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RESUMO 

Zanardi, F. B. Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético aplicado na oxidação de 
hidrocarbonetos e fármaco. 2015. 127 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto 2015. 
 
Este estudo relata a síntese dos catalisadores heterogêneos Fe3O4@nSiO2@MCM-
41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP. São sistemas que aliam as 
propriedades catalíticas de metaloporfirinas, com as propriedades magnéticas das 
nanopartículas de magnetita (Fe3O4) numa matriz estruturada de sílica mesoporosa 
MCM-41. A síntese das nanopartículas de Fe3O4 foi seguida pelo revestimento de 
sua superfície com camada fina de sílica (Fe3O4@nSiO2). Em seguida, a               
estrutura mesoporosa da sílica MCM-41 foi formada sobre as partículas                                   
recobertas na presença de brometo de hexadeciltrimetilamônio, como                                                      
surfatante, e tetraetilortosilicato, como o precursor de sílica, obtendo-se o 
compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41. No processo de síntese do compósito 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), o mesitileno foi incorporado como agente expansor 
de estrutura, a fim de se obter poros com diâmetros maiores que os característicos 
para a sílica mesoporosa MCM-41. Os compósitos foram funcionalizados com o 
agente sililante 3-aminopropiltrietoxisilano. Esta etapa permitiu a imobilização 
covalente da [Mn(TF5PP)]Cl nos compósitos através de uma reação de substituição 
nucleofílica aromática, gerando os catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP           
e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP. Caracterizações por espectroscopia                       
no ultravioleta-visível e no infravermelho, reflectância difusa no UV-Vis, 
magnetometria de amostra vibrante, difração de raios-X, microscopia eletrônica de 
varredura e transmissão e isotermas de adsorção-dessorção de N2, permitiram 
compreender a estrutura e morfologia dos catalisadores. A atividade catalítica dos 
sistemas na oxidação de hidrocarbonetos ((Z) –ciclo-octeno e ciclo-hexano) e na 
oxidação de fármaco (mirtazapina) foi avaliada; iodosilbenzeno ou ácido meta-
cloroperoxibenzóico, foram utilizados como agente doador de oxigênio. Os testes 
catalíticos com os hidrocarbonetos demonstraram maiores rendimentos de epóxido 
para o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP do que o catalisador 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP. Estes rendimentos altos para o primeiro foram 
atribuídos ao seu maior tamanho de poros. Ambos os catalisadores foram seletivos 
para o produto ciclo-hexanol, indicando um comportamento biomimético. A 
oxidação do fármaco, nas condições deste estudo preliminar, gerou um metabólito 
que difere dos dois principais metabólitos (8-hidroximirtazapina e 
demetilmirtazapina) obtidos em estudos com enzimas P450. Estudos controle de 
oxidação do fármaco com manganês porfirina em solução revelaram que este 
sistema foi seletivo para formação do produto demetilmirtazapina. 
 
Palavras-chave: Catálise Biomimética. Metaloporfirinas. Compósito magnético. 
Oxidação de hidrocarbonetos e fármaco.  



ABSTRACT 

Zanardi, F. B. Manganeseporphyrin immobilized onto Fe3O4@nSiO2@MCM-41 
magnetic composite: biomimetic catalyst applied on hydrocarbons and drug 
oxidation. 2015. 127 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 2015. 
 
This study reports on the preparation of the Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP and 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP heterogeneous catalysts. They are systems that 
allies the catalytic properties of metalloporphyrins with the magnetic properties of 
magnetite (Fe3O4) nanoparticles in a structured matrix of MCM-41 mesoporous 
silica. Synthesis of Fe3O4 nanoparticles was followed by surface coating with a 
thin silica layer (Fe3O4@nSiO2). Then, a MCM-41-type mesoporous silica 
structure was grown over the coated particles in the presence of 
hexadecyltrimethylammonium bromide, as surfactant, and tetraethylorthosilicate, 
as the silica precursor, to yield the Fe3O4@nSiO2@MCM-41 composite. It was 
incorporated into the synthesis route of Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) composite 
the mesitylene as expanding agent structure, in order to obtain pores with 
diameters greater than the characteristic for the MCM-41 mesoporous silica.                  
The resulting composites was functionalized with the silylating agent                                          
3-aminopropyltriethoxysilane. This enabled covalent immobilization of 
[Mn(TF5PP)]Cl onto the composite via a nucleophilic aromatic substitution 
reaction, to afford the Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP and Fe3O4@nSiO2@MCM-
41(E)-MnP catalysts. Characterization of the catalysts by ultraviolet-visible and 
infrared spectroscopies, UV-Vis diffuse reflectance, vibrating sample 
magnetometer, X-ray diffractometry, scanning and transmission electron 
microscopies and N2 adsorption-desorption isotherm, aimed to understand the 
structure and morphology of the catalysts. The catalytic activity of the systems in 
hydrocarbon oxidation ((Z)-cyclooctene and cyclohexane) and the drug oxidation 
(mirtazapine) was evaluated; iodosylbenzene or meta-chloroperoxybenzoic acid, 
were used as the oxygen donor agent. The catalytic tests with the hydrocarbons 
demonstrated higher yields of epoxide for Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP than 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP catalyst. These high yields for the first catalyst, 
were attributed to larger pore size. Both catalysts were selective for the 
cyclohexanol product, indicating a biomimetic behavior. The drug oxidation, 
under the preliminary study conditions, generated a metabolite that differs from 
the two major metabolites (8-hydroxy mirtazapine and demethylmirtazapine) 
obtained in studies with P450 enzymes. Control drug oxidation studies with 
manganese porphyrin solution revealed that this system was selective for 
formation of demethylmirtazapine product.  
 
Keywords: Biomimetic catalysis. Metalloporphyrins. Magnetic composite. 
Hydrocarbons and drug oxidation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Hemeproteínas: citocromo P450 

 

Em nosso organismo existe uma importante classe de proteínas e enzimas 

conhecidas como hemeproteínas, e são assim denominadas por apresentarem como 

grupo prostético, complexos ferroporfirínicos. Essa classe de proteínas controla 

importantes processos biológicos fundamentais [1], por exemplo: 

 
 Citocromos b e c: responsáveis por mediar a transferência de elétrons; 

 Mioglobina e hemoglobina: responsáveis pelo transporte e armazenamento 

de oxigênio nos tecidos; 

 Citocromo P450 (P450): responsáveis pelo metabolismo de xenobióticos e 

pela biossíntese e biodegradação de moléculas que participam no controle 

do desenvolvimento e da homeostase dos organismos; 

 Peroxidases e catalases: responsáveis pela decomposição ou utilização de 

peróxido de hidrogênio. 

 
A maioria das hemeproteínas apresenta como grupo prostético a 

Ferroprotoporfirina IX (FeIIIP-IX, grupo heme (Figura 1)). A diferença na 

atividade enzimática é comandada pelo estado de oxidação do íon metálico ferro e 

principalmente pela estrutura da cadeia polipeptídica próxima ao grupo heme. Tais 

parâmetros, sobretudo este último, influenciam na espécie química que irá 

coordenar a 5ª posição do grupo heme, bem como na proximidade de moléculas 

ao grupo heme, tais como, moléculas de água e de substrato [1,2,3,4,5]. 
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No caso das enzimas do citocromo P450, seu grupo heme (FeIIIP-IX) possui 

como ligante axial (5ª posição do anel macrociclo) um tiolato de um resíduo de 

cisteína (Figura 1). Esse tipo de coordenação é o que possibilita que esta classe de 

hemeproteínas ative o oxigênio molecular e desencadeie processos catalíticos 

característicos [2,6,7,8,9]. 

 
As enzimas do P450 constituem uma ampla família de proteínas heme-

cisteinato muito comuns na natureza, estando presente em todas as formas de vida 

no planeta (mamíferos, plantas, peixes, leveduras e bactérias). Nos mamíferos 

estas enzimas estão presentes em vários tecidos e órgãos, sendo o fígado, o órgão 

com maior concentração dessas enzimas [2,10]. 

A primeira evidência da existência das enzimas P450 aconteceu no final dos 

anos 50, quando se identificou, a partir de estudos com microssomas de ratos e 

porcos, um pigmento de forte coloração e com perfil de absorção bastante 

Figura 1: Representação da (a) estrutura do P450 (CYP101) e (b) do seu centro 
ativo, a ferroprotoporfirina IX (grupo prostético do P450) (Figura adaptada de [8]) 
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específico. Estudos posteriores possibilitaram identificar que esse pigmento se 

tratava de uma hemeproteína, e que a absorção típica acontecia em ~450 nm 

quando na presença de um agente redutor e monóxido de carbono. Por 

apresentarem tais características, essas hemeproteínas passaram a ser chamadas de 

citocromo P450 (citocromo = pigmento celular; 450: comprimento de onda da 

máxima absorção encontrada) [2,7,11]. 

Como apontado anteriormente, enzimas do P450 são responsáveis 

principalmente por dois tipos de funções bastante importantes para a manutenção 

fisiológica dos organismos: a primeira, no caso dos mamíferos, está relacionada 

com a biossíntese ou biodegradação de compostos endógenos, tais como, 

hormônios esteroides, vitaminas, ácidos graxos e prostaglandinas, que envolvem 

reações altamente régio- e estereosseletivas; já a segunda, está relacionada com o 

metabolismo de compostos provenientes do ambiente externo, denominados de 

xenobióticos, tais como, fármacos e pesticidas [2,6,10]. 

A respeito do metabolismo de xenobióticos, as enzimas do P450 participam 

catalisando seletivamente a transferência e inserção de um átomo do oxigênio 

molecular para uma variedade de substratos biológicos, tornando-os mais 

hidrofílicos para posterior excreção pelo organismo (Equação 1), sendo a via 

urinária, a principal rota de eliminação. Nessa reação, o segundo átomo de 

oxigênio é reduzido a uma molécula de água a partir de dois elétrons e dois prótons, 

sendo que os elétrons advêm do NADH (nicotinamida adenina dinucleotídeo) ou 

do NADPH (nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato) através de uma proteína 

transferidora de elétrons [2,7,10,11,12]. 
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Além das reações de hidroxilação (Equação 1), as enzimas do citocromo P450 

são também conhecidas por catalisar outros tipos de reações, tais como, reações de 

epoxidação (2ª principal reação catalisada pelas enzimas do P450), desalquilações, 

N- e S- oxidações, entre outras [2,10,13,14] (Figura 2). 

