complexos como 

potenciais agentes antitumorais, resolveu-se preparar e caracterizar dois novos 

complexos de zinco, o [Zn(isapn)](ClO4) e o [Zn(isaepy)2](ClO4)2.  

Nesta seção serão apresentadas as caracterizações dos ligantes e complexos 

oxindolimínicos que foram desenvolvidos a partir de metodologias já conhecidas, 

baseadas em reações de condensação para a formação de iminas [59]. Em todos os 

casos foram efetuadas modificações adequadas, visando obter melhores 

rendimentos e principalmente uma única espécie. As estruturas propostas nos 

esquemas para cada composto foram sugeridas com base em dados 

espectroscópicos e outras análises, como análise elementar e condutividade molar. 
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4.1.1. Análise Elementar 

 

Tabela 4. Resultados de Análise Elementar para os ligantes e complexos sintetizados. 

calculado/(experimental) %C* %H* %N* 
isapn    
C19H16N4O2 68,66 4,85 16,86 
MM = 332,36 g.mol-1 (67,64) (4,72) (16,52) 
1 – [Cu(isapn)](ClO4)2    
C19H16N4O10Cl2Cu 38,36 2,71 9,42 
MM = 594,80 g.mol-1 (39,33) (2,88) (9,69) 
2 – [Zn(isapn)](ClO4)    
C19H15N4O6ClZn 45,99 3,05 11,29 
MM = 496,18 g.mol-1 (45,71) (3,48) (11,31) 
isaepy    
C15H13N3O 71,70 5,21 16,72 
MM = 251,29 g.mol-1 (71,17) (5,32) (16,45) 
3 – [Cu(isaepy)2](ClO4)2    
C30H26N6O10Cl2Cu 47,10 3,42 10,98 
MM = 765,02 g.mol-1 (48,19) (3,65) (11,01) 
4 – [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4).H2O    
C15H16N3O7ClCu 40,10 3,59 9,35 
MM = 449,31 g.mol-1 (40,73) (3,41) (9,18) 
5 – [Zn(isaepy)Cl2]    
C15H13N3OCl2Zn 46,49 3,38 10,84 
MM = 387,56 g.mol-1 (46,45) (3,41) (11,01) 
6 – [Zn(isaepy)2](ClO4)2    
C30H26N6O10Cl2Zn 46,99 3,42 10,96 
MM = 766,86 g.mol-1 (46,67) (3,67) (10,52) 

* Os valores entre parênteses são os valores experimentais. 

Observando os dados da Tabela 4, pode-se perceber que os valores 

experimentais estão bem próximos dos valores calculados, indicando que as 

sínteses ocorreram de forma bastante satisfatória. 

Os ligantes isapn e isaepy tiveram a sua composição química proposta 

compatível com os dados obtidos na análise elementar. Utilizando o ligante isapn 

foram preparados os complexos de cobre e zinco com estequiometria metal ligante 

de 1:1. O complexo de cobre [Cu(isapn)](ClO4)2 foi isolado na forma ceto-ceto com 

dois íons perclorato como contra íon e o complexo [Zn(isapn)](ClO4) foi isolado na 

forma ceto-enol contendo um íon perclorato como contra íon. 



54 
 

Com o ligante isaepy foram preparados quatro complexos metálicos de cobre 

ou zinco, sendo dois complexos com a estequiometria metal/ligante 1:1 e outros dois 

com a estequiometria metal/ligante 1:2. Três complexos foram isolados como 

espécies catiônicas tendo perclorato como contra íon. No caso do complexo de 

zinco com um ligante isaepy, a esfera de coordenação do complexo foi completada 

com a coordenação de dois íons cloreto, obtendo-se uma espécie neutra. 

Em seguida, procedeu-se a caracterização dos complexos por outras técnicas 

analíticas visando comprovar as fórmulas propostas. 

 

4.1.2. Espectroscopia vibracional no infravermelho (IV) 

 

A radiação infravermelha corresponde aproximadamente à faixa do espectro 

eletromagnético situada entre as regiões visível e de micro-ondas. A faixa de 

radiação que é mais amplamente utilizada situa-se entre 400 a 4000 cm-1. 

Embora o espectro na região do infravermelho seja característico da molécula 

como um todo, certos grupos funcionais dão origem a bandas que ocorrem na 

mesma frequência, independentemente da estrutura da molécula. A presença destas 

bandas características permite a obtenção de informações estruturais úteis através 

da análise dos espectros no infravermelho, utilizando-se as tabelas e espectros 

descritos na literatura [62]. 

Os espectros vibracionais dos compostos foram registrados num intervalo do 

espectro eletromagnético de 650 a 4000 cm-1, em espectrômetro com transformada 

de Fourier, por reflectância total atenuada (ATR) a partir da prensagem direta da 

amostra em uma janela de seleneto de zinco. As frequências das vibrações, 
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características das ligações presentes nos compostos estudados foram identificadas 

por comparação com frequências vibracionais características de cada grupo 

presente na molécula. Essa técnica foi muito útil para caracterizar os compostos e 

alguns grupos funcionais específicos. As bandas características de absorção no 

infravermelho para os ligantes e seus respectivos complexos com suas respectivas 

atribuições estão nas Tabelas 5 e 6. Os espectros obtidos podem ser observados 

nas Figuras 9 e 10. 

 

Figura 9. Espectros na região do infravermelho dos compostos: isapn, 
[Cu(isapn)](ClO4)2 e [Zn(isapn)](ClO4). 
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Tabela 5. Principais bandas e atribuições, em cm-1, dos espectros no infravermelho 
para os compostos isapn, [Cu(isapn)](ClO4)2 e [Zn(isapn)](ClO4). 

Atribuições* isapn [Cu(isapn)](ClO4)2 [Zn(isapn)](ClO4) 

ν (N-H) 3226  3350 

ν (C=O) 1745 1731 1724 

ν (C=N)isatina 1649 1637 1635 

ν (C=N)schiff 1608 1593 1593 

ν (C=C) 1460 1446 1454 

ν (Cl-O)  1097 1103 

δ (C-Har) 731 759 754 

*ν (estiramento), δ (deformação) 

 

Figura 10. Espectros na região do infravermelho dos compostos: isaepy, 
[Cu(isaepy)2](ClO4)2, [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4), [Zn(isaepy)Cl2], [Zn(isaepy)2](ClO4)2. 
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Tabela 6. Principais bandas e atribuições, em cm-1, dos espectros no infravermelho 
para os compostos: isaepy, [Cu(isaepy)2](ClO4)2 , [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4), 
[Zn(isaepy)Cl2] e [Zn(isaepy)2](ClO4)2. 
Atribuições* isaepy [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) [Cu(isaepy)2](ClO4)2 [Zn(isaepy)Cl2] [Zn(isaepy)2](ClO4)2 

ν (N-H)    3205  

ν (C=O) 1737 1731 1730 1735 1726 

ν(C=N)isatina 1650 1647 1639 1639 1650 

ν (C=N)schiff 1614 1579 1575 1575 1596 

ν (C=C) 1465 1448 1452 1452 1452 

ν (Cl-O)  1091 1090  1091 

δ (C-Har) 743 756 750 750 757 

*ν (estiramento), δ (deformação) 

Os espectros na região do infravermelho destes compostos apresentam 

bandas de estiramento características de C=O, C=N, C=C e N-H. As frequências 

vibracionais descritas acima foram identificadas por comparações com espectros e 

tabelas descritos na literatura para compostos semelhantes [62].  

Os espectros na região do infravermelho de compostos heteroaromáticos 

caracterizam-se por apresentarem bandas intensas de deformação C-H fora do 

plano e da deformação angular (δ) de anéis. Essas vibrações originam absorções 

entre 700 e 1200 cm-1. Na região entre 1240 e 1465 cm-1 foram observadas bandas 

referentes às vibrações de estiramento C=C em anéis aromáticos, que podem 

aparecer nos complexos deslocados para frequências maiores ou menores, com 

relação ao ligante livre, devido à coordenação ao íon metálico [63]. 

Na faixa de 1585 a 1665 cm-1, aparecem bandas associadas aos estiramentos 

C=N. Estas bandas de absorção do C=N em geral situam-se em frequências 

menores quando o grupo está coordenado a um metal. Por isso a banda relativa a 

ligação C=N de menor valor foi atribuída à base de Schiff, que está diretamente 

coordenada ao metal. Já a banda que ocorreu na região de maior frequência foi 
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atribuída à imina presente no anel da isatina, cujos estiramentos estão em uma faixa 

de maior valor, pois este grupamento não participa da coordenação do metal. 

No caso da ligação C=O da amida da isatina, foi observado um deslocamento 

para menores frequências em comparação aos ligantes livres em quase todos os 

complexos. O complexo [Zn(isaepy)Cl2] foi o único em que a frequência da ligação 

C=O ficou inalterada, já o complexo [Zn(isapn)](ClO4) foi o que teve maior 

deslocamento para menor frequência desta ligação devido ao fato do complexo ter 

sido isolado na forma ceto-enol do ligante isapn (Figura 8). 

A banda observada na região de 1090 cm-1 foi atribuída ao estiramento do 

ânion perclorato não coordenado à esfera interna dos complexos [64]. Quando se 

compara os espectros dos complexos [Cu(isapn)](ClO4)2 (1) e [Zn(isapn)](ClO4) (2), 

é possível observar que a intensidade desta banda no complexo 2 é menor do que 

no complexo 1, isto se deve ao fato do complexo 2 apresentar somente um 

perclorato como contra íon e o complexo 1 ter dois íon perclorato. 

 

4.1.3. Espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta e visível (UV/Vis) 

A espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV/Vis) é uma técnica 

eficaz para fornecer informações sobre a estrutura eletrônica de complexos 

metálicos e de compostos orgânicos. A absorção de energia é quantizada e conduz 

à passagem dos elétrons de orbitais do estado fundamental, para orbitais de maior 

energia em um estado excitado. As características principais de uma banda de 

absorção são a sua posição e a sua intensidade. A posição da absorção 

corresponde ao comprimento de onda da radiação, cuja energia é igual à necessária 

para que ocorra a transição eletrônica. Já a intensidade da absorção depende da 
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probabilidade de interação entre a energia radiante e o sistema eletrônico, de modo 

a permitir a passagem do estado fundamental para um estado excitado [65]. 

Nos espectros UV/Vis de complexos metálicos as principais bandas de 

absorção registradas são atribuídas basicamente a três tipos de transições 

eletrônicas [66]. As absorções na região do ultravioleta de alta energia estão 

relacionadas com as transições internas dos ligantes, LT (n → π e π → π*), onde n é 

o orbital não ligante, π é o orbital ligante e π* é o orbital anti-ligante. As bandas que 

aparecem na região do ultravioleta próximo estão relacionadas às transições de 

transferência de carga, CT. Quando um elétron é movido entre orbitais que são 

predominantemente ligantes e orbitais que são predominantemente metálicos, essa 

transição é então classificada como transição de transferência de carga do ligante 

para o metal, LMCT (π → dπ) ou, quando o movimento do elétron é no sentido 

oposto, como transferência de carga do metal para o ligante, MLCT (dπ → π*). Esse 

tipo de transição é normalmente mais observado em complexos com ligantes que 

possuem orbitais π* semipreenchidos. O outro tipo de transição observada na região 

do visível são as transições d-d, de menor intensidade. 

Para os ligantes orgânicos do tipo bases de Schiff, as transições internas do 

ligante π → π*, referentes aos grupos cromóforos C=N ou C=C, são registradas na 

literatura [67–69] na região entre 196 – 313 nm, com coeficientes de absortividade 

molar (ε) maiores que 104 M-1.cm-1, indicando transições complementares permitidas 

pelas regras de seleção (Laporte e spin). Nos complexos estas bandas podem sofrer 

deslocamentos devido à presença do íon metálico. 

As bandas referentes às transições LMCT (π → dπ) aparecem na região de 

320 – 450 nm, com coeficiente de absortividade molar de cerca de 103 M-1.cm-1. 



60 
 

Essas bandas também são permitidas pelas regras de seleção e se caracterizam por 

intensas absorções na região do visível e ultravioleta próximo [66]. Os espectros 

eletrônicos dos compostos sintetizados foram registrados em soluções de dmso ou 

solução aquosa, com determinação dos respectivos valores de absortividade molar 

(ε), obtida a partir do coeficiente angular do gráfico de absorção versus concentração 

da espécie, em comprimentos de onda onde havia absorção do complexo. Os 

espectros dos ligantes são apresentados na Figura 11 e dos complexos na Figura 

12, os valores de comprimento de onda (λmáx) e absortividade molar (ε) obtidos estão 

apresentados nas Tabelas 7 e 8. 

  

Figura 11. Espectro eletrônico dos ligantes (A) isapn e (B) isaepy. 

Tabela 7. Caracterização das bandas observadas (λmáx) e respectivos valores de 
absortividade molar (ε) do ligante isapn e isaepy. 
 λmáx (nm) ε (mol-1.L.cm-1) Transição 

isapn 259 1,13 x 104 
π→π

* 

 291 6,86 x 103 
π→π

* 

 387 2,31 x 103 
π→π

* 

 λmáx (nm) ε (mol-1.L.cm-1) Transição 

isaepy 258 1,28 x 104 
π→π

* 

 289 4,16 x 103 
π→π

* 

 386 1,29 x 103 
π→π

* 
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Figura 12. Espectros eletrônicos do complexos (A) [Cu(isapn)](ClO4)2, (B) 
[Zn(isapn)](ClO4), (C) [Cu(isaepy)2](ClO4)2, (D) [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4)�H2O, (E) 
[Zn(isaepy)Cl2], (F) [Zn(isaepy)2](ClO4)2. 

 

Os espectros eletrônicos foram obtidos de acordo com o esperado para os 

ligantes isaepy, isapn e seus respectivos complexos. Os espectros dos complexos 



62 
 

[Zn(isapn)](ClO4) e [Zn(isaepy)2](ClO4)2 foram descritos pela primeira vez neste 

trabalho. 

 

Tabela 8. Caracterização das bandas observadas (λmáx) e respectivos valores de 
absortividade molar (ε) dos complexos. 