 

Por catalisarem principalmente reações que envolvem a transferência e 

inserção de apenas um átomo de oxigênio em moléculas de substrato, as enzimas 

do P450 são classificadas como monooxigenases, sendo comumente denominadas 

“citocromo P450 monooxigenases” ou “monooxigenases dependentes do P450”. 

RH + O2 + 2e- + 2H+                                    ROH + H2O 
citocromo P450 

Equação 1 

Figura 2: Algumas reações catalisadas pelo citocromo P450 [10] 
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A primeira enzima do citocromo P450 a ser purificada, cristalizada e ter sua 

estrutura química determinada, foi uma enzima proveniente da bactéria 

Pseudomonas putida, responsável por catalisar a reação de hidroxilação da 

molécula de cânfora (Figura 3) [2,15,16,17]. Esta enzima foi denominada de 

P450cam. 

 

 

 

 

Por se tratar do primeiro complexo P450 a ter sua estrutura cristalográfica 

determinada, o P450cam tornou-se o sistema mais estudado das enzimas P450. A 

partir desse sistema, pesquisadores conseguiram elucidar, ainda que não 

totalmente, o mecanismo pela qual as enzimas do P450 realizam a ativação do 

oxigênio molecular para posterior oxidação de moléculas de substrato. 

O ciclo catalítico [2,9,10,12,18] (Figura 4) inicia-se com o grupo heme do P450 

em estado de repouso (1), onde o íon metálico ferro(III) encontra-se no seu estado 

baixo spin (S=1/2) hexa-coordenado (quatro ligações com os nitrogênios do anel 

porfirínico, uma ligação com tiolato na 5ª posição e uma ligação com molécula de 

água na 6ª posição). Com a aproximação, favorecida pelo ambiente proteico, de 

uma molécula de substrato (RH) no grupo heme, ocorre uma desestabilização da 

molécula de água, e esta acaba sendo descoordenada, fazendo com que o íon 

ferro(III) passe agora para a configuração alto spin (S=5/2) penta-coordenado (2). 

Esta mudança de configuração, aumenta o potencial redox do complexo, 

Figura 3: Reação de hidroxilação da cânfora catalisada pelo P450cam 

P450cam 
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favorecendo assim a redução do Fe(III) para Fe(II) pela adição de um elétron vindo 

do NADH ou NADPH através da cadeia transferidora de elétrons (3).  

 

 
Com a formação do estado Fe(II) alto spin, uma molécula de O2 liga-se ao 

complexo, a qual leva à formação da espécie Fe(III)dioxigênio de configuração 

baixo spin hexacoordenado (4), que é o último intermediário relativamente estável 

do ciclo catalítico. Em seguida, este intermediário é reduzido, originando o 

intermediário Fe(III)peroxo (5), e na sequência este é protonado (na posição do 

oxigênio distal) obtendo-se a espécie Fe(III)hidroperoxo (6); na maioria das vezes, 

Figura 4: Ciclo catalítico do citocromo P450 (RH: substrato antes da oxiadação; 
ROH: substrato oxidado; AO e A: espécie doadora de oxigênio, antes e após a 
doação, respectivamente) 
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a segunda transferência eletrônica é a etapa limitante do ciclo catalítico. 

Posteriormente o intermediário Fe(III)hidroperoxo é novamente protonado no 

oxigênio distal, levando à clivagem heterolítica da ligação O-O, com liberação de 

uma molécula de água e formação de uma espécie intermediária (7), que apresenta 

duas possíveis representações: i) um complexo ferril π-cátion radical (FeIV(O)P•+) 

denominado Composto I, análogo à espécie intermediária detectada para a enzima 

peroxidase de raiz forte, ou ii) um complexo penta-valente (FeV(O)P). O Composto 

I encontra-se dois níveis eletrônicos acima do estado fundamental da enzima, 

sendo, portanto, uma espécie química altamente reativa. Embora ainda não tenha 

sido isolado e identificado por conta de sua alta reatividade, acredita-se que o 

Composto I seja o responsável pela oxidação do substrato, através da transferência 

do átomo de oxigênio para a molécula de substrato (8), obtendo-se assim o produto 

hidroxilado (ROH) (no caso de alcanos) [12], ou outros produtos dependendo do 

tipo de substrato a ser oxidado (Figura 2) [10,13,14]. No caso da hidroxilação de 

alcanos, o mecanismo pelo qual o oxigênio é transferido para o substrato é 

denominado de “oxygen rebound” (recombinação de oxigênio) [19].  

Após a hidroxilação, o complexo ferroporfirínico encerra o ciclo catalítico, 

liberando o composto oxidado e retornando a seu estado eletrônico quando em 

repouso, com uma molécula de água coordenada na 6ª posição (1). 

Esse mecanismo que descreve o ciclo catalítico das enzimas do P450, pode 

ainda sofrer competição com as próprias espécies envolvidas no ciclo, 

prejudicando a continuidade do mesmo. Em suma, o ciclo catalítico apresenta três 

principais processos abortivos, que podem resultar em desativação do ciclo [9,2,6].  
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O primeiro processo, denominado de “desvio da auto-oxidação”, ocorre quando 

o complexo (4) libera a molécula de oxigênio, voltando para a forma do complexo 

(2). O segundo processo, denominado de “desvio da oxidase”, ocorre quando o 

complexo (2) é regenerado a partir do complexo (7) com formação de água. O 

terceiro tipo de processo que pode acontecer, denominado de “desvio do 

peróxido”, ocorre quando o complexo (6) ao receber o segundo próton, acaba 

liberando o peróxido formado, retornando novamente para a forma do complexo 

(2). 

Embora o termo “desvio do peróxido” seja utilizado por diversos autores 

[6,9,7] para descrever um dos processos de desativação do ciclo catalítico do P450, 

esse mesmo termo foi apresentado por Groves em 1980 [20] com outra conotação. 

Segundo Groves, o “desvio do peróxido” conhecido também como “ciclo catalítico 

curto do P450”, consiste num encurtamento do ciclo catalítico do P450, que leva 

diretamente à formação da espécie ativa FeIV(O)P•+.   

Esse processo foi demonstrado pela primeira vez na década de 70, quando 

pesquisadores realizaram a oxidação de hidrocarbonetos, utilizando enzimas P450 

de células hepáticas e doadores simples de oxigênio (representados por AO na 

Figura 4), tais como, óxidos de amina, perácidos, iodosilbenzeno (PhIO), H2O2, 

NaIO4 e NaClO2 [1]. A partir destes estudos, observou-se que a transferência de 

um átomo de oxigênio, do doador simples de oxigênio para o complexo (2), levava 

diretamente à formação do complexo (7), responsável por transferir o átomo de 

oxigênio para o substrato, formando assim o produto hidroxilado. Este processo 

possibilitou que moléculas de substrato fossem oxidadas sem a presença de um 
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agente corredutor (NADH ou NADPH) tornando tal método bastante atrativo 

[21,6,2]. 

A descoberta do ciclo catalítico curto do P450 estimulou o desenvolvimento de 

sistemas modelo do citocromo P450, a fim de mimetizar a sua atividade catalítica.  

 

1.2. Metaloporfirinas como sistema biomimético do P450  

 

Com a reprodução do ciclo catalítico curto do P450 sem uso de agentes 

redutores, mas sim, com apenas doadores simples de oxigênio, diversos 

pesquisadores começaram a discutir a possibilidade de se criar um sistema 

sintético que reproduzisse (mimetizasse) totalmente o ciclo catalítico curto do 

P450, sem uso de espécies do meio biológico. 

O interesse por desenvolver sistemas capazes de mimetizar a atividade 

catalítica do P450 (sistemas biomiméticos do P450), era impulsionado por três 

principais aspectos: i) a dificuldade em se trabalhar com sistemas do meio 

biológico, uma vez que a extração e purificação das enzimas do P450 é bastante 

complexa [10,22], ii) a busca de um melhor entendimento dos complexos 

processos biológicos e seus mecanismos envolvidos em reações enzimáticas, iii) a 

perspectiva de se reproduzir com maior viabilidade as reações altamente 

específicas e seletivas promovidas pelo P450, reações estas, de grande interesse 

tanto pela indústria petroquímica como pela indústria farmacêutica.  

Na indústria petroquímica, os sistemas biomiméticos do P450 podem catalisar 

reações industriais importantes, como hidroxilação de alcanos e epoxidação de 

olefinas, além de potencial aplicação para reações da química fina, que envolvem 
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reações esterosseletivas tais como, algumas reações de hidroxilação de compostos 

aromáticos e oxidação de alcenos [10,12].  

Já na indústria farmacêutica, que é um dos principais campos de aplicação nos 

dias de hoje, os sistemas biomiméticos do P450 podem ser aplicados em estudos 

de metabolismo de fármacos [23,24,25,26,27,28], estudos de toxicidade de 

compostos (pesticidas, herbicidas, entre outros) [29,30,31,32] e em estudos pré-

clínicos de metabolismo de novas substâncias bioativas [33,34], uma vez que as 

enzimas do P450 são as principais responsáveis pelo metabolismo dessas espécies 

no organismo humano, obtendo-se assim informações importantes a respeito do 

mecanismo e das possíveis rotas de metabolismo [10]; além disso, o uso de 

sistemas biomiméticos do P450 torna possível o preparo de quantidades suficientes 

de metabólitos para diferentes estudos, uma vez que a obtenção dos mesmos, 

através de rotas de síntese orgânica convencionais, geralmente é complexa 

tornando-se inviável a sua produção. 

O primeiro sistema sintético a exibir atividade semelhante às enzimas do P450 

foi desenvolvido por Groves et al. [35]. Utilizando o complexo pofirínico cloreto 

de 5,10,15,20-tetrakis(fenil)porfirina de ferro(III) ([Fe(TPP)]Cl) e PhIO como 

doador simples de oxigênio, Groves conseguiu reproduzir o ciclo catalítico curto 

(Figura 4, rota (2) → (7)) durante a oxidação de alcanos e alcenos. Posteriormente, 

novas metaloporfirinas (MePs) contendo outros tipos de metais tais como, 

manganês, cromo, cobalto e ósmio foram empregadas como catalisadores no 

mesmo tipo de reação, sendo que as MePs contendo ferro e manganês foram as 

que apresentaram os melhores resultados para catálise biomimética do P450 [36]. 
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Essas primeiras porfirinas ficaram conhecidos como porfirinas de “1ª geração” 

(Figura 5) [1,36]. 

Outros pesquisadores estudaram ainda o efeito de co-catalisadores, tais como 

imidazol e piridina, em catálise com MePs [37,38,39]. Tais compostos atuam como 

ligantes na 5ª posição do complexo porfirínico, similar ao que acontece com as 

enzimas do P450, que possuem um ligante tiolato na 5ª posição (Figura 1). A partir 

destes estudos, observou-se que a presença do co-catalisador estabiliza os 

intermediários metaloporfirínicos formados, especialmente o intermediário 

FeIV(O)P•+ que é altamente eletrofílico, além de contribuir na clivagem heterolítica 

da ligação O-O [40,41,42]. 

Apesar do desenvolvimento de sistemas capazes de reproduzir as oxidações 

promovidas pelas enzimas do P450 representarem grande avanço na época, os 

baixos rendimentos catalíticos associados à baixa estabilidade do catalisador 

(destruição oxidativa), ao ataque de radicais nas posições meso e à possibilidade 

de formação de dímeros [43], instigaram a busca por sistemas catalíticos mais 

eficientes, que evitassem ou minimizassem tais problemas; sendo assim, como 

uma das alternativas, pesquisadores passaram a incorporar substituintes volumosos 

retiradores de elétrons (-F, -Cl, -Br, -NO2) nas posições meso-aril e posteriormente 

nas posições β-pirrólicas (Figura 5). 
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A incorporação de substituintes retiradores de elétrons nas posições meso-aril 

provê efeito estérico evitando assim a formação de dímeros e protege os carbonos 

em meso de ataques de radicais. Além disso, a presença de grupos retiradores 

diminui a densidade eletrônica do anel porfirínico aumentando assim a 

eletrofilicidade do intermediário ativo FeIV(O)P•+ (no caso de ferroporfirinas), 

proporcionando melhores rendimentos na catálise. Tais porfirinas ficaram 

conhecidas como porfirinas de “2ª geração” [1,42,44], e seus principais 

representantes são as cloreto de 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorofenil)porfirina de 

ferro(III) e manganês(III) {[Fe(TF5PP)]Cl e [Mn(TF5PP)]Cl, respectivamente} e 

as cloreto de 5,10,15,20-tetrakis(2,6-diclorofenil)porfirina de ferro(III) e 

manganês(III) {[Fe(TCl2PP)]Cl e [Mn(TCl2PP)]Cl, respectivamente} (Figura 5). 

Já as substituições nas posições β-pirrólicas, proporcionam, em sua grande 

maioria, um acréscimo na estabilidade do complexo porfirínico além de aumentar 

Figura 5: Exemplos das três gerações de metaloporfirinas 
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ainda mais a reatividade do mesmo [45], favorecendo reações com substratos mais 

inertes, tais como os alcanos lineares. Essas porfirinas ficaram conhecidas como 

porfirinas de “3ª geração” [1,42,44,46,47] e como principais representantes dessa 

geração, pode-se citar a  cloreto de 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorofenil)-β-

octocloroporfirina de ferro(III) {[Fe(TF5PPβCl8)]Cl} e cloreto de 5,10,15,20-

tetrakis(2,6-diclorofenil)-β-octocloroporfirina de ferro(III) {[Fe(TCl2PPβCl8)]C}l 

(Figura 5). 

Embora as porfirinas de 3ª geração apresentem em geral melhores resultados 

em catálise, o acréscimo de mais uma etapa de síntese das mesmas, torna esses 

sistemas pouco atrativos [48], favorecendo assim a utilização de porfirinas de 2ª 

geração. Tal fato justifica a extensa gama de trabalhos na área de catálise 

biomimética com esses sistemas, principalmente FePs e MnPs de 2ª geração, por 

exemplo, [Fe(TF5PP)]Cl e [Mn(TF5PP)]Cl [74]. 

Como apontado anteriormente, um dos aspectos que impulsionaram o 

desenvolvimento das MePs foi a sua aplicação como modelos funcionais das 

enzimas do P450, buscando um melhor entendimento a cerca do mecanismo de 

ação das mesmas. Sendo assim, a partir das MePs foi possível identificar alguns 

intermediários envolvidos nas oxidações de hidrocarbonetos.  

 

1.2.1. Mecanismo de reação catalisada por MnPs 

 

Apesar do grupo heme das enzimas do P450 apresentarem como íon metálico 

o FeIII, diversas MePs vêm sendo sintetizadas contendo outros íons metálicos, 

dentre eles, destacam-se os sistemas porfirínicos contendo MnIII conhecidos como 
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manganêsporfirinas (MnP ou MnIIIP). Tais sistemas são capazes de realizar com 

sucesso a hidroxilação de alcanos e a epoxidação de alcenos (as duas principais 

reações promovidas pelas enzimas do P450) utilizando doadores simples de 

oxigênio [49,50,51] e, em muitas situações, esses sistemas vêm apresentando 

rendimentos catalíticos e turnovers maiores que os obtidos com as FePs [52].  

Em contrapartida, observa-se nas catálises com MnPs uma perda de 

seletividade (formação de produtos secundários, por exemplo, as cetonas) e perda 

de estéreo especificidade [52], provavelmente advindas do escape de 

intermediários radicalares [50,49,53,54]. 

A partir de inúmeros estudos foi apontada a espécie química MnV(O)P, como 

o principal intermediário ativo nas oxidações promovidas por MnPs, embora essa 

espécie seja de difícil detecção devido à sua alta reatividade [49,55,56,57]. 

Posteriormente, constatou-se que a espécie MnV(O)P é diamagnética e que a 

ligação entre o íon metálico e o oxigênio atômico, apresenta caráter de ligação 

dupla (MnV=O) [56,57,58,59]. 

O mecanismo de ação do intermediário MnV(O)P para reações de hidroxilação 

de alcanos é similar ao realizado pelo intermediário FeIV(O)P•+ que promove a 

transferência de oxigênio para o substrato através do mecanismo de recombinação 

de oxigênio (“oxygen rebound”) [64,49]. Tal processo envolve duas etapas: 

primeiramente o intermediário MnV(O)P age abstraindo o hidrogênio do alcano, 

formando o intermediário MnIV(OH)P e o radical alquila dentro da chamada 

“gaiola de solvente” (cage) (Figura 6, rota 1). Dentro do cage, acontece o rearranjo 
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do ligante hidroxila para o radical alquila gerando o correspondente álcool com 

consequente regeneração do catalisador MnIIIP (Figura 6, rota 2a).  

 

No mecanismo de hidroxilação utilizando MnPs é muito comum acontecer 

ainda o chamado “escape da gaiola”, em que o radical alquila pode escapar da 

“gaiola de solvente” desencadeando processos radicalares que irão ocasionar perda 

de seletividade do catalisador (formação de cetona, além do álcool, como 

produtos) [60,61]. 

No caso do mecanismo de epoxidação de alcenos, a espécie MnV(O)P forma 

com o alceno um complexo de transferência de carga (CTC), sendo esta a etapa 

determinante da reação [54,50,19,62] (Figura 7, rota 1). A partir da formação do 

CTC, podem acontecer dois processos: i) o CTC gera um cage onde acontece a 

transferência de elétron do alceno à espécie ativa MnV(O)P, seguido da formação 

Figura 6: O mecanismo de hidroxilação de alcanos catalisada por MnPs 
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de carbocátion no alceno e posterior transferência do oxigênio, liberando o produto 

epoxidado [19,63] (Figura 7, rota 2a) ou, ii) o CTC gera um intermediário radicalar 

que irá atacar o alceno gerando posteriormente o epóxido [64,65] (Figura 7, rota 

2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Metaloporfirinas imobilizadas em matrizes sólidas 
 

Embora as MePs de 2ª e 3ª geração apresentem grandes melhorias em relação 

às porfirinas de 1ª geração, estes sistemas aplicados como catalisadores 

homogêneos exibem algumas complicações, tal como, a dificuldade na 

recuperação do catalisador para reutilização [66]. Visto que as MePs apresentam 

elevado custo, é necessário assegurar para tais sistemas altos turnovers (máximo 

rendimento com mínima quantidade de catalisador), principalmente quando se 

deseja aplicar tais sistemas em processos de média e larga escala. 

Figura 7: O mecanismo de epoxidação de alcenos catalisada por MnPs 
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Sendo assim, uma estratégia que vêm sendo desenvolvida para contornar tal 

problema, consiste na imobilização das MePs em matrizes sólidas orgânicas ou 

inorgânicas, resultando na criação de um sistema heterogeneizado, que irá permitir 

a fácil separação do catalisador das moléculas de substrato e dos produtos da 

oxidação [66].  

A imobilização das MePs em matrizes sólidas, não só facilita a separação e 

reutilização do catalisador, como também mimetiza a cavidade proteica das 

enzimas do P450, minimizando processos responsáveis pela perda da eficiência 

catalítica (inativação das MePs) tais como, autodegradação oxidativa, formação de 

dímeros e agregação [66]. Além disso, o microambiente criado pela matriz sólida 

permite um controle do acesso do substrato ao sítio ativo do catalisador, por meio 

de modificações estruturais (ex. porosidade e rigidez) e químicas (ex. polaridade) 

do sólido, que podem também acarretar alterações na reatividade do sistema, 

afetando principalmente a seletividade da reação. 

Embora a catálise heterogênea apresente fatores bastante relevantes para a sua 

utilização, deve-se estar atento para algumas interferências causadas pela matriz 

sólida, como as ações competitivas que podem acontecer quando o suporte passa 

a agir também como substrato, comprometendo o rendimento do produto de 

interesse. A velocidade de reação também pode ser menor em comparação aos 

sistemas homogêneos, devido à baixa difusão das moléculas de substrato e 

produtos na vizinhança do sítio ativo [66]. 