[Cu(isapn)](ClO4)2 λmáx(nm) ε (mol-1.L.cm-1) Transição 

(1) 258 2,85 x 104 
π→π

* 

[Zn(isapn)](ClO4) 261 1,48 x 104 
π→π

* 

(2) 297 5,30 x 103 
π→π

* 

 391 1,27 x 103 
π→π

* 

[Cu(isaepy)2](ClO4)2    

(3) 261 3,34 x 104 
π→π

* 

[Cu(isaepy)(H2O)](ClO4).H2O 242 1,90 x 104 
π→π

* 

(4) 247 1,68 x 104 
π→π

* 

 260 8,39 x 103 
π→π

* 

 301 4,01 x 103 MLCT (π→dπ) 

[Zn(isaepy)Cl2] 258 1,52 x 104 
π→π

* 

(5) 295 6,91 x 103 
π→π

* 

 356 3,04 x 103 
π→π

* 

[Zn(isaepy)2](ClO4)2 258 2,54 x 104 
π→π

* 

(6) 294 9,77 x 103 
π→π

* 

 328 5,75 x 103 
π→π

* 

 345 5,46 x 103 π→π
* 

 517 1,59 x 103 LMCT (dπ → π*) 

 

O Complexo [Zn(isapn)](ClO4) apresentou um espectro eletrônico similar ao 

ligante isapn, que praticamente não sofreram nenhum deslocamento, portanto são 

todas bandas intraligantes. Os valores de ε calculadas para este complexo foram 

menores quando comparados ao ligante livre isapn. 
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As bandas e os valores de ε encontrados para o complexo 

[Zn(isaepy)2](ClO4)2 foram comparados aos do ligante isaepy. A banda em 258 nm 

encontrada no ligante também foi observada no complexo. Observou-se o 

deslocamento da banda em 289 para 294 nm, e ocorreu o desaparecimento da 

banda em 386 nm e apareceram três novas bandas em 328, 347 e 517 nm, que 

indicam a presença de metal coordenado ao complexo, sendo esta última banda 

atribuída a uma transição MLCT (dπ → π*) e as outras atribuídas a bandas 

intraligantes. Os valores de ε calculados foram maiores do que as bandas similares 

no ligante isaepy. 

 

4.1.4. Medidas de Condutividade Molar 

 

Como técnica complementar de caracterização e para elucidar a carga dos 

complexos sintetizados foram realizadas medidas de condutividade molar (ΛM). Para 

isso foram preparadas soluções aquosas ou em dmf dos complexos, com 

concentração 1x10-3 M e as medidas foram realizadas utilizando um condutivímetro 

com eletrodos adequados tanto às soluções aquosas quanto às soluções orgânicas. 

Para dmf os valores aceitáveis de ΛM são proporcionais ao tipo de eletrólito: 

1:1 (65 – 90); 2:1 (130 – 170). Para solução aquosa os valores aceitáveis de ΛM para 

os tipos de eletrólito são: 1:1 ~100; 2:1 ~200 S cm2 mol-1 [70]. Os valores de 

condutividade molar dos complexos de cobre(II) e zinco (II) estão na Tabela 9. 
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Tabela 9. Valores de condutividade molar dos complexos de Cobre e Zinco 
sintetizados. 

Complexo ΛM (S cm2 mol-1) Solvente Tipo de eletrólito 

[Cu(isapn)](ClO4)2 101,4 dmf 2:1 

[Zn(isapn)](ClO4) 40,1 dmf 1:1 

[Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) 71,2 dmf 1:1 

[Cu(isaepy)2](ClO4)2 79 dmf 1:1 

[Zn(isaepy)Cl2] 11,53 dmf neutro 

[Zn(isaepy)2](ClO4)2 101,4 dmf 2:1 

[Cu(isapn)](ClO4)2 81,5 [13] água 1:1 

[Zn(isapn)](ClO4)  água (baixa solubilidade) 

[Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) 137,5 água 1:1 

[Cu(isaepy)2](ClO4)2 110,0 [12] água 1:1 

[Zn(isaepy)Cl2] 205,0 água 2:1 

[Zn(isaepy)2](ClO4)2  água (baixa solubilidade) 

 

Os valores de condutividade molar obtidos em dmf são compatíveis com a 

estequiometria proposta para os complexos no estado sólido, cujas fórmulas 

estruturais foram propostas com base na análise elementar CHN dos mesmos. Já os 

dados das análises em água foram diferentes devido ao fato de ele ser um solvente 

prótico e coordenante. 

Para o complexo [Cu(isapn)](ClO4)2 foi observado o equilíbrio ceto-enólico em 

solução, de acordo com a Figura 13. Este complexo foi isolado na espécie ceto-ceto 

em estado sólido (forma A), mas em solução aquosa a espécie ceto-enol (forma B) é 

a espécie predominante, dados que foram confirmados através de experimentos 

complementares de EPR [33]. Para o complexo [Zn(isapn)](ClO4) observou-se 

também que a espécie ceto-enol é a espécie predominante em solvente orgânico, 

mas devido a sua baixa solubilidade não foi possível medir a sua condutividade em 

solução aquosa. 



 

Figura 13. Equilíbrios dos complexos de cobre(II) com o ligante isapn em solução. 
(A) espécie ceto-ceto, (B) espécie ceto

 

Para os complexos [Cu(isaepy)

se em todas as situações um eletrólito do tipo 1:1, que pode ser atribuído ao fato de 

existir um equilíbrio das espécies [Cu

aquosa [31] (Figura 14). A espécie [Cu(isaepy)(H

forma enólica e apresenta maior sol

Figura 14. Equilíbrio das espécies [Cu(isaepy)

 

O complexo [Zn(isaepy)Cl

como pode ser observado pela 

complexo. Quando o mesmo é solubilizado em água ocorre a perda dos dois íons 

cloreto e a coordenação de uma molécula de água. O ligante isaepy está presente 

na forma ceto e a carga do complexo em solução é

Figura 15. 

Equilíbrios dos complexos de cobre(II) com o ligante isapn em solução. 
ceto, (B) espécie ceto-enol, (C) espécie enol-enol.

Para os complexos [Cu(isaepy)2](ClO4)2 e [Cu(isaepy)(H2

se em todas as situações um eletrólito do tipo 1:1, que pode ser atribuído ao fato de 

existir um equilíbrio das espécies [Cu(isaepy)2]
2+ e [Cu(isaepy)(H

). A espécie [Cu(isaepy)(H2O)]+ tem um ligante isaepy na 

forma enólica e apresenta maior solubilidade que a espécie [Cu(isaepy)

Equilíbrio das espécies [Cu(isaepy)2]
2+ e [Cu(isaepy)(H

O complexo [Zn(isaepy)Cl2] foi isolado na forma neutra em estado sólido, 

como pode ser observado pela análise de condutividade em dmf para este 

complexo. Quando o mesmo é solubilizado em água ocorre a perda dos dois íons 

cloreto e a coordenação de uma molécula de água. O ligante isaepy está presente 

a carga do complexo em solução é de 2+, conforme apresentado na 
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Equilíbrios dos complexos de cobre(II) com o ligante isapn em solução. 
enol. 

2O)](ClO4) observou-

se em todas as situações um eletrólito do tipo 1:1, que pode ser atribuído ao fato de 

e [Cu(isaepy)(H2O)]+ em solução 

tem um ligante isaepy na 

ubilidade que a espécie [Cu(isaepy)2]
2+. 

 

e [Cu(isaepy)(H2O)]+ em solução. 

] foi isolado na forma neutra em estado sólido, 

análise de condutividade em dmf para este 

complexo. Quando o mesmo é solubilizado em água ocorre a perda dos dois íons 

cloreto e a coordenação de uma molécula de água. O ligante isaepy está presente 

onforme apresentado na 
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Figura 15. Formação da espécie [Zn(isaepy)]2+ em solução aquosa. 

 

No caso do complexo [Zn(isaepy)2](ClO4)2 foi observado que a sua carga é 2+ 

em solução de dmf e não foi possível medir a sua condutividade em água devido a 

baixa solubilidade do complexo. Para quase todos os complexos foi observado que a 

espécie predominante em solução aquosa apresenta carga 1+, com exceção dos 

complexos de zinco com o ligante isaepy que apresentam carga 2+. 

 

4.1.5. Espectrometria de Massas 

 

A espectrometria de massas utiliza o movimento de íons em campos elétricos 

e magnéticos para classificá-los de acordo com a sua relação massa/carga (m/z). 

Desta forma, esta técnica é aplicada principalmente para identificação e 

quantificação de compostos, elucidação estrutural e obtenção de informações 

relativas às propriedades químicas de moléculas [62]. 

Todas as análises foram realizadas utilizando a técnica de ionização por 

electrospray [71], operando no modo positivo, como ferramenta de análise e 

caracterização dos ligantes e complexos de zinco preparados de modo a 

caracterizar melhor as espécies presentes em solução, e também porque a técnica 

de cristalografia de raios X não pode ser utilizada pois não foram obtidos 

monocristais apropriados para análise. 
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Os espectros de massa dos complexos de cobre(II) já foram obtidos 

previamente [12,13,31], por isso nenhum deles será apresentado neste trabalho. 

A figura 16 mostra os espectros de massas dos ligantes isapn e isaepy, em 

solução de metanol. No espectro do ligante isapn foi encontrado o valor m/z para o 

íon molecular 333,1 [M + 1]+, M = 332,36 correspondente ao fragmento C19H16N4O2. 

No espectro do ligante isaepy foi encontrado o valor m/z para o íon molecular 252,1 

[M + 1]+, M = 251,29 correspondente ao fragmento C15H13N3O, em ambos os casos 

as espécies observadas correspondem ao ligante livre. 

 

Figura 16. Espectro de massas dos ligantes: (A) isapn, (B) isaepy, em metanol. 

 

A Figura 17 mostra o espectro de massas do complexo [Zn(isapn)](ClO4) 

adquirido em uma solução metanol/água 9:1 e revela uma relação metal/ligante de 

1:1. O zinco possui 5 isótopos, os dois mais abundantes foram observados na razão 

1: 0,56 para o 64Zn (48,6%) e 66Zn (27,4%). Os valores de m/z encontrados foram de 

M = 396,9 [fragmento para o monocátion [C19H16N4O2
64Zn]; M =398,9 [para o 

monocátion de padrão isotópico (66Zn)]. 
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Figura 17. Espectro de massas do complexo [Zn(isapn)](ClO4) em metanol/água. 

 

Para o complexo [Zn(isaepy)Cl2] (Figura 18) foram observadas três espécies 

distintas em solução: o ligante isaepy m/z = 252,1 [M + 1]+, M = 251,29 

correspondente ao fragmento [C15H13N3O]. O fragmento m/z = 350,0 foi atribuído ao 

monocátion [Zn(isaepy)(H2O)]+.H2O para [C15H16N3O3
64Zn] e 352,0 para [M = 352,04 

[C15H16N3O3
66Zn]. O fragmento m/z = 564,9, M = 564,12, atribuído ao monocátion 

[Zn(isaepy)2]
+ [C30H24N6O2

64Zn] e 566,9 para [M = 566,12 para [C30H24N6O2
66Zn]. A 

presença das duas espécies [Zn(isaepy)(H2O)]+.H2O e [Zn(isaepy)2]
+ pode ser 

atribuída ao alto valor de ionização utilizado na análise, o que resultou na geração 

da espécie com dois ligantes, mas pelos resultados das outras análises de 

condutividade molar e RMN 1H a espécie predominante em solução aquosa do 

complexo é [Zn(isaepy)(H2O)]2+. 
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Figura 18. Espectro de massas do complexo [Zn(isaepy)Cl2] (5) em solução de 
metanol água (9:1). 

 

Os valores de m/z encontrados para o complexo [Zn(isaepy)2](ClO4)2 foram: 

[M + 1] = 565,1, fragmento para o monocátion [Zn(isaepy)2]
+ com fórmula 

[C30H24N6O2
64Zn] e M = 567,1 para o monocátion de padrão isotópico 

[C30H24N6O2
66Zn] (Figura 19). 
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Figura 19. Espectro de massas do complexo [Zn(isaepy)2](ClO4)2 (5) em solução de 
metanol água (9:1). 

 

4.1.6. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio – RMN 
1H 

 

A espectroscopia de RMN 1H foi uma técnica bastante útil para a 

caracterização dos ligantes e dos complexos [Zn(isaepy)Cl2] e [Zn(isapn)](ClO4) 

(Figuras 20 a 23). Os deslocamentos químicos e a integração dos sinais observados 

nos espectros de RMN 1H permitiram determinar o número de hidrogênios presentes 

em cada composto assim como foi possível distingui-los. Os valores de 

deslocamento químico (δH em ppm), o número de hidrogênios correspondentes e as 

atribuições [62] dos sinais dos compostos estão sumarizados abaixo da legenda de 

cada figura. 

 



 

Figura 20. Espectro de RMN 

 

1H NMR (300 MHz, DMSO

6,90 (d, 2H, CHar), 7,04 (t, 2H, CH

2H, NH). 

 

Espectro de RMN 1H do ligante isapn em dmso-d6. 

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, δ ppm): 2,32 (q, 2H, CH2

), 7,04 (t, 2H, CHar), 7,41 (t, 2H, CHar), 7,88 (d, 2H, CH
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2), 4,15 (t, 4H, CH2), 

), 7,88 (d, 2H, CHar), 10,80 (s, 

 



 

Figura 21. Espectro de 1

aparente 5, (B) pH aparente 7.
 

1H NMR (500 MHz, MeOH

7,55 (d, 2H, CHar), 7,59 (t, 2H, CH

 

O espectro de 1H RMN do complexo de zinco [Zn(isapn)](ClO

d4 apresentou uma mistura de espécies 

única espécie foi realizada

observado que a espécie predominante em solução é a forma ceto

aumento do pH ocorreu um aumento das espécies ceto

que aparecem em maior quantidade em pH 7. Em pH fisiológico a es

predominante seria a espécie ceto

 

1H RMN do complexo [Zn(isapn)](ClO4) em MeOD
aparente 5, (B) pH aparente 7. 

H NMR (500 MHz, MeOH-d4, δ ppm): 6,96 (d, 2H, CHar),

), 7,59 (t, 2H, CHar). 

H RMN do complexo de zinco [Zn(isapn)](ClO

d4 apresentou uma mistura de espécies em solução. Na tentativa

foi realizada uma variação do pH aparente da solução. Em pH 5 foi 

observado que a espécie predominante em solução é a forma ceto

aumento do pH ocorreu um aumento das espécies ceto-enol e enol

que aparecem em maior quantidade em pH 7. Em pH fisiológico a es

predominante seria a espécie ceto-enol. 
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) em MeOD-d4, (A) pH 

), 7,11 (t, 2H, CHar), 

H RMN do complexo de zinco [Zn(isapn)](ClO4) em metanol-

Na tentativa de se isolar uma 

pH aparente da solução. Em pH 5 foi 

observado que a espécie predominante em solução é a forma ceto-ceto, com o 

enol e enol-enol em solução, 

que aparecem em maior quantidade em pH 7. Em pH fisiológico a espécie 



 

Figura 22. Espectro de RMN 

 
1H NMR (300 MHz, D

1H, CHar), 7,06 (t, 1H, CH

CHar), 8,48 (d, 1H, CHar).

 

Figura 23. Espectro de RMN 

 
1H NMR (300 MHz, D

1H, CHar), 7,17 (t, 1H, CH

CHar),8,51 (d, 1H, CHar). 

 
Foram observadas mudanças nos valores de deslocamento químico do 

complexo [Zn(isaepy)Cl2

coordenação do íon metálico e que ele provoca alterações na molécula do ligante.

Espectro de RMN 1H do ligante isaepy em MeOD-d4. 

H NMR (300 MHz, D2O, δppm): 4,42 (t, 2H, CH2), 4,72 (t, 2H, CH

), 7,06 (t, 1H, CHar), 7,27 (t, 1H, CHar), 7,42 (m, 2H, CH

). 

Espectro de RMN 1H do complexo [Zn(isaepy)Cl2 em D

H NMR (300 MHz, D2O, δppm): 3,19 (t, 2H, CH2), 3,41 (t, 2H, CH

, 1H, CHar), 7,42 (m, 2H, CHar), 7,64 (m, 2H, CH

 

Foram observadas mudanças nos valores de deslocamento químico do 

2 em comparação ao ligante isaepy, indicando que houve a 

etálico e que ele provoca alterações na molécula do ligante.
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), 4,72 (t, 2H, CH2), 6,90 (d, 

), 7,42 (m, 2H, CHar),7,77 (m, 2H, 

 

em D2O.  

), 3,41 (t, 2H, CH2), 7,00 (d, 

), 7,64 (m, 2H, CHar),7,88 (t, 1H, 

Foram observadas mudanças nos valores de deslocamento químico do 

em comparação ao ligante isaepy, indicando que houve a 

etálico e que ele provoca alterações na molécula do ligante. 
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Tentou-se realizar a análise de 1H RMN dos complexos [Zn(isapn)](ClO4) e 

[Zn(isaepy)2](ClO4)2 em dmso-d6, mas devido a problemas de agregação e a baixa 

solubilidade dos mesmos em outros solventes, não foram obtidos espectros com 

sinais passíveis de integração, por isso estes dados foram omitidos nesse trabalho. 

 

4.1.7. Otimização da Estrutura Tridimensional dos Complexos 

 

Foram realizadas simulações computacionais para otimizar a geometria 

molecular de todos os complexos oxindólicos, a fim de se conhecer o volume que 

uma molécula de complexo ocupa. Esses dados são muito importantes porque 

através dos dados obtidos através da difratometria de raios X pode-se saber se os 

complexos presentes nos materiais híbridos estão confinados, ou não, na região 

interlamelar. Os cálculos teóricos foram realizados pelo Dr. Rafael Rodrigues do 

Nascimento, no Departamento de Física de Materiais e Mecânica do Instituto de 

Física da USP. 

Os cálculos foram realizados considerando as moléculas em fase gasosa. A 

metodologia utilizada foi a Teoria do Funcional de Densidade (Density Functional 

Theory – DFT) com o funcional híbrido de troca e correlação PB86 [72] e usando o 

pacote computacional Gaussian09 [73] e estão apresentados na Figura 24. 
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Figura 24. Figuras obtidas a partir da otimização da estrutura por DFT dos 
complexos em diversas perspectivas: 
(C) [Cu(isaepy)2](ClO4)2, (D) [Cu(isaepy)(H
[Zn(isaepy)2](ClO4)2. 

 

Todos os complexos tiveram a sua geometria otimizada considerando a sua 

carga em solução aquosa, com base nas análises obtidas nesse trabalho e em 

trabalhos anteriores do grupo 

estão apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Dimensões dos complexos obtidos a partir da otimização da estrutura por 
DFT. 

Composto 
[Cu(isapn)]2+ 

[Zn(isapn)]+ 

[Cu(isaepy)2]
2+ 

[Cu(isaepy)(H2O)]+ 

[Zn(isaepy)(H2O)]+ 
[Zn(isaepy)2]

2+ 

 

Figuras obtidas a partir da otimização da estrutura por DFT dos 
complexos em diversas perspectivas: (A) [Cu(isapn)](ClO4)2, (B) [Zn(isapn)](ClO

, (D) [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4)�H2O, (E) [Zn(isaep

Todos os complexos tiveram a sua geometria otimizada considerando a sua 

carga em solução aquosa, com base nas análises obtidas nesse trabalho e em 

trabalhos anteriores do grupo [33,74–76]. Os valores das dimensões dos complexos 

estão apresentados na Tabela 10.  

dos complexos obtidos a partir da otimização da estrutura por 

x (Å) y (Å) 
16,60 7,20 
15,90 6,20 
17,30 11,80 
9,0 7,40 

12,5 8,0 
17,0 11,50 
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Figuras obtidas a partir da otimização da estrutura por DFT dos 
, (B) [Zn(isapn)](ClO4), 

O, (E) [Zn(isaepy)Cl2], (F) 

Todos os complexos tiveram a sua geometria otimizada considerando a sua 

carga em solução aquosa, com base nas análises obtidas nesse trabalho e em 

. Os valores das dimensões dos complexos 

dos complexos obtidos a partir da otimização da estrutura por 

z (Å) 
3,50 
7,30 
7,60 
11,40 
8,0 

7,50 
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4.2. Parte 2 – Caracterização das Argilas Beidelitas Sódicas e seus 
Respectivos Materiais Híbridos Obtidos a partir da Interação com Complexos 
Oxindolimínicos 

 

Nesta seção serão apresentadas as caracterizações das argilas e dos 

materiais híbridos que foram feitas por difratometria de raios X (DRX), fluorescência 

de raios X (FRX), espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV), 

termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial acopladas à espectrometria 

de massas (TG-DSC-MS), espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica 

(EPR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), medidas de potencial zeta, 

medidas de carga iônica superficial e análise da área superficial específica (método 

BET-N2). 

 

4.2.1. Difratometria de Raios X (DRX) 

 

Os padrões de difração de raios X para as argilas e materiais híbridos, 

exibidos nas figuras 25 e 26, apresentam perfis semelhantes em todos os casos, 

sendo estes atribuídos a um difratograma de raios X característico de argilas 

beidelitas [52], visualizando a presença das reflexões referentes aos planos (001), 

(002), (020,110), (004), (130,200), (150,240,310) e (060,330) típicas de filossilicatos 

do tipo 2:1[77]. Esses dados estão apresentados nas tabelas 11 e 12. A presença do 

íon fluoreto promove um aumento na cristalinidade das amostras de beidelitas em 

relação àquelas obtidas na ausência desse íon [52,78]. 
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Figura 25. Difratogramas de raios X das amostras: (A) BDL0,28, (B) BDL 0,28 + 
Cu(isapn), (C) BDL 0,58 e (D) BDL 0,58 + Cu(isapn). 
 

Tabela 11. Valores do espaçamento interplanar e os correspondentes índices de 
Miller obtidos a partir dos difratogramas de raios X das amostras: (I) BDL0,28, (II) 
BDL 0,28 + Cu(isapn), (III) BDL 0,58 e (IV) BDL 0,58 + Cu(isapn). 

(hkl) (I) 

dhkl (Å) 

(II) 

dhkl (Å) 

(III) 

dhkl (Å) 

(IV) 

dhkl (Å) 

001 12,87 13,06 12,60 13,04 

002 6,27 - 6,22  

020, 110 4,43 4,45 4,44 4,45 

004 3,13 3,18 3,11 3,18 

130, 200 2,54 2,54 2,54 2,54 

150,240,310 1,67 1,67 1,68 1,68 

060, 330 1,48 1,48 1,48 1,48 
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Figura 26. Difratogramas de raios X das amostras: (A) BDL0,78, (B) BDL 0,78 + 
Cu(isapn), (C) BDL 0,78 + Zn(isapn), (D) BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, (E) BDL 0,78 + 
Cu(isaepy)(H2O), (F) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (G) BDL 0,78 + Zn(isaepy)2. 
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Tabela 12. Valores do espaçamento interplanar e os correspondentes índices de 
Miller obtidos a partir dos difratogramas de raios X das amostras: (V) BDL0,78, (VI) 
BDL 0,78 + Cu(isapn), (VII) BDL 0,78 + Zn(isapn), (VIII) BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, (IX) 
BDL 0,78 + Cu(isaepy), (X) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (XI) BDL 0,78 + Zn(isaepy)2. 

(hkl) (V) 

dhkl (Å) 

(VI) 

dhkl (Å) 

(VII) 

dhkl (Å) 

(VIII) 

dhkl (Å) 

(IX) 

dhkl (Å) 

(X) 

dhkl (Å) 

(XI) 

dhkl (Å) 

001 12,49 12,39 12,91 12,30 12,44 12,89 12,49 

002 6,16 6,12 6,10 6,16 6,05 6,16 6,16 

020, 110 4,45 4,45 4,45 4,46 4,45 4,45 4,45 

004 3,09 3,16 3,20 3,17 3,16 3,16 3,18 

130, 200 2,54 2,55 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

150,240,310 1,67 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

060, 330 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49 1,48 1,49 

 

O perfil do difratograma das amostras BDL 0,58, BDL 0,58 + Cu(isapn), BDL 

0,78 e BDL 0,78 + Cu(isapn) apresentou picos bem finos que foram atribuídos à 

chiolita, um fluoraluminato de composição Na5Al3F14 [79]. Essa impureza é formada 

durante a síntese da beidelita em meio contendo fluoreto, e pode ser removida das 

amostras através de lavagem com água e posterior centrifugação ou filtração. Para a 

preparação dos materiais híbridos não houve a preocupação de remover essa 

impureza. Quando a argila foi dispersa em água, a impureza ficou depositada no 

fundo do recipiente durante o preparo dos materiais híbridos e pôde ser removida na 

maioria dos casos durante o processo de lavagem. 

Em todas as amostras foi observada uma distância interplanar d060 igual a 

1,48 – 1,49 Å, o que indica a natureza dioctaédrica das argilas beidelitas [77]. De 

acordo com os dados da Tabela 13, nota-se que na região de baixo ângulo não 

ocorreu nenhum deslocamento significativo das reflexões referentes ao plano 001, 

indicando que não houve aumento significativo do espaçamento basal, ou seja, isso 

indica que não ocorreu a intercalação dos complexos de cobre(II) e zinco(II). 

Calculou-se o espaço interlamelar através do pico 001 das amostras, que 
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corresponde ao espaçamento basal (d001) e é a soma da espessura da lamela da 

argila (9,6 Å) mais a região do espaço interlamelar. Os valores obtidos foram de 2,70 

a 3,41 Å para os materiais híbridos e estão na mesma faixa que os valores 

encontrados para as argilas na forma sódica que foram de 2,89 a 3,27 Å. Com 

exceção do complexo [Cu(isapn)]2+, todos os demais possuem dimensões 

superiores a 3,50 Å (vide Tabela 10), indicando que essa região da argila não foi 

afetada no processo de adsorção dos complexos na argila. Portanto, supõe-se que a 

maioria dos complexos nos materiais híbridos está nos sítios externos e bordas das 

lamelas das argilas, interagindo através de interações de hidrogênio, forças de van 

der Waals e interações de forças eletrostáticas, conforme apresentado na Figura 27. 

Tabela 13. Distância interplanar (d001) das argilas e dos materiais híbridos obtidos 
dos dados de difratometria de raios X. 

Amostra d001 (Å) Espaço interlamelar (Å) 
BDL 0,28 12,87 3,27 
BDL 0,58 12,60 3,00 
BDL 0,78 12,49 2,89 

BDL 0,28 + Cu(isapn) 13,06 3,46 
BDL 0,58 + Cu(isapn) 13,04 3,44 
BDL 0,78 + Cu(isapn) 12,39 2,79 
BDL 0,78 + Zn(isapn) 12,91 3,31 

BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 12,30 2,70 
BDL0,78 + Cu(isaepy) 12,44 2,84 
BDL 0,78 + Zn(isaepy) 12,89 3,29 
BDL 0,78 + Zn(isaepy)2 12,49 2,89 

 



 

Figura 27. Estrutura ideal da beidelita e possíveis posições de adsorção dos 
complexos. Adaptado de 
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sejam conhecidos como materiais hidrofílicos, sua superfície é mais complexa do 

que aparenta. Analisando a reatividade da superfície da argila pode

três sítios distintos de interação: a camada de siloxano neutro da superfície, os 

OH reativos das bordas (grupos silanol e aluminol) e os sítios com carga 

permanente resultantes da substituição isomórfica dos cátions nas folhas 

tetraédricas. A superfície do siloxano neutro é inerte, ela possui uma baix

com a água e tem um caráter hidrofóbico, o que torna este sítio passível de 

interação com espécies mais hidrofóbicas, através de forças de van der Waals, e se 

encontra nos sítios onde não ocorreu a substituição isomórfica nos tetraedros. O 
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≡Si-OH para as folhas tetraédricas e ≡Al

octaédricas. Tais grupos promovem a geração de cargas na superfície das bordas 

que variam de acordo com o valor de pH. O grupo silanol começa a se dissociar em 
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Geralmente, imobilização via adsorção requer uma forte interação hidrofóbica 

e do suporte. Embora os filossilicatos 

sejam conhecidos como materiais hidrofílicos, sua superfície é mais complexa do 

que aparenta. Analisando a reatividade da superfície da argila pode-se considerar 

o neutro da superfície, os 

OH reativos das bordas (grupos silanol e aluminol) e os sítios com carga 

permanente resultantes da substituição isomórfica dos cátions nas folhas 

tetraédricas. A superfície do siloxano neutro é inerte, ela possui uma baixa afinidade 

com a água e tem um caráter hidrofóbico, o que torna este sítio passível de 

interação com espécies mais hidrofóbicas, através de forças de van der Waals, e se 

encontra nos sítios onde não ocorreu a substituição isomórfica nos tetraedros. O 

OH reativos, localizados em sua maioria nas 

≡Al-OH para as folhas 

octaédricas. Tais grupos promovem a geração de cargas na superfície das bordas 

m o valor de pH. O grupo silanol começa a se dissociar em 
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pH maior do que 2-3 e completa a dissociação em pH superior a 8. A carga do grupo 

≡Al-OH também é dependente do pH e apresenta um caráter anfótero: em valores 

de baixo pH fica protonado e produz carga positiva na superfície, e em altos valores 

de pH, cargas negativas são produzidas na superfície [80]. Os sítios das bordas são 

os considerados mais reativos e neles pode haver interação via ligações de 

hidrogênio com grupos ≡Si-OH e/ou ≡Al-OH, interação eletrostática de espécies 

carregadas com as bordas negativas (≡SiO-), ou a coordenação ao íon Al das 

bordas que esteja com a esfera de coordenação incompleta. Para as esmectitas, a 

carga das bordas das lamelas está entre 10% a 30%, sendo em média 20% da CTC 

da argila. E por último, a superfície basal do grupos siloxanos, que possuem uma 

carga negativa independente do valor de pH, atribuída à substituição isomórfica do 

Si4+ por Al3+ [56,60,81,82]. 