Com o uso dos suportes, a versatilidade das MePs como catalisadores de 

oxidação passa a ser comandada não só pela natureza do metal coordenante, mas 
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também pela estrutura da matriz sólida, pela natureza da ligação entre suporte e 

catalisador e também pelas condições do meio reacional para a atividade catalítica. 

A imobilização das MePs à matriz sólida pode ser por processo químico ou 

físico. A imobilização física pode ser realizada por interação eletrostática [67,68], 

intercalação [69] ou encapsulamento [70], enquanto que a imobilização química 

pode ocorrer através de coordenação pelo metal [71,72] ou ligação covalente 

[73,74]. 

Quanto aos tipos de suportes inorgânicos empregados na imobilização de 

MePs, podem ser citadas as resinas poliméricas de troca iônica [75], a sílica gel 

[76], zeólitas [77,78], argilas [79], as sílicas mesoporosas estruturadas, tais como 

SHM (Sílica Hexagonal Mesoporosa) [73], SBA-15 (Santa Barbara Amorphous 

nº 15) [80] e MCM (Mobil Composition of Matter) [81] e mais recentemente os 

constituídos por compósitos magnéticos do tipo core-shell [82,83] e polímeros de 

coordenação denominados de MOFs (Metal Organic Frameworks) [84,85]. 

Dentre os suportes de interesse, destaca-se neste trabalho os compósitos 

magnéticos do tipo Fe3O4@nSiO2@MCM-41. Este tipo de material apresenta em 

sua estrutura, nanopartículas de Fe3O4 dispersas em matriz de sílica MCM-41. 

Duas características dos materiais a base de sílica, tal como a MCM-41, fazem 

da mesma uma vantagem na sua escolha: o primeiro diz respeito à possibilidade 

de se modificar a forma e tamanho dos poros desses materiais, controlando essas 

características de acordo com o objetivo de estudo; o segundo diz respeito à 

capacidade e facilidade de se modificar a superfície de sílica devido à reatividade 
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dos grupos silanóis (-Si-OH) presentes na sílica, permitindo a imobilização de uma 

grande variedade de moléculas, por exemplo, as MePs.  

Além das vantagens citadas de se trabalhar com materiais a base de sílica, a 

incorporação das nanopartículas magnéticas de Fe3O4 em sua estrutura, otimiza os 

mais importantes problemas da catálise em fase líquida, que são: a separação do 

catalisador do meio reacional e a possibilidade de reciclagem e reutilização do 

mesmo. Ao contrário dos procedimentos convencionais de separação (filtração, 

extração e centrifugação), a separação magnética torna o processo mais simples, 

rápido e ambientalmente correto (menor gasto com solventes). Também não se 

exige a remoção do catalisador de dentro de um reator, evitando dessa forma, 

perdas de massa de catalisador em etapas de transferência, diminuindo o consumo 

total do catalisador ao se realizarem numerosos processos [86]. 

 

1.3.1. Materiais porosos: a sílica mesoporosa MCM-41 
 

É difícil de encontrar ou se preparar qualquer material que seja completamente 

não poroso. Qualquer sólido que apresente em maior ou menor proporção, canais, 

cavidades ou interstícios, pode ser classificado, segundo a IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) [87], como um material poroso. 

Os poros que podem ser encontrados em um material são classificados pela 

IUPAC em abertos e fechados, de acordo com a disponibilidade do poro a um 

fluido externo. Poros que se encontram totalmente isolados de seus vizinhos, 

impedindo o fluxo de líquidos e gases, são classificados como poros fechados 

(Figura 8 – região a); enquanto que poros que apresentam canais de comunicação 



Introdução 
 

41 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

com o meio externo, permitindo fluxo de líquidos e gases, são classificados como 

poros abertos (Figura 8 –regiões b, c, d, e, f). 

Alguns poros abertos podem apresentar apenas uma extremidade, sendo 

denominados de poros “cegos” (Figura 8– regiões b e f), outros podem se encontrar 

interconectados, possibilitando poros com mais de uma extremidade (Figura 8– 

região e). De acordo com sua forma, os poros abertos ainda podem ser classificados 

como: cilíndricos contínuos e não contínuos (Figura 8– regiões c e f, 

respectivamente), gargalo (Figura 8– região b) ou tipo fenda (Figura 8– região d). 

A região g da Figura 8 representa a rugosidade da superfície externa do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainda segundo a IUPAC [88], os materiais porosos recebem uma classificação 

de acordo com o diâmetro de poros (d), sendo elas: materiais microporosos (d < 2 

nm), materiais mesoporosos (2 nm < d < 50 nm) ou materiais macroporosos (d > 

50 nm).  

Outro tipo de classificação dos materiais porosos, diz respeito à constituição 

química desses materiais. Dependendo da constituição química, o material poroso 

pode ser classificado em: orgânico (formado apenas por átomos de carbono; ex. 

Figura 8: Secção transversal esquemática de um sólido poroso [87] 
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nanotubos de carbono), metal-orgânico [formado pela associação de íon metálico 

ou cluster de íons metálicos com moléculas orgânicas; ex. MOF’s (Metal Organic 

Frameworks)] ou inorgânico (formado pela associação de estruturas inorgânicas; 

ex. silicatos e aluminossilicatos poliméricos) [89]. 

Para um material poroso, a sua composição química, a sua forma e o seu 

diâmetro de poros irão influenciar tanto em suas propriedades físicas, tais como 

densidade, resistência mecânica e condutividade térmica, como nas propriedades 

químicas, por exemplo, na reatividade do sólido. Sendo assim, durante o 

estabelecimento de uma metodologia de síntese de um material poroso, tanto a 

escolha do tipo de composição do material, como o domínio sobre as variáveis que 

controlam a forma e diâmetro de poros possibilitarão que sejam produzidos 

materiais de diferentes complexidades (estruturas), para as mais diversas 

aplicações.  

Dentre a grande gama de possibilidades, este trabalho enfoca nos materiais 

mesoporosos derivados de sílica (silicatos poliméricos formados por               

ligações –O–Si–O–), ou seja, materiais com composição inorgânica e que 

apresentam poros na faixa dos materiais mesoporosos.  

A escolha por materiais a base de derivados de sílica, está pautada   

principalmente em 3 fatores: i) a facilidade em se obterem esses derivados através 

de reações de baixa complexidade (reações via processo sol-gel); ii) o baixo custo 

associado aos precursores de sílica, responsáveis pela formação das ligações –O–

Si–O–; iii) a reatividade dos grupos silanóis presentes (-Si-OH), que configuram 

grande versatilidade dos materiais constituídos de sílica, possibilitando que a 
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superfície desses materiais seja modificada para as mais diversas aplicações como 

apontado anteriormente.  

Quanto à faixa de distribuição de tamanho de poros, os materiais mesoporosos 

possibilitam que moléculas relativamente grandes como as MePs possam se 

“alojar” no interior dos poros, garantindo ainda espaço suficiente para que 

moléculas de oxidantes, tais como, PhIO e m-CPBA, e substratos complexos, tais 

como fármacos, possam adentrar os poros e entrar em contato com as MePs 

permitindo uma catálise efetiva. A mesoporosidade otimiza esses processos 

citados acima, umas vez que os poros não são pequenos demais para que as 

moléculas de interesse fiquem impedidas de adentrá-los, e também não são grandes 

demais para que os encontros efetivos entre catalisador, substrato e oxidante sejam 

minimizados, reduzindo assim os rendimentos em catálise.  

A respeito dos materiais mesoporosos, pode-se dizer que até o ano de 1992, os 

mecanismos de síntese dos mesmos dificultavam o controle de alguns parâmetros, 

tais como, tamanho e ordenação de poros. Era característico desses materiais, 

apresentarem espaçamentos irregulares de poros (não ordenação), além de ampla 

faixa de distribuição de tamanho de poros.  

O crescente interesse pelos materiais mesoporosos, impulsionou pesquisas que 

visaram o controle na ordenação e principalmente no tamanho de poros desses 

materiais. Sendo assim, em 1992 os cientistas da Mobil Oil Company, propuseram 

um novo mecanismo de síntese de materiais mesoporosos, denominado Liquid 

crystal templating (LCT) [90]. 
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O novo mecanismo LCT, possibilitou a obtenção de uma nova família de 

mesoporos de sílica e aluminossilicatos altamente ordenados e com estreita faixa 

de distribuição de tamanho de poros. Essa nova família de materias recebeu a 

denominação M41S, sendo três as principais estruturas que representam essa 

família: MCM-41 estrutura hexagonal (Figura 9a [91]), MCM-48 estrutura cúbica 

(Figura 9b) e MCM-50 estrutura lamelar (Figura 9c). Dentre elas, destaca-se a 

MCM-41, por ser a estrutura mesoporosa de interesse neste trabalho. 

 

 
A estrutura da MCM-41 é formada por canais monodirecionados com poros 

cilíndricos de arranjos hexagonais, com distribuição uniforme de tamanho de 

poros. Há possibilidade ainda de se ajustar o tamanho de poros numa ampla faixa 

(15 a 100 Å), ao se variar algumas condições de síntese do material, permitindo 

que moléculas grandes como MePs e fármacos se liguem e se adsorvam no 

microambiente criado pela MCM-41. 

Tanto para os materiais MCM-41, como para os materiais MCM-48 e                  

MCM-50, o mecanismo de síntese baseia-se no uso de agentes direcionadores de 

estrutura (surfatantes) (Figura 10), para agirem como templates na obtenção dos 

Figura 9: Estrutura dos materiais mesoporosos da família M41S. a) MCM-41 
(fase hexagonal bidimensional), b) MCM-48 (fase cúbica) e c) MCM-50 (fase 
lamelar) [91] 
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mesoporos, que no caso da MCM-41, são constituídos por canais 

monodirecionados. 

 
Os surfatantes são constituídos em sua maioria por moléculas volumosas 

contendo uma região hidrofílica (“cabeça” do surfatante) e uma região hidrofóbica 

(“cauda” do surfatante). Dependendo se o surfatante apresenta carga ou não, o 

mesmo pode ser classificado em: não iônico, aniônico, catiônico ou ainda 

zwitteriônico. 