Todos os experimentos de imobilização dos complexos oxindolimínicos de 

cobre(II) e zinco(II) foram planejados levando em consideração somente a interação 

dos complexos com as argilas através da troca de íons sódio pelos complexos, de 

acordo com a CTC da argila. Isso foi feito para padronizar a quantidade de 

complexo, em mmol, por g de argila. Assim, se torna possível comparar os 

resultados dos experimentos entre si. 

 

4.2.2. Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

Através da técnica de fluorescência de raios X foram quantificados nas argilas 

e nos materiais híbridos os seguintes elementos, quando presentes: silício, alumínio, 

sódio, cobre, zinco, carbono, nitrogênio e flúor. Sendo que os dois últimos foram 
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omitidos na Tabela 14 porque não foram utilizados para calcular as fórmulas 

químicas propostas. A composição química em porcentagem de massa dos 

elementos e a quantidade de água determinadas por análise termogravimétrica 

estão apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14. Composição química dos principais elementos das amostras de argila e 
materiais híbridos obtida através de FRX (% em massa). 

Amostra % Si % Al % Na % H2O* %Cu %Zn %C 
BDL 0,28 22,20 16,31 1,40 3,91    

BDL 0,58 21,26 16,91 2,61 5,29    

BDL 0,78 22,70 20,50 5,14 5,07    

BDL 0,28 + Cu(isapn) 22,95 17,62 0,50 3,08 1,64  7,10 

BDL 0,58 + Cu(isapn) 20,38 16,27 0,86 3,42 3,17  13,00 

BDL 0,78 + Cu(isapn) 18,90 17,27 1,66 4,12 3,80  13,90 

BDL 0,78 + Zn(isapn) 21,90 19,10 0,88 4,33  2,03 7,99 

BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 18,10 16,30 1,37 3,61 3,94  19,50 

BDL0,78 + Cu(isaepy) 19,90 17,20 2,04 4,12 2,52  12,40 

BDL 0,78 + Zn(isaepy) 19,40 17,95 1,40 3,92  2,73 9,80 

BDL 0,78 + Zn(isaepy)2 18,20 16,35 0,57 2,55  3,10 17,80 
* quantidade de água determinada por análise termogravimétrica e expressa em 
porcentagem mássica (m/m). 

Utilizando os dados da Tabela 14 calculou-se as fórmulas químicas propostas 

para as argilas e seus respectivos materiais híbridos, com base nas fórmulas 

químicas esperadas para meia célula unitária de beidelita sódica que são: 

Na0,8(Si3,2Al0,8)Al2O10(OH,F)2 (BDL 0,78), Na0,58(Si3,42Al0,58)Al2O10(OH,F)2 (BDL 0,58) 

e Na0,28(Si3,72Al0,28)Al2O10(OH,F)2 (BDL 0,28). As fórmulas propostas estão 

apresentadas na Tabela 15. 
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Tabela 15. Fórmula química das amostras de argila e materiais híbridos obtida 
através dos dados de FRX. 

Amostra Fórmula Química Proposta % 
Complexo* 

BDL 0,28 
 

Na0.26[Si3.45Al2.64][O10(OH,F)2].0,95H2O - 

BDL 0,58 
 

Na0.50[Si3.32Al2.74][O10(OH,F)2].1,29H2O - 

BDL 0,78 
 

Na0.85[Si3.10Al2.91][O10(OH,F)2].1,08H2O - 

BDL 0,28 + 
Cu(isapn) 

Na0.09(Cu(isapn)0.11[Si3.39Al2.71][O10(OH,F)2 ].0,71H2O 9,7 

BDL 0,58 + 
Cu(isapn) 

Na0.17(Cu(isapn)0.22[Si3.30Al2.73][O10(OH,F)2].0,86H2O 18,6 

BDL 0,78 + 
Cu(isapn) 

Na0.33(Cu(isapn)0.27[Si3.09Al2.92][O10(OH,F)2 ].1,0H2O 21,7 

BDL 0,78 + 
Zn(isapn) 

Na0.16(Zn(isaepy)2)0.13(Si3.21Al2.91][O10(OH,F)2].0,99H2O 11,8 

BDL 0,78 + 
Cu(isaepy)2 

Na0.16(Cu(isaepy)1.5(H2O))0,30[Si3.10Al2.90][O10(OH,F)2]].0,96H2O 25,0 

BDL0,78 + 
Cu(isaepy) 

Na0.40(Cu(isaepy)1.5(H2O))0,18[Si3.17Al2.85][O10(OH,F)2]].1,0H2O 16,8 

BDL 0,78 + 
Zn(isaepy) 

Na0.27(Zn(isaepy)(H2O))0.19[Si3.10Al2.98][O10(OH,F)2].0,98H2O 13,0 

BDL 0,78 + 
Zn(isaepy)2 

Na0.12(Zn(isaepy)2)0.23[Si3.15Al2.94][O10(OH,F)2].0,69H2O 25,6 

* quantidade de complexo imobilizado expressa em porcentagem mássica (m/m). 

 
As fórmulas químicas propostas das argilas BDL 0,28; BDL 0,58 e BDL 0,78 

estão coerentes com a fórmula esperada. Observou-se um aumento da quantidade 

de sódio e alumínio nas amostras, e uma diminuição no silício de acordo com o 

aumento da capacidade de troca de cátions da argila. A quantidade de sódio é 

diretamente proporcional à quantidade de alumínio que substitui o silício nas folhas 

tetraédricas nas argilas. Isso é esperado em virtude do aumento de densidade de 

carga lamelar devido ao maior grau de substituição isomórfica de silício nos 

tetraedros por íons alumínio. 

Para avaliar qual das três argilas seria a mais apropriada para realizar os 

estudos de imobilização dos complexos, realizou-se primeiramente um estudo com 

as três argilas com diferentes capacidades de troca de cátions (CTC), utilizando 25% 

da CTC da argila com o complexo [Cu(isapn)](ClO4)2. Através deste experimento foi 
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possível observar que houve um aumento da quantidade de complexo imobilizado 

de acordo com o aumento da CTC da argila, e que a argila com maior quantidade de 

complexo imobilizado foi com a argila BDL 0,78, como esperado. Obteve-se uma 

imobilização de 9,7% do material híbrido preparado com a argila BDL 0,28; 18,6% 

com BDL 0,58 e 21,7% com BDL 0,78.  

Utilizando a argila BDL 0,78 foram preparados outros cinco materiais híbridos 

com os outros complexos oxindóliminicos, utilizando 25% da CTC com os complexos 

[Zn(isapn)](ClO4), [Cu(isaepy)2](ClO4)2 e [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4)·H2O; e 50% da 

CTC para os complexos [Zn(isaepy)Cl2] e [Zn(isaepy)2](ClO4)2. Estes experimentos 

foram realizados desta maneira visando manter a relação em mol argila/complexo 

constante para a preparação de todos os materiais híbridos. De acordo com os 

dados de condutividade molar (vide Tabela 9), somente os complexos de zinco com 

o ligante isaepy apresentam carga 2+ em solução aquosa e, por isso, foi 

considerado que os materiais híbridos utilizando esses complexos foram preparados 

para neutralizar 50% das cargas negativas da lamela. Todos os outros materiais 

híbridos, com 25% da CTC, foram preparados considerando carga 1+ dos 

complexos em solução. Todos os materiais híbridos foram preparados utilizando 

uma mistura água/dmf (9:1), e assim foi padronizado devido à baixa solubilidade em 

água de alguns dos complexos. 

Os materiais híbridos preparados com a argila BDL 0,78 tiveram uma 

imobilização de complexo na faixa de 11 a 25%, em massa, em sua composição. O 

material híbrido preparado com o complexo [Zn(isapn)](ClO4) foi o que teve a menor 

imobilização na argila, isso pode ser atribuído a baixa solubilidade desse complexo 

na mistura utilizada para o preparo do material híbrido, já que ocorreu a precipitação 

do complexo quando a argila foi adicionada à solução (deixou-se a mistura 24 horas 
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sob agitação para garantir solubilização do complexo novamente). No caso dos 

materiais híbridos obtidos com os complexos [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) e 

[Zn(isaepy)Cl2], foi imobilizada uma quantidade intermediária de complexo, 16,8% e 

13%, respectivamente A interação destes complexos com a argila deve ocorrer nas 

bordas das lamelas através de ligações de hidrogênio e/ou atração eletrostática. 

Utilizando os complexos [Cu(isaepy)2](ClO4)2 e [Zn(isaepy)2](ClO4)2, foram obtidos os 

materiais híbridos com a maior quantidade de complexo imobilizado, 25,0% e 25,6%, 

respectivamente. Essa maior quantidade de complexo imobilizado pode ser atribuída 

a uma maior interação desses complexos com a superfície externa da argila. Como 

esses dois complexos, além de poderem apresentar uma carga 2+ em água, têm um 

maior caráter lipofílico, eles podem estar interagindo nos sítios hidrofóbicos da 

superfície de siloxano, além das interações eletrostáticas. 

Nas fórmulas químicas propostas para todas as argilas e materiais híbridos 

através dos dados de FRX houve uma pequena oscilação dos valores nas 

quantidades de silício e alumínio nas fórmulas. Essas variações estão dentro do erro 

experimental e de acordo com o método utilizado para calcular as fórmulas. Todas 

as argilas tiveram a sua composição confirmada por RMN de estado sólido de 27Al e 

29Si. Através dos dados de RMN foi quantificado o alumínio presente nas folhas 

tetraédricas das argilas, e em todos os casos os resultados ficaram de acordo com o 

esperado. 

Para o cálculo das quantidades de complexo nos materiais híbridos não foram 

utilizados os dados da quantidade de carbono obtidos por FRX (Tabela 14) para 

corroborar as fórmulas propostas, e para mostrar que não houve a perda do ligante 

durante o processo de imobilização dos complexos nas argilas. O erro para a análise 

desse elemento por essa técnica é muito grande devido ao baixo número atômico do 
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carbono. Para o cálculo das fórmulas químicas propostas levou-se em conta 

somente os cátions (Si4+, Al3+, Na+ e Cu2+ ou Zn2+) presentes no material híbrido, e a 

quantidade de água obtida através da perda de massa inicial até 150 ºC. 

 

4.2.3. Espectroscopia Vibracional no Infravermelho (IV) 

 

Os espectros contendo toda a faixa analisada, de 4000 a 650 cm-1, estão em 

anexo no Apêndice nas Figuras A1 e A2. As principais bandas e suas atribuições 

estão nas Tabelas 16 e 17. Em virtude da alta absorção da banda de estiramento Si-

O no IV comparada às bandas do complexo, optou-se por apresentar nas Figuras 28 

e 29 os espectros no infravermelho somente na região de 2000 a 1200 cm-1, na qual 

observam-se bandas dos ligantes sem interferência da matriz inorgânica. 

 

Figura 28. Espectros na região do infravermelho, de 2000 a 1200 cm-1, das 
amostras: BDL0,28; BDL 0,28 + Cu(isapn); BDL 0,58 e BDL 0,58 + Cu(isapn). 
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Tabela 16. Principais bandas e atribuições, em cm-1, dos espectros no infravermelho 
das amostras: (I) BDL0,28, (II) BDL 0,28 + Cu(isapn), (III) BDL 0,58 e (IV) BDL 0,58 
+ Cu(isapn). 

Atribuições* (I) (II) (III) (IV) 

ν (AlO-H) 3633 3643 3633 3631 

ν (O-H) 3430 3433 3427 3433 

ν (C=O) - - - 1735 

ν (C=N)isatina - 1660 - 1660 

δ (O-H) 1641 1625 1639 1623 

ν (C=N)schiff - 1598 - 1595 

ν (C=C) - 1458 - 1454 

ν (Si-O) 999 1000 989 999 

*ν (estiramento), δ (deformação) 

 

 

Figura 29. Espectros na região do infravermelho, de 2000 a 1200 cm-1, das 
amostras: BDL0,78, BDL 0,78 + Cu(isapn), BDL 0,78 + Zn(isapn), BDL 0,78 + 
Cu(isaepy)2, BDL 0,78 + Cu(isaepy)(H2O), BDL 0,78 + Zn(isaepy) e BDL 0,78 + 
Zn(isaepy)2. 
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Tabela 17. Principais bandas e atribuições, em cm-1, dos espectros no infravermelho 
das amostras: (V) BDL0,78, (VI) BDL 0,78 + Cu(isapn), (VII) BDL 0,78 + Zn(isapn), 
(VIII) BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, (IX) BDL 0,78 + Cu(isaepy), (X) BDL 0,78 + Zn(isaepy) 
e (XI) BDL 0,78 + Zn(isaepy)2. 

Atribuições* (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) 

ν (AlO-H) 3625 3627 3625 3629 3631 3635 3631 

ν (O-H) 3394 3313 3354 3307 3334 3334 3309 

ν (C=O) - 1737 - 1730 1730 - 1722 

ν(C=N)isatina - - - - - - 1658 

δ (O-H) 1645 1623 1635 1620 1627 1627 1620 

ν(C=N)schiff - 1589 - - - - - 

ν (C=C) - 1450  1444 1444 1475 1440 

ν (Si-O) 983 999 987 993 993 987 999 

*ν (estiramento), δ (deformação) 

Foram observadas para as argilas as bandas características de estiramento 

das ligações AlO-H na região de 3600 cm-1, Si-O na região de 1000 cm-1 e a 

deformação angular fora do plano da ligação O-H da água na região de 1640 cm-1 

[62,83,84]. Quando o complexo é imobilizado nas argilas ocorre o deslocamento da 

ligação O-H da água e, para quase todos os materiais híbridos, com exceção do 

BDL 0,78 + Zn(isapn), foi possível observar pelo menos a presença da banda de 

estiramento C=C, atribuída aos complexos indicando a presença dos mesmos nos 

materiais híbridos. Não foram observados deslocamentos significativos nas bandas 

dos complexos imobilizados nas argilas (tais deslocamentos variaram entre 5 e 12 

cm-1). 