Quando um surfatante é adicionado a uma solução em concentração e condiçõs 

específicas, as moléculas do mesmo acabam se reorganizando, formando 

estruturas micelares (Figura 10). A forma estrutural das micelas é comandanda por 

diversos fatores, tais como: tipo de surfatante (estrutura, razão “cabeça”/ “cauda” 

e carga), concentração do surfatante, pH e temperatura da solução. Uma vez 

formadas as micelas, adicionam-se precursores de sílica que irão sofrer reações de 

hidrólise e condensação sobre o “molde” formado pelas micelas, originando uma 

parede inorgânica de sílica sobre as mesmas (Figura 10). Existem seis principais 

tipos de interações possíveis que podem acontecer entre o surfatante (S) e as 

Figura 10: Mecanismo de formação da sílica mesoporosa MCM-41 [91] 
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espécies da parede inorgânica (I) (Figura 11), e elas são diferenciadas 

principalmente pelo tipo de surfatante utilizado e o pH do meio, ou seja, as 

interações são específicas para cada rota sintética de um material mesoporoso.  

 

Figura 11: Tipos de interações entre o surfatante e a parede inorgânica. (S0, N0: 
surfatante não iônico; S+: surfatante catiônico; S-: surfatante aniônico; I0: parade 
inorgânica neutra; I+: parede inorgânica catiônica; I-: parede inorgânica aniônica; 
M+: cátion mediador; X-: ânion mediador; (XI)0: par iônico) [91] 

 
Quando se trabalha com um surfatante catiônico (S+), dependendo do pH do 

meio, dois tipos de interações podem acontecer: em meio básico (parede 

inorgânica aniônica I-) ocorre interação direta da “cabeça” do surfatante com a 

parede inorgânica (Figura 11a); em meio ácido (parede inorgânica catiônica I+) a 

interação do surfatante S+ com a parede I+ é feita utilizando um agente mediador 

aniônico (X-) (Figura 11c) geralmente utiliza-se um haleto. 

Interações por ligações de hidrogênio 
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Para um surfatante aniônico (S-), o pH também influencia no tipo de interação: 

em meio ácido (parede inorgânica catiônica I+) ocorre interação direta da “cabeça” 

do surfatante S- com a parede inorgânica I+ (Figura 11b); em meio básico (parede 

inorgânica aniônica I-) a interação do surfatante S- com a parede I- é feita utilizando 

agora um agente mediador catiônico (X+) (Figura 11d), geralmente algum metal 

da família dos alcalinos ou alcalinos terrosos. 

Todos os tipos de interações citadas acima são interações eletrostáticas, que 

envolvem a presença de um surfatante iônico e condições ácidas e básicas. No 

entanto, as interações surfatante/parede inorgânica podem ser comandadas por 

meio de ligações de hidrogênio quando se utiliza um surfatante não iônico (S0), e 

condições químicas que: tornam a parede inorgânica não carregada (I0) (Figura 

11e) ou a deixa neutralizada pela formação de par iônico ((XI)0) (Figura 11f). 

No caso da síntese da sílica mesoporosa MCM-41, o surfatante utilizado como 

direcionador dos canais mesoporosos é o CTAB, um surfatante catiônico; como a 

síntese é realizada em condições básicas, as interações que coordenam a rota de 

síntese da MCM-41 são do tipo S+/I- (Figura 11a). 

Uma vez formada a estrutura mesoporosa de sílica, o surfatante pode ser 

eliminado por tratamento térmico (calcinação) ou extração por solvente (ex. 

sistema Soxhlet) (Figura 10), obtendo-se, no caso da MCM-41, seus canais 

totalmente disponíveis para diferentes estudos, neste caso em específico, para a 

imoblização de MePs para o estudo em catálise heterogênea. 
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1.3.2. As nanopartículas de magnetita  
 

A magnetita (Fe3O4) está entre os principais óxidos de ferro encontrados na 

crosta terrestre; sua presença no meio ambiente se deve aos processos geológicos 

que a crosta sofreu ao longo de milhares anos, podendo ser obtida através da 

extração de seu próprio minério. No entanto, a principal forma de obtenção da 

magnetita com fins de estudo, se faz por meio de rotas sintéticas, que possibilitam 

produzir partículas de magnetita com eficiente controle de tamanho e forma das 

mesmas. 

 Diferentemente de outros óxidos de ferro como, hematita (α-Fe2O3),         

maghemita (γ-Fe2O3) e wüstita (FeO), a magnetita (Fe3O4) é o único óxido de ferro 

que possui em sua estrutura ambos os íons Fe2+ e Fe3+, apresentando célula unitária 

com sistema de cristalização cúbico de face centrada, com organização dos átomos 

de ferro do tipo espinélio invertido (Figura 12).  

Levando-se em consideração a geometria em que se encontram os átomos de 

ferro bivalente e trivalente, a magnetita pode ser representada da seguinte maneira: 

B[AB]O4, em que B representa os íons Fe3+, A representa os íons Fe2+ e os 

colchetes [ ] representam os sítios octaédricos (Figura 12). Nota-se pela 

representação que os átomos de Fe3+ encontram-se distribuídos em ambos os sítios 

tetraédricos e octaédricos [92].  
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Uma propriedade interessante apresentada pela magnetita diz respeito ao seu 

ferrimagnetismo, ou seja, as partículas de magnetita possuem um momento 

magnético, mesmo na ausência de um campo magnético externo, e são 

magnetizadas quando postas sobre influência de um campo magnético externo, por 

exemplo, ao se aproximar um ímã.  

A propriedade ferrimagnética da magnetita acontece em temperaturas abaixo 

da temperatura de Curie (TC)1 (850 K). Abaixo dessa temperatura, os spins dos 

sítios de A e B estão antiparalelos e suas magnitudes não são equivalentes, 

possibilitando um tipo de interação similar ao que acontece com os materiais 

antiferromagnéticos, só que no caso da magnetita, o momento magnético resultante 

dessa interação é não nula, apresentando momento magnético intrínseco ao 

material, independentemente se há campo magnético externo ou não (Figura 13). 

Uma explicação mais detalhada sobre a origem do magnetismo, alguns parâmetros 

                                                             
1 Temperatura na qual a propriedade ferrimagnética deixa de existir; 

Figura 12: Representação da célula unitária da magnetita 
evidenciando os sítios octaédricos e tetraédricos 
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que influenciam a mesma e suas principais propriedades são apresentadas no 

Apêndice 1. 

 
A síntese de nanopartículas inorgânicas, como a magnetita, pode ser feita por 

diferentes vias, tais como, co-precipitação (técnica mais usual), decomposição 

térmica e/ou redução, microemulsão, hidrotérmica, solvotérmica, injeção de fluxo, 

eletrospray e pirólise a laser [93,94]. 

Nesse trabalho há a descrição da obtenção de nanopartículas de magnetita 

utilizando método solvotermal assistido por radiação micro-ondas. O método 

solvotermal é similar ao método hidrotermal, mas com a diferença de que o 

solvente de reação não é a água, mas sim solventes orgânicos. Em geral, o processo 

é realizado dentro de tubos digestores, onde a solução ou mistura de solventes 

orgânicos, juntamente com o sal precursor das nanopartículas e polímeros que 

controlam e evitam agregação das mesmas, são submetidos a pressões entre 

moderada e alta (1 -1000 atm).  

A síntese pelo método solvotermal permite um controle preciso da forma, 

tamanho e cristalinidade das nanopartículas, no entanto, esses parâmetros podem 

  

μ = 0  μ ≠ 0  

Figura 13: Representação de material antiferromagnético, com momento 
magnético resultante nulo (μ = 0) e material ferrimagnético com 

momento magnético resultante não nulo (μ ≠ 0) 
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ser alterados pela temperatura, tempo de reação, tipo de precursor e tipo de 

surfatante (caso tenha sido incorporado à rota de síntese).  

Pensando nisso, a síntese assistida por radiação micro-ondas vem no sentindo 

de otimizar os parâmetros citados anteriormente (forma, tamanho e cristalinidade). 

A partir do uso de radiação micro-ondas como fonte de aquecimento da reação, 

espera-se um aumento na cinética de cristalização, obtendo-se assim 

nanopartículas menores e com distribuição mais homogênea de tamanhos. 

 

1.4. Metaloporfirinas aplicadas na oxidação do fármaco Mirtazapina 

 

Muitos estudos envolvendo fármacos são atualmente conduzidos utilizando-se 

as MePs como modelos biomiméticos do P450, como por exemplo, o estudo do 

metabolismo da lindocaína, do antergan, da carbamazepina, entre outros          

[23,24,25,26,27,14,11,95,96,97]. Tais estudos são de extrema importância pois 

possibilitam a identificação dos metabólitos do substrato de interesse, permitindo 

um melhor entendimento acerca do efeito terapêutico e/ou tóxico e no caso dos 

fármacos, também um melhor ajuste do regime de dosagem. A compreensão destes 

parâmetros é de fundamental importância, para se vislumbrar possibilidades de 

atuação de novos fármacos e substâncias bioativas e a otimização de estudo de 

metabolismo de drogas em estágios iniciais de pesquisa. Tais modelos 

biomiméticos fornecem também informações importantes a respeito do 

mecanismo e das possíveis rotas de metabolismo de fármacos. 

Além disso, o uso de MePs como catalisadores na obtenção de produtos de 

oxidação de fármacos e substâncias bioativas é uma abordagem bastante atrativa, 
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uma vez que, através destes macrociclos, torna-se possível preparar quantidades 

suficientes desses produtos para diferentes estudos, já que a obtenção dos 

metabólitos através de rotas de síntese orgânica convencionais geralmente é 

complexa  tornando inviável a sua produção. 