 

 

 



 

4.2.4. Termogravimetria e Calorimetria Explor

Espectrometria de Massas (TG

 

O comportamento térmico das argilas, e seus respectivos 

foi avaliado através de um conjunto de técnicas como TGA, DSC e MS acoplados. 

As curvas TG-DSC-MS das amostras e

Figura 30. Curvas TG-DSC
0,28 + Cu(isapn), (C) BDL 0,58 e (D) BDL 0,58 + Cu(isapn).

Termogravimetria e Calorimetria Exploratória Diferencial Ac

assas (TG-DSC-MS) 

O comportamento térmico das argilas, e seus respectivos 

foi avaliado através de um conjunto de técnicas como TGA, DSC e MS acoplados. 

MS das amostras estão apresentadas nas Figuras 30 e 31

 

 
DSC-MS obtidas para as amostras: (A) BDL0,28, (B) BDL 

0,28 + Cu(isapn), (C) BDL 0,58 e (D) BDL 0,58 + Cu(isapn). 
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atória Diferencial Acopladas à 

O comportamento térmico das argilas, e seus respectivos materiais híbridos, 

foi avaliado através de um conjunto de técnicas como TGA, DSC e MS acoplados. 

s Figuras 30 e 31. 

 

 
MS obtidas para as amostras: (A) BDL0,28, (B) BDL 
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Figura 31. Curvas TG-DSC
0,78 + Cu(isapn), (C) BDL 0,78 + Zn(isapn), (D) BDL 0,78 + Cu(isaepy)
0,78 + Cu(isaepy), (F) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (G) BDL 0,78 + Zn(isaepy)
 

Analisando as curvas TG

observadas três etapas de perdas de moléculas de água distintas, sendo a primeira 

liberação até 150 ºC atribuída à liberação de moléculas de água intercaladas ou 

DSC-MS obtidas para as amostras: (A) BDL0,78, (B) BDL 
0,78 + Cu(isapn), (C) BDL 0,78 + Zn(isapn), (D) BDL 0,78 + Cu(isaepy)

, (F) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (G) BDL 0,78 + Zn(isaepy)

Analisando as curvas TG-DSC-MS das argilas BDL 0,28; 0,58 e 0,78 foram 

observadas três etapas de perdas de moléculas de água distintas, sendo a primeira 

ºC atribuída à liberação de moléculas de água intercaladas ou 
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MS obtidas para as amostras: (A) BDL0,78, (B) BDL 
0,78 + Cu(isapn), (C) BDL 0,78 + Zn(isapn), (D) BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, (E) BDL 

, (F) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (G) BDL 0,78 + Zn(isaepy)2. 

0,28; 0,58 e 0,78 foram 

observadas três etapas de perdas de moléculas de água distintas, sendo a primeira 

ºC atribuída à liberação de moléculas de água intercaladas ou 
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adsorvidas. As outras duas etapas de perda de massa são atribuídas à 

desidroxilação dos grupos OH das lamelas (com picos DTG na região de 480 ºC e 

725 ºC) [85], e fragmento m/z igual a 18 (H2O), conforme apresentado nas Figuras 

29 e 30. Através da curva DSC destas amostras é possível observar que esses 

processos são endotérmicos.  

Para os materiais híbridos foi observada, em todas as amostras, a perda de 

água até 150 ºC, atribuída à liberação de moléculas de água intercaladas ou 

adsorvidas, com fragmento m/z igual a 18, sendo esse processo endotérmico, 

conforme observado pelos dados de DSC. De maneira geral, em uma faixa de 200 a 

800 ºC foi observada a decomposição dos complexos. A presença dos mesmos 

altera o processo de desidroxilação dos grupos OH das lamelas, o que reforça a 

proposta de que a interação BDL-complexo ocorreu principalmente nos sítios das 

bordas ou arestas dos cristais. Essa faixa de decomposição dos complexos foi 

atribuída à saída do fragmentos m/z igual a 44 e 18, atribuído a CO2 e H2O, devido à 

combustão dos ligantes dos complexos e do sinal exotérmico observado na curva 

DSC. A composição química determinada pela TG é compatível com a fórmula 

obtida com os dados de fluorescência de raios X. 

Não foram realizadas análises dos complexos oxindoliminicos de cobre(II) e 

zinco(II) porque os mesmos foram isolados como sais de perclorato, com exceção 

do [Zn(isaepy)Cl2]. Sais de perclorato quando aquecidos na presença de matéria 

orgânica podem explodir e por isso não foram analisados [86]. 
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4.2.5. Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) 

 

Esta técnica é importante e eficiente para verificar configurações eletrônicas de 

íons paramagnéticos, como cobre(II) ou ferro(III), em diferentes complexos, 

mostrando características estruturais e de vizinhança, através dos parâmetros 

espectroscópicos determinados, isto é, valores de constante giromagnética (g) e das 

constantes hiperfinas (A) [87]. 

A partir dos espectros registrados (a 77K, no estado sólido), foi possível 

verificar sinais característicos do íon cobre(II) nos vários materiais híbridos 

analisados, como mostrado na Figura 32. As várias beidelitas puras preparadas não 

apresentaram sinal, isto é, apresentaram espectro EPR silencioso, nas mesmas 

condições de medida. 
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Figura 32. Espectros de EPR dos materiais híbridos, a 77K. (A) BDL 0,28 + 
Cu(isapn), (B) BDL 0,58 + Cu(isapn), (C) BDL 0,78 + Cu(isapn), (D) BDL 0,78 + 
Cu(isaepy)2 e (E) BDL 0,78 + Cu(isaepy)(H2O). 
 

A partir desses espectros, os respectivos parâmetros espectroscópicos foram 

determinados e comparados, conforme mostrado na Tabela 18. 

Tabela 18.Valores dos parâmetros g e das constantes hiperfinas (A) dos materiais 
híbridos contendo cobre(II) estudados, a 77K. 

Amostra g⊥⊥⊥⊥ g// A//  

(x 10-4 cm-1) 

g// / A// 

(cm) 

BDL 0,28 + Cu(isapn) 2,078 (giso)    

BDL 0,58 + Cu(isapn) 2,082 (giso)    

BDL 0,78 + Cu(isapn) 2,095 2,204 205,6 107 

[Cu(isapn)] (pH = 6) [33] 2,102 2,255 194 116 

[Cu(isapn)] (sólido) 2,098 (giso)    

BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 2,102 (giso)    

[Cu(isaepy)2] (pH = 5) [12] 2,082 2,503 132 188 

[Cu(isaepy)2] (sólido) 2,097 2,425   

BDL 0,78 + Cu(isaepy) 2,109 2,236 198,8 112 

[Cu(isaepy)(H2O)] (pH = 5) [33] 2,065 2,259 186 121 

[Cu(isaepy)(H2O)] (sólido) 2,072 2,155   

 

Para todos os materiais híbridos testados foi possível determinar o valor de 

giso, que aumentou na série BDL 0,28 até BDL 0,78. Para dois dos três materiais 

híbridos de cobre, as constantes hiperfinas só foram visíveis ou perceptíveis no caso 

da BDL 0,78. No caso do material híbrido BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 apenas um sinal 
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largo foi observado (giso), provavelmente devido a alta quantidade de complexo 

imobilizado neste material híbrido. Por ser um complexo volumoso, o mesmo deve 

estar bem desorganizado na superfície da argila, não apresentando uma orientação 

preferencial como os planares, ou pode estar presente em mais de um sítio de 

interação na superfície da argila. Calculou-se também a relação g// / A//, usada 

frequentemente para avaliar a distorção tetraédrica numa estrutura tetragonal ou 

quadrado planar, característica de cobre(II), onde o valor g// / A// perto de 100 indica 

uma estrutura do tipo quadrado planar ou tetragonal ao redor do íon de cobre(II), e 

valores de 170 a 250 cm são indicativos de uma estrutura tetraédrica distorcida ao 

redor do íon cobre(II) [88]. 

Comparando-se esses parâmetros com os dos respectivos complexos puro foi 

observado que quando os complexos [Cu(isapn)](ClO4) e [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) 

são imobilizados na argila BDL 0,78, os mesmos estão com uma estrutura mais 

planar em relação aos complexos em solução. Os complexos livres no estado sólido 

só apresentam um giso. Esses dados estão coerentes com experimentos realizados 

anteriormente na imobilização de complexos imínicos de cobre(II) em argilas 

esmectitas pelo grupo da Profª Ana Ferreira [44]. Também neste caso o complexo 

imobilizado mostrou estrutura hiperfina. 

 

4.2.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A estrutura da argila BDL 0,78 e de todos os materiais híbridos foi investigada 

por microscopia eletrônica de varredura. Para todos os materiais híbridos foi feito o 

mapeamento químico das amostras por EDS. As imagens de microscopia eletrônica 

de varredura da argila BDL 0,78 estão apresentadas na Figura 33. Na figura 34 as 
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imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido BDL 0,78 

+Cu(isapn), e na figura 35 o mapeamento químico dessa amostra por EDS. 

 

Figura 33. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da argila BDL 0,78. 
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Figura 34. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido BDL 
0,78 + Cu(isapn) 

 

Figura 35. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 

retroespalhados do material híbrido BDL 0,78 + Cu(isapn), com mapa químico obtido 
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por sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu, O e 

Na representados por pontos brancos. 

 

Em anexo estão todas as imagens e mapeamento químico dos materiais 

híbridos por EDS, sendo apresentados nas figuras A3 a A16. Esses dados não 

foram apresentados aqui devido ao comportamento similar observado para todos os 

materiais híbridos; portanto, escolheu-se apresentar aqui somente as imagens do 

material híbrido BDL 0,78 + Cu(isapn). 

Todas as amostras foram preparadas pela dispersão direta da argila ou 

materiais híbridos em fita de carbono, e depois recobertas com uma fina camada de 

ouro (~ 10 Å). Em todas as imagens foi observada a presença de agregados devido 

a esse tipo de preparo de amostra. As imagens obtidas para a argila BDL 0,78 

apresentaram hábito lamelar característico de argilas [89]. Comparando com as 

imagens obtidas para o material híbrido BDL 0,78 + Cu(isapn) observou-se que não 

houve mudanças no hábito lamelar da argila e que aparentemente o tipo de 

agregação presente na amostra continua o mesmo quando o complexo de cobre(II) 

está presente na superfície da argila. Com o intuito de se entender como o complexo 

está distribuído na amostra realizou-se o mapeamento químico dos materiais 

híbridos por EDS utilizando o detector de elétrons retroespalhados. Foram 

analisados os principais elementos dos materiais híbridos como silício, alumínio, 

cobre ou zinco e, para algumas amostras, sódio e oxigênio. Nessas imagens os 

pontos brancos indicam onde o elemento de interesse é encontrado. Para todos os 

materiais híbridos foi observada uma homogeneidade da amostra com relação à 

distribuição dos elementos cobre ou zinco. Isso indica que os complexos estão 

imobilizados por toda a superfície das argilas. 
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4.2.7. Medidas de Potencial Zeta 

 

O potencial zeta de uma amostra é utilizado com frequência como indicador 

de estabilidade de uma dispersão coloidal [90]. Na Tabela 19 estão apresentados os 

valores de potencial zeta. Quanto maior o potencial zeta, mais provável que a 

suspensão seja estável, pois as partículas carregadas se repelem umas às outras e 

essa força supera a tendência natural à agregação. O valor do sinal obtido na 

análise indica a carga do material em suspensão. A medida do potencial zeta é em 

muitos casos uma ferramenta indispensável para compreender processos de 

agregação e dispersão em diversas aplicações, como purificação de água, estudo 

de emulsões e suspensões na indústria farmacêutica, entre outros. 

Tabela 19. Valores de potencial zeta de colóides em água [90]. 
Potencial Zeta (mV) Estabilidade do colóide 

0 a ± 5 rápida agregação 
± 10 a ± 30 Instável 
± 30 a ± 40 estabilidade moderada 
± 40 a ± 60 boa estabilidade 

> ± 61 excelente estabilidade 
A estabilidade de dispersões coloidais da argila BDL 0,78 e seus materiais 

híbridos em água foi avaliada em água, e as amostras foram preparadas conforme 

procedimento descrito na seção experimental. Os resultados obtidos nas análises 

estão na Tabela 20. 

Tabela 20. Valores de pH, condutividade e potencial zeta das amostras. 
Amostra pH Condutividade (µS.cm-1) ZP (mV) 
BDL 0,78 6,70 65,0  - 33,3 ± 0,7 

BDL 0,78 + Cu(isapn) 7,32 25,6 - 35,9 ± 3,7 
BDL 0,78 + Zn(isapn) 7,40 16,9 - 35,3 ± 5,2 

BDL 0,78 + Cu(isaepy) 6,32 28,8 - 39,5 ± 1,7 
BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 6,87 20,5 - 34,0 ± 1,8 
BDL 0,78 + Zn(isaepy) 6,41 25,0 - 30,8 ± 2,3 
BDL 0,78 + Zn(isaepy)2 6,36 31,1 - 35,9 ± 0,8 
* média de 4 medidas 
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A argila BDL 0,78 apresentou uma boa dispersão em água, e a presença dos 

complexos imobilizados na argila não alteraram a sua estabilidade coloidal. Esses 

resultados indicam que os materiais híbridos formam uma suspensão coloidal 

estável e em todos os casos as partículas tem carga negativa. Não foram 

observadas mudanças bruscas no pH das dispersões dos materiais híbridos em 

comparação com a argila. Para a argila BDL 0,78 foi observada uma maior 

condutividade da dispersão, em água, do que para os materiais híbridos. Indicando 

que não houve lixiviação dos complexos quando os materiais híbridos foram 

dispersos em água deionizada, sugerindo que existe uma forte interação dos 

complexos com as argilas. 

Visando uma interação dos materiais híbridos com células, é possível com 

esses dados inferir que não deve ocorrer a entrada da argila dentro das células 

devido ao valor negativo de potencial zeta, uma vez que as células possuem uma 

membrana com carga negativa. O mecanismo de liberação dos complexos deve ser 

externo à célula através de troca iônica, e depois o complexo presente no meio 

interage com a membrana celular e entra dentro da célula. 

 

4.2.8. Medidas de Carga Iônica Superficial e Área Superficial 

 

As medidas de potencial zeta não medem de maneira quantitativa a carga das 

partículas em suspensão, enquanto que uma titulação de retorno realizada com um 

detector de carga de partículas µMuteK PCD 03 baseado no princípio do potencial 

de fluxo permite a determinação quantitativa de cargas de superfície. Essas medidas 

foram realizadas no Laboratório do Prof. Lionel Limousy, no Instituto de Ciência de 

Materiais de Mulhouse. 
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O princípio de medição dessa técnica baseia-se num efeito eletrocinético. A 

amostra é inserida em uma célula de teflon, onde o movimento para cima e para 

baixo de um êmbolo de teflon, a uma velocidade de 0,25 s e com uma amplitude de 

0,5 cm, provoca um fluxo de líquido na direção oposta ao pistão no espaço entre a 

parede cilíndrica da cela e do pistão (espaço de 0,5 mm). Desse fluxo de íons 

resulta uma corrente captada pelos eletrodos de ouro, que é amplificada, 

processada e expressa em número (como uma média da carga elétrica na superfície 

do eletrodo) [91]. A Figura 36 mostra a cela e seu funcionamento. 

 
Figura 36. Modelo da cela do detector de carga de partículas µMuteK PCD 03. (1) 
recipiente de teflon, (2) pistão de teflon, (3) eletrodos de ouro e (4) amostra. 
 

As titulações são utilizadas para determinar a carga iônica superficial das 

partículas inorgânicas em dispersões aquosas, através da quantidade de polímero 

catiônico ou aniônico adsorvido, que foi utilizado para neutralizar as cargas iônicas 

na superfície das partículas presentes na dispersão. O polímero utilizado na titulação 

pode ser catiônico (polidimetilcloreto de amônio – Poli-dadmac 0,001 N) ou aniônico 

(polivinilsulfonato de sódio – PES-Na 0,001N). Estes polímeros são utilizados devido 

a sua estabilidade química durante a estocagem, por sua carga em solução ser 

independente do pH e por não formarem estruturas enoveladas em solução [91]. 

Para a análise das amostras preparou-se as mesmas utilizando uma solução do 



104 
 

polímero catiônico Poli-dadmac, que interagiu com as cargas negativas presentes na 

superfície da argila; para quantificar quanto de polímero interagiu com a argila, 

titulou-se a dispersão com uma solução do polímero aniônico PES-Na. Os valores 

de carga iônica superficial para a argila BDL 0,78 e seus respectivos materiais 

híbridos estão apresentados na Tabela 21 e foram calculados a partir da média de 

quatro titulações. 

Tabela 21. Valores de carga iônica superficial da argila e seus materiais híbridos. 
Amostra Carga da Superfície (meq. g-1) 
BDL 0,78 - 612 

BDL 0,78 + Cu(isapn) - 251 
BDL 0,78 + Zn(isapn) - 218 

BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 - 206 
BDL 0,78 + Zn(isaepy) - 218 

 

Os dados obtidos por esta técnica demonstram que houve uma redução em 

torno de 60% da carga da superfície das argilas, indicando que a imobilização dos 

complexos modificou a superfície externa da matriz inorgânica.  

Na Tabela 22 encontram-se os valores de área superficial determinados 

experimentalmente pelo método BET com adsorção de nitrogênio para a argila 

precursora BDL 0,78 e seus respectivos materiais híbridos. 

Tabela 22. Valores de área superficial da argila e seus materiais híbridos. 
Amostra Área Superficial BET (m2/g) 
BDL 0,78 63 

BDL 0,78 + Cu(isapn) 28 
BDL 0,78 + Zn(isapn) 37 

BDL 0,78 + Cu(isaepy) 40 
BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 27 
BDL 0,78 + Zn(isaepy) 35 
BDL 0,78 + Zn(isaepy)2 33 

 

A área superficial da argila BDL 0,78 ficou dentro do valor encontrado na 

literatura [60]. A área superficial dos materiais híbridos diminuiu em torno de 50% em 
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comparação a argila pura BDL 0,78, e estes dados estão de acordo com as medidas 

de carga iônica superficial, indicando que os complexos estão distribuídos nos sítios 

de interação disponíveis na superfície da argila. 
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Parte 3 – Citotoxicidade das Argilas e Materiais Híbridos 

 

Nesta seção serão apresentados os experimentos de citotoxicidade in vitro 

pelo ensaio de MTT [92,93], que foram realizados no Laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular do Prof. Pio Colepicolo no IQ-USP em colaboração com o 

doutorando Rodrigo Bernardi Miguel. Foram utilizadas duas linhagens de células, a 

HeLa, uma linhagem de célula humana de câncer de colo de útero e fibroblastos P4, 

uma linhagem de célula não tumoral que foi isolada para servir de controle nos 

experimentos. 

 

4.2.9. Citotoxicidade frente a Células Tumorais HeLa 

 

Primeiramente avaliou-se a viabilidade das células HeLa na presença dos 

complexos e ligantes utilizando o ensaio de MTT (resultados de Rodrigo B. Miguel), 

conforme apresentado na Tabela 23. 

 
Tabela 23. Viabilidade das células HeLa na presença dos complexos e ligantes 
utilizando o ensaio de MTT. 

Composto IC50 (µM) 
isapn (ligante livre) >150 
[Cu(isapn)](ClO4)2 81,9 
[Zn(isapn)](ClO4) >150 

isaepy (ligante livre) >150 
[Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) 19,2 

[Cu(isaepy)2](ClO4)2 11 
[Zn(isaepy)Cl2] >150 

[Zn(isaepy)2](ClO4)2 101,1 
cisplatina [94] 13 

 

A viabilidade de células HeLa após incubação com cada um dos complexos 

livres ou com os respectivos materiais híbridos com BDL 0,78 foi verificada, segundo 
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procedimentos descritos na seção Experimental (página 38). Os gráficos mostrados 

na Figura 37 foram construídos a partir dos dados obtidos e os respectivos valores 

de IC50, isto é, a concentração em que ocorre a morte de 50% das células, foi 

determinado para cada amostra. Esses valores são apresentados na Tabela 24. 

 

  

  

  



108 
 

 

 

Figura 37. Curvas do ensaio de citotoxicidade em células HeLa utilizando o ensaio 
de MTT de (A) argila BDL 0,78, e dos materiais híbridos: (B) BDL 0,78 + Cu(isapn), 
(C) BDL 0,78 + Zn(isapn), (D) BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, (E) BDL 0,78 + Cu(isaepy), 
(F) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (G) BDL 0,78 + Zn(isaepy)2 

 

Tabela 24. Viabilidade das células HeLa na presença da argila e dos materiais 
híbridos utilizando o ensaio de MTT. 

Material híbrido ou argila IC50 (mg/mL) IC50 (µM)* 
BDL 0,78 > 0,5 - 

BDL 0,78 + Cu(isapn) 0,41 225 
BDL 0,78 + Zn(isapn) > 0,5 > 148 

BDL 0,78 + Cu(isaepy)2 0,11 60 
BDL 0,78 + Cu(isaepy) 0,22 111 
BDL 0,78 + Zn(isaepy) > 0,5 > 194 
BDL 0,78 + Zn(isaepy)2 > 0,5 > 225 

* esses valores consideram a liberação de 100% dos complexos imobilizados, no 
mesmo tempo de incubação (24 horas). 

 

Os resultados obtidos para a argila sem o metalofármaco (amostra BDL 0,78) 

atestam a baixa toxicidade do carregador escolhido para estudo nesta Tese nas 

condições experimentais exploradas. Analisando-se os valores de IC50 (µM), verifica-

se que os materiais híbridos contendo os complexos de zinco foram não-tóxicos, 

enquanto os que contem complexos de cobre apresentaram alguma toxicidade. O 

material híbrido mais ativo foi o BDL 0,78 + [Cu(isaepy)2], com IC50 igual a 60µM 

Estes resultados foram então comparados aos dados dos ligantes e complexos 

livres. Neste caso os complexos de cobre(II) foram mais citotóxicos que os análogos 

de zinco ou os ligantes livres. O complexo mais ativo, [Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) ou 
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[Cu(isaepy)2](ClO4)2, já que ambos se apresentam em equilíbrio em solução, 

apresentou um valor de IC50 igual a 19 µM, valor que se aproxima do verificado com 

cisplatina (13 µM), um metalofármaco aprovado para terapia anticâncer. Também se 

observa que as espécies com o ligante isaepy foram mais ativas que aquelas com o 

ligante isapn. Esse comportamento já havia sido verificado com outras células 

tumorais [95]. 

Conclui-se assim que em solução os complexos foram mais reativos que 

quando imobilizados. Entretanto, deve-se levar em conta que pode não ter havido a 

liberação (ou dessorção) completa dos complexos no período de incubação com as 

células. Seria necessário um estudo de liberação em função do tempo para 

conclusões mais definitivas. 

 

4.2.10. Citotoxicidade frente a Células Fibroblastos P4 

 

Para efeito de comparação, também foram verificadas as toxicidades dos 

complexos mais reativos frente a fibroblastos P4, células não-tumorais. Os gráficos 

mostrados na Figura 38 demonstram que a toxicidade neste caso foi bem menor, 

para todos as amostras testadas. Os valores de IC50 determinados, mostrados na 

Tabela 25, foram maiores que 150 µM. Também neste caso a argila BDL 0,78 foi 

não-tóxica. 
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Figura 38. Curvas do ensaio de citotoxicidade em fibroblastos P4 utilizando o ensaio 
de MTT de (A) argila BDL 0,78, e dos materiais híbridos: (B) BDL 0,78 + Cu(isapn) e 
(C) BDL 0,78 + Cu(isaepy). 

 

Tabela 25. Viabilidade das células Fibroblastos P4 na presença da argila, dos 
complexos e seus respectivos materiais híbridos utilizando o ensaio de MTT. 

Composto IC50 (mg/mL) IC50 (µM)* 
BDL 0,78 > 0,5 - 

BDL 0,78 + Cu(isapn) > 0,5 > 274 
[Cu(isapn)](ClO4)2 - > 150 

BDL 0,78 + Cu(isaepy) 0,30 152 
[Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) - 47 

* esses valores consideram a liberação de 100% dos complexos imobilizados, no 
mesmo tempo de incubação (24 horas). 

 

Fazendo uma comparação dos complexos livres com os mesmos quando 

imobilizados na argila BDL 0,78, foi observado que o IC50 do complexo 

[Cu(isapn)](ClO4)2 continuou maior que 150 µM, e para o complexo 

[Cu(isaepy)(H2O)](ClO4) houve um aumento do valor do IC50 quando imobilizado na 

argila, sugerindo que no tempo do experimento (24 horas) não ocorreu a liberação 
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completa do complexo imobilizado. Esses dados sugerem que os materiais hibridos 

preparados podem ser classificados como sistemas de liberação modificada de 

espécies bioativas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Nos estudos realizados nesta Tese de Doutorado foram preparados materiais 

híbridos através da imobilização de complexos oxindolimínicos de cobre(II) ou 

zinco(II), com potencial terapêutico, em argilas beidelitas. Suas propriedades 

estruturais e espectroscópicas, bem como a composição destes materiais híbridos, 

foram verificadas visando compreender o tipo de interação que ocorre entre os 

complexos e as argilas e sua possível aplicação como sistema de liberação 

modificada. 

Os complexos oxindolimínicos de cobre(II) e zinco(II) foram preparados de 

acordo com a metodologia desenvolvida em nosso laboratório, a partir de 

procedimentos descritos na literatura. Estes complexos foram caracterizados através 

de diferentes técnicas, incluindo análise elementar, espectroscopia UV/Vis e na 

região do infravermelho, espectrometria de massas, condutividade molar, EPR e 

RMN 1H. Foram preparados dois novos complexos oxindolimínicos, o 

[Zn(isapn)](ClO4) e [Zn(isaepy)2](ClO4)2, completando uma série de seis complexos, 

sendo três de cobre(II) e três de zinco(II), com dois ligantes diferentes. Estes 

complexos são bastante estáveis, com constantes de estabilidade determinadas da 

ordem de 1012, no caso dos compostos de cobre, e de 107 no caso dos de zinco.  

Inicialmente foram preparados materiais híbridos com argilas beidelitas (BDL) 

com diferentes capacidades de troca de cátions (CTC) utilizando o complexo 

[Cu(isapn)](ClO4)2 (BDL 0,28, BDL 0,58 e BDL 0,78), sendo observado que com o 

aumento da CTC ocorreu um aumento da quantidade de complexo imobilizado nas 

argilas, na faixa de 10 a 25% (m/m). 
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Utilizando a argila com a maior CTC, a BDL 0,78, foram preparados outros 

materiais híbridos com os outros complexos oxindolimínicos de cobre(II) ou zinco(II), 

e estes foram então caracterizados por diferentes técnicas, como DRX, FRX, IV, 

análise térmica, potencial zeta e análise de área superficial. Particularmente, 

preparou-se a argila BDL 0,78 com alto grau de pureza, de acordo com 

procedimento experimental descrito na literatura.  

Conforme observado pelos difratogramas de raios X dos diferentes materiais 

híbridos, não foram observadas diferenças significativas nos valores do 

espaçamento basal das argilas, sugerindo que os complexos foram imobilizados 

predominantemente na superfície das argilas em todos os materiais híbridos obtidos. 

Análises de área superficial desses materiais híbridos indicaram alterações na sua 

superfície, sendo este mais um indicativo de que os complexos foram imobilizados 

na superfície das argilas. Através da microscopia eletrônica de varredura foi feito o 

mapeamento químico de todos os materiais híbridos e foi observada uma 

distribuição homogênea de cobre ou zinco em todas as amostras, indicando que os 

complexos estão imobilizados e dispersos por toda a superfície das argilas. 

A integridade dos complexos nos materiais híbridos foi constatada através da 

composição química obtida pela técnica FRX, pela presença de bandas 

características dos complexos nos espectros na região do infravermelho e por 

resultados de análise térmica. 

A estabilidade coloidal da argila BDL 0,78 e de seus respectivos materiais 

híbridos foram avaliados, e em todos os casos obteve-se uma suspensão coloidal 

estável com carga negativa. Nessas análises mediu-se também a condutividade das 

amostras e não houve um aumento da condutividade nas dispersões de materiais 
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híbridos no período de 24 horas, indicando que não houve lixiviação dos complexos 

quando os mesmos foram dispersos em água deionizada. Estes resultados podem 

ser atribuídos a uma forte interação dos complexos com as argilas. 