A fim de explorar as características das MePs como sistema que promova 

oxidações de caráter biomimético, pretende-se realizar estudos com                       

fármacos. Sendo assim, foi selecionado para estudo o fármaco                                     

Mirtazapina (MTZ) (1,2,3,4,10,14b-hexa-hidro-2-[11C]-metilpirazino[2,1-a] 

pirido[3,2-c](2)benzaapina) (Figura 14), um antidepressivo com perfil 

farmacológico de dupla ação, participando tanto no sistema neurotransmissor 

serotoninérgico como no noradrenérgico [98,99]. A MTZ apresenta dois 

enantiômeros: (+)-(S)-MTZ e (-)-(R)-MTZ e apesar dos enantiômeros 

apresentarem enantiosseletividade, o fármaco é utilizado clinicamente como um 

racemato (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 
Trata-se de um fármaco de caráter básico e lipofílico que, ao ser administrado 

por via oral, é rapidamente absorvido. Apresenta biodisponibilidade de 50% e a 

concentração plasmática máxima é alcançada após 2 h. A meia-vida de eliminação 

é de 20-40 h e por conta disto a MTZ é administrada em uma dose única diária que 

Figura 14: Estrutura dos enantiômeros da MTZ [99] 
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varia de 15 a 45 mg, resultando em concentrações plasmáticas de 5 a 100 ng/mL 

[100]. O antidepressivo mirtazapina é extensivamente metabolizado, em grande 

parte por vias oxidativas envolvendo as isoformas do sistema enzimático P450. 

As principais vias do metabolismo da MTZ são a N-desmetilação, a N-oxidação 

e 8-hidroxilação, resultando na formação dos respectivos produtos: 

desmetilmirtazapina (DMM), N-óxido-mirtazapina e 8- hidroximirtazapina                    

(8-OHM) (Figura 15 e Figura 16). Esses metabólitos são então conjugados, em 

segunda etapa, com o ácido glicurônico, ou com o sulfato, sendo esta última em 

menor extensão. A MTZ também sofre conjugação direta com o ácido glicurônico, 

formando um amônio quaternário (*N+-glicuronida). Em humanos a MTZ é 

predominantemente metabolizada a 8-OHM e DMM, no entanto, é a DMM que 

apresenta efeito farmacológico, contribuindo entre 5-10% do total do perfil 

farmacodinâmico do fármaco [98]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Vias metabólicas da MTZ: Via (I): 8–hidroxilação seguida de 
conjugação; Via (II): N+-glicuronidação; Via (III): N – oxidação; Via (IV): 

demetilação seguida de conjugação (Figura adaptada de [99]) 

(I) 

(II e III) 

(IV) 
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Figura 16: Principais vias de metabolismo da mirtazapina e seus 
principais metabólitos 
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2. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho compreendeu a síntese e caracterização 

estrutural e morfológica dos catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, seguido da aplicação desses sistemas em 

estudos de catálise com hidrocarbonetos e fármaco, avaliando e comparando a 

performance catalítica desses dois sistemas de mesma constituição mas com 

tamanho de poros distintos. 

Incluiu-se como uma primeira etapa dos estudos de catálise, compreender 

algumas propriedades estruturais desses materiais, tais como, estabilidade, 

eficiência, acessibilidade do substrato ao sítio catalítico ativo e influência do 

suporte no perfil catalítico, a partir dos estudos de oxidação com os 

hidrocarbonetos (Z)-ciclo-octeno e ciclo-hexano. Em uma segunda etapa, 

pretendeu-se aplicar esses catalisadores no estudo biomimético de metabolismo do 

fármaco mirtazapina (MTZ), um antidepressivo. Este estudo buscou explorar e 

comparar a performance dos sistemas catalíticos propostos, no que diz respeito à 

capacidade desses sistemas em promoverem oxidações de caráter biomimético.  

Deste modo, para atingir os objetivos mencionados acima, foram realizadas 

neste período as seguintes etapas: 

 Síntese dos catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP; 

 Caracterização estrutural e morfológica dos catalisadores pelas seguintes 

técnicas: Espectrofotometria no UV-Visível, Espectroscopia no 



Objetivos 
 

56 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR), Difração de raios – X 

(DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) e isotermas de adsorção-dessorção de N2; 

 Estudos de epoxidação do (Z)-ciclo-octeno; 

 Estudos de oxifuncinalização do ciclo-hexano; 

 Estudos de oxidação do fármaco Mirtazapina; 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 
 

3.1. Reagentes e materiais 

 

Acetato de sódio (CH3COONa) Merck 

Acetona Cinética 

Acetonitrila (ACN) J.T.Baker 

3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) Aldrich 

Bromobenzeno Aldrich 

Carbonato de potássio (K2CO3) Acros 

Ciclo-hexano Mallinckrodt 

Cloreto de ferro(III) hexahidratado  (FeCl3. 6 H2O) Merck 

Clorofórmio FMaia 

Brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB) Aldrich 

Dicloroetano (DCE) Tedia 

Diclorometano (DCM)  Tedia 

N,N-dimetilformamida (DMF) Cinética 

Etilenoglicol (EG) Aldrich 

Etanol (EtOH) Sigma 

H2TF5PP Aldrich 

Hexano Synth 

Hidróxido de amônio (NH4OH 27% v/v) Synth 

Manganês metálico (Mn0) EEL 

Ácido meta-cloroperbenzóico (m-CPBA) (77% de pureza) Sigma 
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Metanol (MeOH) grau HPLC Sigma 

Mesitileno (MES) Aldrich 

Copolímero tribloco (P123) Aldrich 

Peneira molecular 4 Å Sigma 

Pentóxido de fósforo (P2O5) Merck 

Iodosilbenzeno (PhIO) 90,9% de pureza (sintetizado a partir do 
Iodobenzenodiacetato) 
 

Sigma 

Solução HCl 1x10-2 mol.L-1 feita a partir de solução de HCl 37% Tedia 

Solução HCl 1x10-4  mol.L-1 feita a partir de solução de HCl 37% Tedia 

Solução tampão fosfato 0,05 mol.L-1 (pH:3,5) feita a partir de 
fosfato de potássio dibásico e ácido fosfórico 

Vetec 

 
Tetraetilortosilicato (TEOS) 

Acros 

 
TLC Silica gel 60 F254 aluminiun sheets (20 x 20 cm) 

 

Merck 

(Z)-ciclo-octeno Acros 

 

3.2. Equipamentos 

 
 Evaporador Rotatório Büchi RE 121; 

 Balança Analítica Metler AE 240; 

 Células Hewlett Packard de quartzo (0,200 cm, 0,500 cm e 1,00 cm);  

 Espectrofotômetro HP 8453 Diode Array acoplado a HP ChemStation; 

 Chapa de aquecimento e agitação magnética Cornig - Hot Plate Stirrer – PC 

351;  

 Mufla EDG3P-S FC-2;  
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 Mufla EDG3P-S 1800; 

 Difratômetro de raios-X Siemens D5005; 

 Centrífuga CentriBio X 1000 rpm; 

 Agitador Mecânico Marconi MA1039;  

 Bomba de vácuo Edwards; 

 Ultrasonicador Unique USC1400; 

 Espectrofotômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier - Prestige21 

Shimadzu; 

 Espectrômetro de Reflectância Difusa HR2000+ equipado com fonte de luz 

DH-2000-BAL UV-Vis-NIR e usando fibra óptica posicionada verticalmente à 

1,5 cm da amostra; 

 Aparelho Micro-ondas Milestone – Star Synth; 

 Cromatógrafo a gás Hewlett Packard CG System HP 6890 Series, acoplado a 

um detector de ionização de chama; coluna analítica HP-INNOWAX [30 m de 

comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno coberto com polietilenoglicol 

(0,25 µm de espessura)]; 

 Magnetômetro de Amostra Vibrante, EG&G Princeton Applied Research 

Vibrating Sample Magnetometer (VSM, 10 kOe); 

 Microscópio eletrônico de varredura Zeiss EVO 50 – acoplado a espectrômetro 

de fluorescência de raios-X (energia dispersiva) IXRF Systems SphinX 130; 

 Microscópio eletrônico de transmissão FEI TECNAI G2 F20 HRTEM – 

acoplado a espectrômetro de energia dispersiva de raios – X (EDS) 

(Universidade Federal de São Carlos); 
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 Cromatógrafo Líquido HPLC Waters e2695 Separation Module, com Detector 

de Arranjo de Fotodiodo Waters 2998; coluna analítica C18 μm (3,9 X 300 mm) 

com pré-coluna Nova-Pak® C18 4 μm (3,9 X 20 mm); 

 Aparelho automatizado de sorção de gás Quantachrome Autosorb 

(Universidade Federal de Minas Gerais); 

 

3.3. Metodologias 

 
3.3.1. Tratamento prévio da N,N-dimetilformamida 

 
O tratamento da DMF seguiu método adaptado de Armarego e Perrin [101]. 

Em um balão de vidro de 250 mL adicionaram-se 150 mL de DMF e ~ 2 g de 

K2CO3 (previamente seco em mufla por 24h a 180 ºC) em sistema de destilação 

com coletor de frações. Deixou-se essa mistura sob agitação magnética a 80ºC por 

um dia; após esse período a DMF foi destilada sob pressão reduzida. A primeira 

alíquota foi descartada, pois poderia apresentar água, mesmo que em pouca 

quantidade. Ao final do processo foram obtidos 100 mL de DMF tratada, que 

foram armazenados em frasco contendo peneira molecular 4Å. 

 

3.3.2. Tratamento prévio do tolueno 

 

Seguindo procedimento pré-estabelecido [101], 150 mL de tolueno foram 

adicionados em balão de vidro contendo ~2 g de K2CO3 previamente seco em 

mufla por 24h a 180ºC; a mistura foi deixada sob agitação por 3 h. Em seguida a 

mesma foi filtrada para separar o K2CO3 do tolueno, e na sequência, o mesmo foi 
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transferido para um novo balão de vidro contendo P2O5. Essa mistura foi deixada 

em sistema de destilação fracionada, sob agitação magnética por 24 h; passado 24 

horas, iniciou-se a coleta do tolueno. Foram obtidos ao final do processo 100 mL 

de tolueno tratado, que foram armazenados em frasco contendo peneira molecular 

4 Å. 

 

3.3.3. Inserção de manganês(III) na porfirina H2TF5PP 

 

A reação de inserção de MnIII na porfirina H2TF5PP foi realizada seguindo 

método proposto por Herrmann e colaboradores [102], com algumas adaptações. 