No caso dos materiais híbridos com os complexos de cobre, medidas de EPR 

indicaram que a configuração geométrica ao redor do cobre é modificada com sua 

imobilização nas argilas beidelitas. Valores da razão entre os parâmetros g// e A// 

demonstram que esta vizinhança fica mais planar ou tetragonal, quando comparada 

aos complexos de cobre livres em solução. 

A citotoxicidade da argila BDL 0,78 e de seus materiais híbridos foi 

investigada frente a duas linhagens de células: HeLa, uma linhagem de célula 

humana de câncer de colo de útero, e fibroblastos P4, uma linhagem de célula não 

tumoral, que foi utilizada como controle.  

Fazendo uma comparação dos complexos livres com os mesmos quando 

imobilizados na argila BDL 0,78 foi observado que o IC50 dos complexos foi menor 

quando os mesmos estão em solução em comparação quando imobilizados na 

argila, sugerindo que no tempo do experimento não ocorreu a liberação completa 

dos complexos imobilizados. Um estudo complementar com verificação da liberação 

em função do tempo poderia elucidar melhor este resultado.  

Deste modo, baseado nos estudos realizados e resultados obtidos, sugere-se 

que os materiais híbridos preparados nesta Tese podem ser classificados como 

sistemas promissores de liberação modificada de espécies bioativas. 



115 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] N. Farrell, “Biomedical uses and applications of inorganic chemistry. An 
overview,” Coord. Chem. Rev., vol. 232, no. 1–2, pp. 1–4, 2002. 

[2] K. D. Mjos and C. Orvig, “Metallodrugs in medicinal inorganic chemistry,” 
Chem. Rev., vol. 114, no. 8, pp. 4540–4563, 2014. 

[3] K. H. Thompson, “Medicinal Inorganic Chemistry: An Introduction,” in 
Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry, 2011. 

[4] C. G. Hartinger and B. K. Keppler, “CE in anticancer metallodrug research - An 
update,” Electrophoresis, vol. 28, no. 19, pp. 3436–3446, 2007. 

[5] K. H. Thompson and C. Orvig, “Boon and bane of metal ions in medicine.,” 
Science, vol. 300, no. 5621, pp. 936–939, 2003. 

[6] L.-J. Ming, “Structure and function of metalloantibiotics,” Med. Res. Rev., vol. 
23, no. 6, pp. 697–762, Nov. 2003. 

[7] “Lippard , Stephen J. ‘ Metals in Medicine .’ Bioinorganic Chemistry. Mill City: 
University Science Books,” 1994. 

[8] “World Health Organization. Cancer; Fact sheet No. 297; WHO Press: Geneva, 
2015.” 

[9] G. Mendoza-Díaz, R. Perez-Alonso, and R. Moreno-Esparza, “Stability 
constants of copper(II) mixed complexes with some 4-quinolone antibiotics and 
(N-N) donors,” J. Inorg. Biochem., vol. 64, no. 3, pp. 207–214, 1996. 

[10] G. Cerchiaro, K. Aquilano, G. Filomeni, G. Rotilio, M. R. Ciriolo, and A. M. D. C. 
Ferreira, “Isatin-Schiff base copper(II) complexes and their influence on cellular 
viability.,” J. Inorg. Biochem., vol. 99, no. 7, pp. 1433–40, Jul. 2005. 

[11] K. G. Daniel, P. Gupta, R. H. Harbach, W. C. Guida, and Q. P. Dou, “Organic 
copper complexes as a new class of proteasome inhibitors and apoptosis 
inducers in human cancer cells,” Biochem. Pharmacol., vol. 67, no. 6, pp. 
1139–1151, 2004. 

[12] G. Cerchiaro, G. a. Micke, M. F. M. Tavares, and A. M. da Costa Ferreira, 
“Kinetic studies of carbohydrate oxidation catalyzed by novel isatin–Schiff base 
copper(II) complexes,” J. Mol. Catal. A Chem., vol. 221, no. 1–2, pp. 29–39, 
Nov. 2004. 

[13] G. Cerchiaro, P. P. L. Saboya, A. M. da Costa Ferreira, D. M. Tomazela, and 
M. N. Eberlin, “Keto-enolic equilibria of an isatin-schiff base copper (II) complex 
and its reactivity toward carbohydrate oxidation,” Transit. Met. Chem., vol. 29, 



116 

 

no. Ii, pp. 495–504, Aug. 2004. 

[14] G. Cerchiaro and A. M. da C. Ferreira, “Oxindoles and copper complexes with 
oxindole-derivatives as potential pharmacological agents,” J. Braz. Chem. Soc., 
vol. 17, no. 8, pp. 1473–1485, Dec. 2006. 

[15] S. K. Sridhar and  a Ramesh, “Synthesis and pharmacological activities of 
hydrazones, Schiff and Mannich bases of isatin derivatives.,” Biol. Pharm. Bull., 
vol. 24, no. 10, pp. 1149–52, 2001. 

[16] S. E. Webber, J. Tikhe, S. T. Worland, S. A. Fuhrman, T. F. Hendrickson, D. A. 
Matthews, R. A. Love, A. K. Patick, J. W. Meador, R. A. Ferre, E. L. Brown, D. 
M. Delisle, C. E. Ford, and S. L. Binford, “Design, synthesis, and evaluation of 
nonpeptidic inhibitors of human rhinovirus 3C protease,” J. Med. Chem., vol. 
39, no. 26, pp. 5072–5082, 1996. 

[17] N. Karali, “Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of new 5-nitroindole-
2,3-dione derivatives,” Eur. J. Med. Chem., vol. 37, no. 11, pp. 909–918, 2003. 

[18] N. Karali, A. Gursoy, F. Kandemirli, N. Shvets, F. B. Kaynak, S. Ozbey, V. 
Kovalishyn, and A. Dimoglo, “Synthesis and structure-antituberculosis activity 
relationship of 1H-indole-2,3-dione derivatives,” Bioorganic Med. Chem., vol. 
15, no. 17, pp. 5888–5904, 2007. 

[19] A. R. Quesada, R. Munoz-Chapuli, and M. A. Medina, “Anti-angiogenic drugs: 
From bench to clinical trials,” Med. Res. Rev., vol. 26, no. 4, pp. 483–530, 
2006. 

[20] M. Mohammadi, “Structures of the Tyrosine Kinase Domain of Fibroblast 
Growth Factor Receptor in Complex with Inhibitors,” Science (80-. )., vol. 276, 
no. 5314, pp. 955–960, May 1997. 

[21] M. F. Lombardo, M. R. Ciriolo, G. Rotilio, and L. Rossi, “Prolonged copper 
depletion induces expression of antioxidants and triggers apoptosis in SH-
SY5Y neuroblastoma cells,” Cell. Mol. Life Sci., vol. 60, no. 8, pp. 1733–1743, 
2003. 

[22] G. Rotilio, M. T. Carrì, L. Rossi, and M. R. Ciriolo, “Copper-dependent oxidative 
stress and neurodegeneration.,” IUBMB Life, vol. 50, no. 4–5, pp. 309–14, 
2000. 

[23] L. E. Gerschenson and R. J. Rotello, “Apoptosis: a different type of cell death,” 
FASEB J., vol. 6, no. 7, pp. 2450–5, 1992. 

[24] D. L. Vaux, “Apoptosis Timeline,” Cell Death Differ., vol. 9, no. 4, pp. 349–354, 
Mar. 2002. 

[25] Y. Higuchi, “Chromosomal DNA fragmentation in apoptosis and necrosis 
induced by oxidative stress,” Biochem. Pharmacol., vol. 66, no. 8, pp. 1527–



117 

 

1535, 2003. 

[26] M. Holcik, E. C. LaCasse, A. E. MacKenzie, and R. G. Korneluk, Eds., 
Apoptosis in Health and Disease. Cambridge University Press, 2005. 

[27] J. E. Klaunig and L. M. Kamendulis, “THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN 
CARCINOGENESIS,” Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., vol. 44, no. 1, pp. 239–
267, Feb. 2004. 

[28] M. Lane, B. Yu, A. Rice, K. Lipson, and C. Liang, “A novel cdk2-selective 
inhibitor, SU9516, induces apoptosis in colon carcinoma cells,” Cancer Res., 
pp. 6170–6177, 2001. 

[29] J. Zhang, P. L. Yang, and N. S. Gray, “Targeting cancer with small molecule 
kinase inhibitors,” Nat Rev Cancer, vol. 9, no. 1, pp. 28–39, Jan. 2009. 

[30] C. R. Prakash, “Indolin-2-Ones in Clinical Trials as Potential Kinase Inhibitors: 
A Review,” Pharmacol. &amp; Pharm., vol. 03, no. 01, pp. 62–71, 2012. 

[31] V. C. da Silveira, J. S. Luz, C. C. Oliveira, I. Graziani, M. R. Ciriolo, and A. M. 
da Costa Ferreira, “Double-strand DNA cleavage induced by oxindole-Schiff 
base copper(II) complexes with potential antitumor activity.,” J. Inorg. 
Biochem., vol. 102, no. 5–6, pp. 1090–103, 2008. 

[32] G. Filomeni, S. Piccirillo, I. Graziani, S. Cardaci, A. M. da C. Ferreira, G. 
Rotilio, and M. R. Ciriolo, “The isatin-Schiff base copper(II) complex 
Cu(isaepy)2 acts as delocalized lipophilic cation, yields widespread 
mitochondrial oxidative damage and induces AMP-activated protein kinase-
dependent apoptosis.,” Carcinogenesis, vol. 30, no. 7, pp. 1115–24, Jul. 2009. 

[33] R. B. Miguel, P. A. D. Petersen, F. a. Gonzales-Zubiate, C. C. Oliveira, N. 
Kumar, R. R. do Nascimento, H. M. Petrilli, and A. M. da Costa Ferreira, 
“Inhibition of cyclin-dependent kinase CDK1 by oxindolimine ligands and 
corresponding copper and zinc complexes,” JBIC J. Biol. Inorg. Chem., 2015. 

[34] P. Katkar, A. Coletta, S. Castelli, G. L. Sabino, R. A. A. Couto, A. M. da Costa 
Ferreira, and A. Desideri, “Effect of oxindolimine copper(ii) and zinc(ii) 
complexes on human topoisomerase I activity.,” Metallomics, vol. 6, no. 1, pp. 
117–25, Dec. 2014. 

[35] N. Erathodiyil and J. Y. Ying, “Functionalization of inorganic nanoparticles for 
bioimaging applications.,” Acc. Chem. Res., vol. 44, no. 10, pp. 925–35, Oct. 
2011. 

[36] F. T. Andón and B. Fadeel, “Programmed Cell Death: Molecular Mechanisms 
and Implications for Safety Assessment of Nanomaterials,” Acc. Chem. Res., 
vol. 46, no. 3, pp. 733–742, Mar. 2013. 

[37] D. Tarn, C. E. Ashley, M. Xue, E. C. Carnes, J. I. Zink, and C. J. Brinker, 



118 

 

“Mesoporous Silica Nanoparticle Nanocarriers: Biofunctionality and 
Biocompatibility.,” Acc. Chem. Res., vol. 46, no. 3, pp. 792–801, Mar. 2013. 

[38] R. A. Sperling, P. Rivera Gil, F. Zhang, M. Zanella, and W. J. Parak, “Biological 
applications of gold nanoparticles,” Chem. Soc. Rev., vol. 37, no. 9, pp. 1896–
1908, 2008. 

[39] S. J. Rosenthal, J. C. Chang, O. Kovtun, J. R. McBride, and I. D. Tomlinson, 
“Biocompatible Quantum Dots for Biological Applications,” Chem. Biol., vol. 18, 
no. 1, pp. 10–24, Jan. 2011. 

[40] D. Richards and A. Ivanisevic, “Inorganic material coatings and their effect on 
cytotoxicity,” Chem. Soc. Rev., vol. 41, no. 6, pp. 2052–2060, 2012. 

[41] Y. Namiki, T. Fuchigami, N. Tada, R. Kawamura, S. Matsunuma, Y. Kitamoto, 
and M. Nakagawa, “Nanomedicine for Cancer: Lipid-Based Nanostructures for 
Drug Delivery and Monitoring,” Acc. Chem. Res., vol. 44, no. 10, pp. 1080–
1093, Oct. 2011. 

[42] V. R. R. Cunha, A. M. da C. Ferreira, V. R. L. Constantino, J. Tronto, and J. B. 
Valim, “Hidróxidos duplos lamelares: nanopartículas inorgânicas para 
armazenamento e liberação de espécies de interesse biológico e terapêutico,” 
Quim. Nova, vol. 33, no. 1, pp. 159–171, 2010. 

[43] C. Aguzzi, P. Cerezo, C. Viseras, and C. Caramella, “Use of clays as drug 
delivery systems: Possibilities and limitations,” Appl. Clay Sci., vol. 36, no. 1–3, 
pp. 22–36, Apr. 2007. 

[44] R. C. G. R. Frem, P. M. Dias, L. Kinouti, V. R. L. Constantino, A. M. da C. 
Ferreira, M. B. Gonçalves, R. R. do Nascimento, H. M. Petrilli, and M. Caldas, 
“Spectroscopic characterization of schiff base-copper complexes immobilized 
in smectite clays,” Quim. Nova, vol. 33, no. 10, pp. 2135–2142, 2010. 

[45] D. Chimene, D. L. Alge, and A. K. Gaharwar, “Two-Dimensional Nanomaterials 
for Biomedical Applications: Emerging Trends and Future Prospects,” Adv. 
Mater., vol. 27, no. 45, pp. 7261–7284, 2015. 

[46] “Pérsio de Souza Santos. Ciência e Tecnologia de Argilas. 2aed.São Paulo. : 
Edgard Blücher Ltda. 1992.” 

[47] C. J. B. Mott, “Clay minerals - an introduction,” Catal. Today, vol. 2, no. 2–3, 
pp. 199–208, Feb. 1988. 

[48] R. Schoonheydt and C. Johnston, “Surface and interface chemistry of clay 
minerals,” Dev. Clay Sci., vol. 1, no. 05, pp. 87–113, 2006. 

[49] M. Brigatti, E. Galan, and B. Theng, “Structures and mineralogy of clay 
minerals,” Dev. Clay Sci., vol. 1, no. 05, 2006. 



119 

 

[50] M. G. Neumann, F. Gessner, A. P. P. Cione, R. A. Sartori, and C. C. S. 
Cavalheiro, “Interações entre corantes e argilas em suspensão aquosa,” Quim. 
Nova, vol. 23, pp. 818–824, 2000. 