 Para o procedimento utilizou-se como fornecedor de íons MnIII o metal livre 

Mn0, que fora previamente tratado para purificar o mesmo de qualquer camada de 

óxido que pudesse estar presente sem sua superfície. Para isso, o Mn0 foi lavado 

com 3 porções de 10 mL de uma solução de HCl 0,01 mol L-1; em seguida o metal 

foi lavado com porções de H2O até o pH da água de lavagem estabilizar em seu 

pH característico; por último, o metal foi lavado com 2 porções de 8 mL de DMF 

tratado previamente. Todas as lavagens foram feitas sob filtração à vácuo em funil 

de Büchner com placa porosa sinterizada. 

Após o tratamento prévio, 0,140 g de Mn0 foram adicionados em um balão de           

3 bocas, juntamente com 20 mL de DMF e 0,070 g de porfirina H2TF5PP. A 

mistura foi mantida a 80⁰C, com agitação magnética e borbulhamento de argônio 

por 4 dias. O monitoramento da reação foi feito em TLC com placa de sílica gel 

60, utilizando como fase móvel hexano:diclorometano (3:1). Nessa análise, a 

porfirina metalada tem maior interação com a fase estacionária (baixo valor de Rf), 
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comparado à porfirina base livre. Além do monitoramento por TLC, foi possível 

monitorar o andamento da reação por meio da perda de fluorescência característica 

das porfirinas base livre.  

Sendo assim, ao final dos 4 dias de reação, quando já não era mais observada 

a presença de porfirina base livre tanto por TLC como pela perda de fluorescência, 

a mistura (porfirina metalada + manganês metálico em excesso) foi então 

transferida para um balão volumétrico simples e evaporada à pressão reduzida, a 

fim de secar todo o DMF presente. Uma vez seca, foi adicionado ao balão 10 mL 

de DCM para solubilizar a espécie porfirínica metalada Mn(TF5PP)2, em seguida, 

a mistura foi submetida à filtração a vácuo para separar o manganês metálico em 

excesso. Uma vez separado o sólido metálico, foi borbulhado na solução contendo 

a porfirina metalada, uma pequena quantidade de vapor de HCl, para a troca de 

contra-íon por Cl- e oxidação total das porfirinas contendo Mn(II) para Mn(III)3, 

obtendo-se a [MnIII(TF5PP)]Cl. A solução foi então evaporada à pressão reduzida, 

obtendo-se 70 mg de [MnIII(TF5PP)]Cl (100% de rendimento). Para comprovar a 

metalação, a MnP foi caracterizada por UV-Vis. 

 

3.3.4. Síntese dos catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP 

 

A síntese dos catalisadores contento em sua estrutura nanopartículas de 

magnetita incorporadas em sílica MCM-41, foi realizada em 5 etapas: síntese das 

                                                             
2 Acredita-se que o contra-íon seja alguma espécie proveniente do solvente, podendo ser o próprio DMF; 
3 Análises UV-Vis indicaram que havia ainda espécies [MnII(TF5PP)]Cl sendo necessária a oxidação total 
para [MnIII(TF5PP)]Cl; 
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nanopartículas, revestimento das nanopartículas com uma fina                              

camada de sílica, obtenção dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e                  

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), funcionalização dos materiais com APTES e por 

fim, imobilização covalente da MnP. Tais etapas são detalhadas na sequência. 

 

3.3.4.1. Síntese das nanopartículas de magnetita 

 

Dos principais métodos utilizados para obtenção de nanopartículas, o 

empregado nesse trabalho, para a síntese das nanopartículas de magnetita (Fe3O4), 

foi o método solvotermal assistido por radiação micro-ondas proposto por Zhang 

e colaboradores [103].  

Seguindo tal metodologia, 0,80 g do P123 foram dissolvidos em 40 mL de EG, 

seguido pela adição de 1,0 g de FeCl3.6 H2O e 3,6 g de CH3COONa. A mistura foi 

agitada vigorosamente com bastão de vidro, até a completa solubilização dos sais 

e obtenção de uma mistura homogênea de coloração castanha. Em seguida, a 

mistura foi transferida para um tubo digestor, lacrada e submetida a aquecimento 

por radiação micro-ondas, por 30 min, sendo que este tempo compreendeu 10 min 

de rampa de aquecimento ~25 ⁰C  210 ⁰C com potência de 800 W, e 20 min em 

temperatura fixa de 210 ⁰C com potência 600 W (Figura 17).  

Ao término dos 30 min, deixou-se a mistura no tubo digestor resfriar-se 

naturalmente até atingir temperatura ambiente. Em seguida o tubo foi aberto e a 

mistura foi transferida para um béquer. Notou-se que a coloração castanha inicial 

da mistura, havia mudado para uma coloração negra, fornecendo fortes indícios de 



Parte Experimental 
 

64 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

que se tratavam das nanopartículas de Fe3O4, uma vez que as mesmas possuem 

esse tipo de coloração. 

Uma característica interessante dessas nanopartículas diz respeito às 

propriedades magnéticas que elas possuem, sendo assim, aproveitando este 

atributo, as nanopartículas de Fe3O4 foram separadas do meio reacional pelo uso 

de ímã. Em seguida as mesmas foram lavadas com EtOH (5 porções de 10 mL) e 

em seguida H2O deionizada (10 porções de 10 mL). Após as lavagens as 

nanopartículas foram deixadas em dessecador por 3 dias. 

Apesar das evidências de coloração e de resposta a estímulo magnético 

fornecerem fortes indícios de que o sólido obtido de fato era composto por 

nanopartículas de Fe3O4, as mesmas foram submetidas à análise por DRX para 

comprovar sua obtenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Síntese das nanopartículas de magnetita (Fe3O4) 
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3.3.4.2. Revestimento das nanopartículas com fina camada de sílica 

 

Antes de se formar as estruturas mesoporosas em torno das nanopartículas de 

Fe3O4, fez-se necessário revestir as mesmas com uma fina camada de sílica. O 

procedimento para o revestimento das nanopartículas seguiu método estabelecido 

por Xu e colaboradores [104], e foi realizado em duplicata. Nesse processo, 0,250 

g de Fe3O4 foram dispersas em 50 mL de EtOH com o uso de ultrasonicador 

durante 30 min. Em seguida, as nanopartículas dispersas foram centrifugadas, e 

novamente dispersas, mas agora em 250 mL de uma mistura H2O:EtOH (1:4), 

contendo 2,50 mL de NH4OH (27% v/v). Deixou-se esse sistema em agitação 

mecânica por 20 min, em seguida, 80 µL (3,6 x 10-4 mol) de TEOS foram 

adicionados gota-à-gota. O sistema foi mantido em agitação mecânica por 6 h; ao 

término da reação, as nanopartículas recobertas Fe3O4@nSiO2 foram separadas do 

meio reacional com auxílio de ímã e lavadas primeiramente com EtOH (3 porções 

de 10 mL) e em seguida H2O deionizada (5 porções de 10 mL) (Figura 18). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Formação de fina camada de sílica ao redor das               
nanopartículas de Fe3O4 
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3.3.4.3. Obtenção dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

 

O método de síntese dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) foi adaptado do procedimento de síntese da             

MCM-41, proposto por Ritter e colaboradores [105].  

 
Síntese do compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41 

As razões molares dos reagentes utilizados foram: 1 (TEOS) : 13,8 (NH4OH) : 

83,7 (H2O) : 0,14 (CTAB). Primeiramente, as nanopartículas recobertas com sílica, 

preparadas na etapa anterior, foram dispersas em uma mistura contendo 52 mL de 

H2O deionizada e 24 mL de NH4OH (27% v/v); em seguida, 2,2 g de CTAB foram 

dissolvidos nessa mistura, com auxílio de agitação mecânica por uma hora, 

garantindo tempo suficiente para que as micelas se formassem e se organizassem. 

Posteriormente, foram adicionados lentamente, gota-à-gota, 10 mL de TEOS. 

Após toda adição do TEOS, o sistema foi deixado sob agitação por 3 h. Ao término 

das 3h, o gel que havia se formado foi transferido para um recipiente fechado e 

deixado envelhecer, em temperatura ambiente, por 24 h. O sólido obtido 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41, foi então filtrado à vácuo e lavado com H2O deionizada 

(5 porções de 100 mL) (Figura 19). 

Para remover o agente direcionador de estrutura CTAB, o sólido foi submetido 

a refluxo de EtOH em sistema Soxhlet durante duas semanas, deixando 

posteriormente o mesmo em dessecador por 3 dias. A remoção do CTAB foi 

avaliada por FT-IR 
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Síntese do compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

As razões molares dos reagentes utilizados foram: 1 (TEOS) : 13,8 (NH4OH) : 

64,5 (H2O) : 0,13 (CTAB) : 0,13 (MES). Primeiramente, as nanopartículas 

recobertas com sílica, preparadas na etapa anterior, foram dispersas em uma 

mistura contendo 52 mL de H2O deionizada e 24 mL de NH4OH (27% v/v); em 

seguida, 2,2 g de CTAB foram dissolvidos nessa mistura, com auxílio de agitação 

mecânica. Quando todo o CTAB foi dissolvido, foram adicionados 0,85 mL de 

mesitileno (MES), deixando o sistema sob agitação por uma hora, garantindo 

tempo suficiente para que as micelas se formassem e se organizassem. 

Posteriormente, foram adicionados lentamente, gota-à-gota, 10 mL de TEOS. 

Após toda adição do TEOS, o sistema foi deixado sob agitação por 3 h. Ao término 

das 3h, o gel que havia se formado foi transferido para um recipiente fechado e 

deixado envelhecer, em temperatura ambiente, por 24 h. O sólido obtido 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), foi então filtrado à vácuo e lavado com H2O 

deionizada (5 porções de 100 mL) (Figura 19). 

Para remover o agente direcionador de estrutura CTAB e o agente expansor de 

estrutura MES, o sólido foi submetido a refluxo de EtOH em sistema Soxhlet 

durante duas semanas, deixando posteriormente o mesmo em dessecador por 3 

dias. A remoção do CTAB e do MES foi avaliada por FT-IR. 
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3.3.4.4. Funcionalização dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) com APTES 

 

Para a funcionalização, 1,0 g do compósito (Fe3O4@nSiO2@MCM-41 ou 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)) foram pesadas e dispersas em 50 mL de tolueno 

previamente tratado, em um balão de 3 bocas. Uma vez disperso todo o material, 

adicionaram-se 6,0 x 10-5 mol de APTES. A mistura foi mantida a temperatura de 

80⁰C, sob atmosfera de argônio e agitação magnética por 24 h (Figura 20).                     