[51] P. Komadel, J. Madejová, and J. Bujdák, “Preparation and properties of 
reduced-charge smectites – a review,” Clays Clay Miner., vol. 53, no. 4, pp. 
313–334, Aug. 2005. 

[52] M. Jaber and J. Miehé-Brendlé, “Synthesis, characterization and applications 
of 2:1 phyllosilicates and organophyllosilicates: Contribution of fluoride to study 
the octahedral sheet,” Microporous Mesoporous Mater., vol. 107, no. 1–2, pp. 
121–127, Jan. 2008. 

[53] “C. T. Johnston. Sorption of organic compounds on clay minerals: A surface 
functional group approach. The Clay Minerals Society: CMS Workshop 
Lectures , 8:2 – 44, 1996.” 

[54] A. Chatterjee, “Application of localized reactivity index in combination with 
periodic DFT calculation to rationalize the swelling mechanism of clay type 
inorganic material,” J. Chem. Sci., vol. 117, no. 5, pp. 533–539, 2005. 

[55] D. L. Hamilton and C. M. B. Henderson, “The preparation of silicate 
compositions by a gelling method,” Mineral. Mag., vol. 36, no. 282, pp. 832–
838, 1968. 

[56] N. An, C. H. Zhou, X. Y. Zhuang, D. S. Tong, and W. H. Yu, “Immobilization of 
enzymes on clay minerals for biocatalysts and biosensors,” Appl. Clay Sci., vol. 
114, pp. 283–296, 2015. 

[57] M. Ghadiri, W. Chrzanowski, and R. Rohanizadeh, “Biomedical applications of 
cationic clay minerals,” RSC Adv., vol. 5, no. 37, pp. 29467–29481, 2015. 

[58] M. G. Apps, A. J. Ammit, A. Gu, and N. J. Wheate, “Analysis of montmorillonite 
clay as a vehicle in platinum anticancer drug delivery,” Inorganica Chim. Acta, 
vol. 421, pp. 513–518, 2014. 

[59] P. Guerriero, S. Tarnburini, and P. A. Vigato, “From mononuclear to 
polynuclear macrocyclic or macroacyclic complexes,” Coord. Chem. Rev., vol. 
139, no. C, pp. 17–243, 1995. 

[60] F. Secundo, J. Miehé-Brendlé, C. Chelaru, E. E. Ferrandi, and E. Dumitriu, 
“Adsorption and activities of lipases on synthetic beidellite clays with variable 
composition,” Microporous Mesoporous Mater., vol. 109, no. 1–3, pp. 350–361, 
Mar. 2008. 

[61] D. Bash, EleanorHuve, L., Dred, R.L., Baron, J., Saehr, “Synthesis of 
dioctahedral 2:1 layer silicates in an acid and fluoride medium.In: Occelli, M.L., 
Robson, H.E. (Eds.), Expanded Clays and Other Microporous Solids. Van 
Nostrand, New York, pp. 207–228.,” 1992, pp. 207–228. 



120 

 

[62] “Silverstein, Robert M.;Bassler, G. Clayton;Morrill, Terence C. Spectrometric 
Identification of Organic Compounds: 4th Ed., Published by Wiley, 1981.” 

[63] F. A. Bottino, P. Finocchiaro, and E. Libertini, “SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION OF SCHIFF BASE COMPLEXES WITH ZINC 
HALIDES,” J. Coord. Chem., vol. 16, no. 4, pp. 341–345, Feb. 1988. 

[64] “Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination 
Compounds. (Eds. John Wiley and Sons). New York. 1997.” 

[65] “Pavia, D.L., Lampman, G.M., Kriz, G.S., Vyvyan, J.R., Introdução à 
Espectroscopia, Cengage Learning, 2010.” 

[66] “SHRIVER & ATKINS. Química Inorgânica. 4 Ed. Guanabara Koogan, 2008.” . 

[67] M. Tümer, H. Köksal, and S. Serin, “Synthesis and Characterization of 
Mononuclear Copper(II), Cobalt(II) and Nickel(II) Chelates with New Bidentate 
Aromatic Schiff Bases,” Synth. React. Inorg. Met. Chem., vol. 27, no. 5, pp. 
775–786, 1997. 

[68] T. G. Fawcett, E. E. Bernarducci, K. Krogh-Jespersen, and H. J. Schugar, 
“Charge-transfer absorptions of copper(II)-imidazole and copper(II)-imidazolate 
chromophores,” J. Am. Chem. Soc., vol. 102, no. 8, pp. 2598–2604, Apr. 1980. 

[69] R. J. Hill and C. E. F. Rickard, “Complexes of thorium(IV) and uranium(IV) with 
some Schiff bases,” J. Inorg. Nucl. Chem., vol. 40, no. 5, pp. 793–797, Jan. 
1978. 

[70] W. J. Geary, “The use of conductivity measurements in organic solvents for the 
characterisation of coordination compounds,” Coord. Chem. Rev., vol. 7, no. 1, 
pp. 81–122, Oct. 1971. 

[71] M. Yamashita and J. B. Fenn, “Electrospray ion source. Another variation on 
the free-jet theme,” J. Phys. Chem., vol. 88, no. 20, pp. 4451–4459, Sep. 1984. 

[72] J. P. Perdew, “Density-functional approximation for the correlation energy of 
the inhomogeneous electron gas,” Phys. Rev. B, vol. 33, no. 12, pp. 8822–
8824, 1986. 

[73] “Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; et al; , GAUSSIAN 09, Revision 
A.0. Gaussian, Inc.: Pittsburgh, PA, 2009.” 

[74] G. F. Caramori, R. L. T. Parreira, and A. M. D. C. Ferreira, “Isatin-Schiff base 
copper(II) complexes-A DFT study of the metal-ligand bonding situation,” Int. J. 
Quantum Chem., vol. 112, no. 2, pp. 625–646, Jan. 2012. 

[75] V. C. da Silveira, G. F. Caramori, M. P. Abbott, M. B. Gonçalves, H. M. Petrilli, 
and A. M. da Costa Ferreira, “Oxindole-Schiff base copper(II) complexes 
interactions with human serum albumin: spectroscopic, oxidative damage, and 



121 

 

computational studies.,” J. Inorg. Biochem., vol. 103, no. 10, pp. 1331–41, Oct. 
2009. 

[76] M. A. a. Azzellini, M. P. Abbott, A. Machado, M. T. M. Miranda, L. C. Garcia, G. 
F. Caramori, M. B. Gonçalves, H. M. Petrilli, and A. M. da C. Ferreira, 
“Interactions of di-imine copper(II) complexes with albumin: competitive 
equilibria, promoted oxidative damage and DFT studies,” J. Braz. Chem. Soc., 
vol. 21, no. 7, pp. 1303–1317, 2010. 

[77] G. W. Brindley, Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification. 
Mineralogical Society, 1980. 

[78] J. T. Kloprogge, S. Komarneni, and J. E. Amonette, “Synthesis of smectite clay 
minerals: A critical review,” Clays Clay Miner., vol. 47, no. 5, pp. 529–554, 
1999. 

[79] C. Jacoboni, A. Leble, and J. J. Rousseau, “De´termination pre´cise de la 
structure de la chiolite Na5Al3F14 ete´tude par R.P.E. de Na5Al3F14:Cr3+,” J. 
Solid State Chem., vol. 36, no. 3, pp. 297–304, Mar. 1981. 

[80] G. Lagaly, M. Ogawa, and I. Dékány, “Clay Mineral Organic Interactions,” Dev. 
Clay Sci., vol. 1, no. 05, pp. 309–377, 2006. 

[81] G. Lagaly, “Cation and anion exchange,” Dev. Clay Sci., vol. 1, pp. 979–1001, 
2006. 

[82] G. Lagaly, “Characterization of Clays by Organic Compounds,” Clay Miner., 
vol. 16, pp. 1–21, 1981. 

[83] J. T. Kloprogge, S. Komarneni, K. Yanagisawa, R. L. Frost, and R. Fry, 
“Infrared study of some synthetic and natural beidellites,” J. Mater. Sci. Lett., 
vol. 17, no. 21, pp. 1853–1855, 1998. 

[84] J. T. Kloprogge, “Spectroscopic studies of synthetic and natural beidellites: A 
review,” Appl. Clay Sci., vol. 31, no. 3–4, pp. 165–179, 2006. 

[85] Z. Malek, V. Balek, D. Garfinkel-Shweky, and S. Yariv, “The study of the 
dehydration and dehydroxylation of smectites by emanation thermal analysis,” 
J. Therm. Anal., vol. 48, no. 1, pp. 83–92, 1997. 

[86] W. R. Robinson, “Perchlorate salts of metal ion complexes: Potential 
explosives,” J. Chem. Educ., vol. 62, no. 11, p. 1001, Nov. 1985. 

[87] F. E. Mabbs, “Some aspects of the electron paramagnetic resonance 
spectroscopy of d-transition metal compounds,” Chem. Soc. Rev., vol. 22, no. 
5, p. 313, 1993. 

[88] J. Müller, K. Felix, C. Maichle, E. Lengfelder, J. Strähle, and U. Weser, 
“Phenyl-substituted copper di-Schiff base, a potent Cu2Zn2 superoxide 



122 

 

dismutase mimic surviving competitive biochelation,” Inorganica Chim. Acta, 
vol. 233, no. 1–2, pp. 11–19, May 1995. 

[89] S. J. B. Reed, “Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron 
Microscopy in Geology,” p. 190, 2005. 

[90] American Society for Testing and Materials, “Zeta Potential of Colloids in Water 
and Waste Water ASTM Standard D 4187-82. West Conshohocken, PA, 
USA.,” 1985. 

[91] L. Limousy, H. Mahzoul, L. Hamon, and B. Siffert, “Determination by zetametry 
and ‘streaming induced potential’ measurements of the amounts of catalytic 
precursors necessary to saturate a support,” Colloids Surfaces A Physicochem. 
Eng. Asp., vol. 181, no. 1–3, pp. 91–97, 2001. 

[92] B. Bagchi, S. Kar, S. K. Dey, S. Bhandary, D. Roy, T. K. Mukhopadhyay, S. 
Das, and P. Nandy, “In situ synthesis and antibacterial activity of copper 
nanoparticle loaded natural montmorillonite clay based on contact inhibition 
and ion release,” Colloids Surfaces B Biointerfaces, vol. 108, pp. 358–365, 
2013. 

[93] S.-J. Choi, J.-M. Oh, T. Park, and J.-H. Choy, “Cellular Toxicity of Inorganic 
Hydroxide Nanoparticles,” J. Nanosci. Nanotechnol., vol. 7, no. 11, pp. 4017–
4020, Nov. 2007. 

[94] S. Tardito, C. Isella, E. Medico, L. Marchiò, E. Bevilacqua, M. Hatzoglou, O. 
Bussolati, and R. Franchi-Gazzola, “The thioxotriazole copper (II) complex A0 
induces endoplasmic reticulum stress and paraptotic death in human cancer 
cells,” J. Biol. Chem., vol. 284, no. 36, pp. 24306–24319, 2009. 

[95] G. Filomeni, G. Cerchiaro, A. M. Da Costa Ferreira, A. De Martino, J. Z. 
Pedersen, G. Rotilio, and M. R. Ciriolo, “Pro-apoptotic activity of novel isatin-
Schiff base copper(II) complexes depends on oxidative stress induction and 
organelle-selective damage,” J. Biol. Chem., vol. 282, no. 16, pp. 12010–
12021, Apr. 2007. 

  



123 

 

7. APÊNDICES 

 

7.1. Espectroscopia Vibracional no Infravermelho (IV) das Argilas e Materiais 

Híbridos 

  

  
Figura A1. Espectros na região do infravermelho das amostras: (A) BDL0,28, (B) 
BDL 0,28 + Cu(isapn), (C) BDL 0,58 e (D) BDL 0,58 + Cu(isapn). 
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Figura A2. Espectros na região do infravermelho das amostras: (A) BDL0,78, (B) 
BDL 0,78 + Cu(isapn), (C) BDL 0,78 + Zn(isapn), (D) BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, (E) 
BDL 0,78 + Cu(isaepy)(H2O), (F) BDL 0,78 + Zn(isaepy) e (G) BDL 0,78 + 
Zn(isaepy)2. 
  



 

7.2. Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura dos 

Figura A3. Imagens de microscopia elet
0,28 + Cu(isapn). 

Figura A4. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido
o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu e O, 
representados por pontos brancos.
 

Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura dos Materiai

Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido

Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
material híbrido BDL 0,28 + Cu(isapn), com mapa químico obtido 

o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu e O, 
representados por pontos brancos. 
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Materiais Híbridos 

 
rônica de varredura do material híbrido BDL 

 
Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 

, com mapa químico obtido 
o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu e O, 
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Figura A5. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido BDL 
0,58 + Cu(isapn). 

 
Figura A6. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido BDL 0,58 + Cu(isapn), com mapa químico obtido 
o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu e O, 
representados por pontos brancos. 
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Figura A7. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido BDL 
0,78 + Zn(isapn). 

 
Figura A8. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido BDL 0,78 + Zn(isapn), com mapa químico obtido 
o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Zn, Na e O, 
representados por pontos brancos. 
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Figura A9. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido BDL 
0,78 + Cu(isaepy)2. 

 
Figura A10. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido BDL 0,78 + Cu(isaepy)2, com mapa químico 
obtido o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu, 
Na e O, representados por pontos brancos. 
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Figura A11. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido 
BDL 0,78 + Cu(isaepy). 

 
Figura A12. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido BDL 0,78 + Cu(isaepy), com mapa químico 
obtido o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Cu, 
Na e O, representados por pontos brancos. 
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Figura A13. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido 
BDL 0,78 + Zn(isaepy). 

 
Figura A14. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido BDL 0,78 + Zn(isaepy), com mapa químico 
obtido o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Zn, 
Na e O, representados por pontos brancos. 
 



 

Figura A15. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do 
BDL 0,78 + Zn(isaepy)2. 

Figura A16. Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
retroespalhados do material híbrido
obtido o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Zn, 
Na e O, representados por pontos brancos.

Imagens de microscopia eletrônica de varredura do 
 

Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 
terial híbrido BDL 0,78 + Zn(isaepy)2, com mapa químico 

obtido o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Zn, 
Na e O, representados por pontos brancos. 
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Imagens de microscopia eletrônica de varredura do material híbrido 

 
Imagem de microscopia eletrônica de varredura por elétrons 

, com mapa químico 
obtido o sistema de análise EDS mostrando a distribuição dos elementos Si, Al, Zn, 
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