Ao final, os compósitos funcionalizados Fe3O4@nSiO2@MCM-41-NH2 ou 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-NH2, foram separados do meio reacional com ajuda 

de ímã, lavados com EtOH (3 porções de 50 mL) e deixadas posteriormente em 

dessecador por 3 dias. 

Figura 19: Obtenção dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 
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3.3.4.5. Imobilização covalente de MnP nos compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

 

A reação de imobilização seguiu método proposto por Battioni e colaboradores 

[106]. Para isso, os compósitos funcionalizados na etapa anterior foram 

adicionados em seus respectivos balões de vidro, contendo 50 mL de tolueno. Na 

sequência, foram adicionados à mistura 6,0 x 10-6 mol de MnP. A mistura foi 

mantida a temperatura de 80⁰C, sob atmosfera de argônio e agitação magnética por 

48 h (Figura 21). 

Essa reação de imobilização consistiu em uma reação de substituição 

nucleofílica aromática, em que os átomos de flúor presentes no anel benzênico da 

porfirina são substituídos pelos átomos de nitrogênio dos grupos amino do APTES 

imobilizando covalentemente a MnP, obtendo assim os catalisadores 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP. 

A MnP que não imobilizou no compósito, foi extraída através de refluxo de 

EtOH em sistema Soxhlet durante 72 h, deixando posteriormente o sólido em 

Figura 20: Funcionalização dos compósitos com APTES 
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dessecador por 2 dias. A solução da extração foi analisada por UV-vis, a fim de 

quantificar a MnP que não ficou imobilizada, para o posterior cálculo do loading 

do material. 

O loading do material, que se refere à quantidade de MnP que está presente em 

1 g de material foi determinado para ambos os catalisadores, obtendo-se o valor de 

7,0 x 10-6 mol de MnP/g de SiO2 para o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP 

e 9,6 x 10-6 mol de MnP/g de SiO2 para o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-

MnP. A determinação do loading é importante, pois é através do seu valor que se 

determina a quantidade de catalisador a ser pesado para realização dos estudos 

catalíticos.  

 

 

 

Na Figura 22, são apresentadas as imagens de um dos catalisadores obtidos: à 

esquerda o catalisador em suspensão, e à direita o sistema foi agitado e em seguida 

submetido a um campo magnético (uso de ímã) por tempo de 10 s, evidenciando 

uma rápida e eficiente separação do material do seu meio reacional. 

Figura 21: Imobilização covalente da MnP nos compósitos 
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3.3.5. Caracterizações dos Materiais 
 

3.3.5.1. Espectroscopia de absorção no UV-Vis 

A confirmação da inserção de Mn(III) na H2TF5PP foi feita em um 

Espectrofotômetro HP 8453 Diode Array acoplado a HP ChemStation. Para isso 

uma pequena alíquota (ponta de capilar de vidro) foi retirada após o término da 

reação e solubilizada em 0,5 mL de solução de DCE. Em seguida preencheu-se 

com parte dessa solução, uma cubeta de quartzo de 0,200 cm. A amostra dentro da 

cubeta foi então levada para ser analisada no espectrofotômetro (o branco contendo 

apenas DCE foi previamente feito).  

 
3.3.5.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

A análise morfológica das nanopartículas de Fe3O4 foi realizada utilizando 

Microscópio eletrônico de varredura Zeiss EVO 50 – acoplado a espectrômetro de 

fluorescência de raios-X (energia dispersiva) IXRF Systems SphinX 130 e exigiu 

preparo prévio da amostra. 

Figura 22: Separação magnética do catalisador 
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No preparo da amostra, pequena quantidade de nanopartículas de Fe3O4 foram 

adicionadas em um pequeno frasco, e suspensas em metanol grau HPLC, por cerca 

de 10 min, com auxílio de sonicador. A fim de se obterem boas imagens, deixou-

se a maioria das partículas decantarem, e com auxílio de uma pipeta de Pasteur 

retiraram-se alíquotas do sobrenadante (nanopartículas em suspensão) que foram 

dispersas sobre uma lâmina de vidro. As lâminas foram então pulverizadas com 

ouro durante 80 s, e em seguida analisadas no microscópio. As análises foram 

obtidas com aceleração de 20 kV e ampliação máxima de 100.000 vezes. 

 

3.3.5.3. Espectroscopia vibracional no Infravermelho por 

Transformada de Fourier 

A eficiência na extração do surfactante CTAB e do agente expansor de poros 

MES foi analisada utilizando um Espectrofotômetro no Infravermelho por 

Transformada de Fourier - Prestige21 Shimadzu. Alíquotas (pontas de espátula) 

dos compósitos antes da extração e após a extração foram retiradas e dispersas em 

KBr. Após homogeneização dos compósitos no KBr, as patilhas foram montadas 

e submetidas a análise. A faixa de análise foi de 400-4000 cm-1, com resolução de 

2 cm-1. 

 
3.3.5.4. Difratometria de Raios-X 

As análises de DRX foram realizadas em um difratômetro SIEMENS D5005 

com ânodo de cobre (radiação Cu-Kα em 1,541 Å). Os difratogramas foram 

obtidos com ângulos de incidência 2θ variando de 1º à 90º, com incremento de 

0,02º e tempos de integração de 1s. 
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3.3.5.5. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

A análise morfológica dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) foi realizada utilizando Microscópio eletrônico de 

transmissão FEI TECNAI G2 F20 HRTEM – acoplado a espectrômetro de energia 

dispersiva de raios – X (EDS) e exigiu preparo prévio da amostra.  

No preparo, uma pequena quantidade do compósito foi adicionada em um 

pequeno frasco, e suspensa em metanol grau HPLC por cerca de 10 min, com 

auxílio de sonicador. Deixou-se a maioria das partículas do compósito decantarem, 

e com auxílio de uma micropipeta retirou-se alíquotas do sobrenadante, gotejando 

as mesmas sobre os suportes do tipo grade (mesh grids) feitas de cobre e níquel 

com 150 meshs, específicos para as análises de MET. As soluções nas grades 

foram deixadas em dessecador por 24 horas e posteriormente submetidas à análise. 

Foram obtidas imagens em campo claro e campo escuro. 

 

3.3.5.6. Adssorção-dessorção de N2 

Isotermas de adsorção-dessorção de N2 para os compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) foram obtidas utilizando 

aparelho automatizado de sorção de gás Quantachrome Autosorb, a 77,4 K. A área 

superficial de cada compósito foi determinada pelo método Brunauer-Emmett-

Teller (BET) [107]. A distribuição de tamanho de poros e o volume total de poros 

de cada compósito foi determinada a partir do ramo da isoterma de adsorção 

usando o método de Barrett-Joyner-Halenda (BJH) [108]. Outros parâmetros 

texturais foram obtidos o método α-plot [109]. 
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3.3.5.7. Magnetometria de Amostra Vibrante (VSM) 

A análise do comportamento magnético das nanopartículas de Fe3O4 e dos 

catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-

MnP foi realizada utilizando o equipamento EG&G Princeton Applied Research 

Vibrating Sample Magnetometer. As medidas foram realizadas variando o campo 

magnético aplicado de -10 à 10 kOe. 

 

3.3.5.8. Espectroscopia de Reflectância Difusa no UV-Vis 

A análise da imobilização da MnP nos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) foi feita utilizando Espectrômetro de Reflectância 

Difusa HR2000+ equipado com fonte de luz DH-2000-BAL UV-Vis-NIR. Nessa 

análise, alíquotas (ponta de espátula) dos compósitos contendo MnP 

(Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP) e sem MnP 

(Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)) foram dispersas em 

óxido de magnésio, até tornar a mistura homogênea. Em seguida, uma por vez, 

cada amostra foi inserida em compartimento ausente de luz e através de um orifício 

a fibra óptica foi posicionada verticalmente à 1,5 cm da amostra e coletada a 

medida. 

 

3.3.6. Catálise com (Z)-ciclo-octeno 

Na reação de epoxidação do substrato (Z)-ciclo-octeno com os catalisadores 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, foi utilizado 



Parte Experimental 
 

75 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

o PhIO como agente doador de oxigênio e o bromobenzeno como padrão interno, 

obedecendo-se as seguintes proporções 1:100:6140 (MnP:PhIO:Substrato). 

Foram utilizados 200 μL do substrato (Z)-ciclo-octeno, 600 μL de solvente 

DCE, 5 μL de bromobenzeno e 6,05 mg de PhIO (valor já considerando pureza         

90,9 %). As catálises foram realizadas em um frasco de reação com tampa 

rosqueada e septo de silicone-teflon, com agitação mecânica e em presença de ar. 

A reação foi monitorada até que o rendimento na epoxidação se                

estabilizasse, ou seja, atingisse seu máximo. Os produtos de reação foram                        

analisados por CG. 

 

3.3.6.1. Estudo de reciclagem com (Z)-ciclo-octeno 
 

No estudo de reciclagem, as condições utilizadas em cada ciclo de reação 

(consumo total do PhIO) foram às mesmas adotadas na seção 3.3.6. Após cada 

ciclo de reação, os catalisadores foram recuperados com auxílio de ímã, lavados 

três vezes com metanol (2 mL) e secos em estufa à 60ºC por 30 minutos. Os 

produtos de reação foram analisados por CG. 

 

3.3.7. Catálise com ciclo-hexano 

 

Na reação de oxifuncionalização do ciclo-hexano com os catalisadores 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, foi utilizado 

o PhIO como agente doador de oxigênio e o bromobenzeno como padrão interno, 

obedecendo-se as seguintes proporções 1:10:6163 (MnP:PhIO:Substrato). 
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Foram usados 200 μL do substrato ciclo-hexano, 600 μL de solvente razão 

DCE:ACN (1:1), 2 μL de bromobenzeno e 0,73 mg de PhIO (valor já considerando 

pureza 90,9 %). A catálise foi realizada em um frasco de reação com tampa 

rosqueada e septo de silicone-teflon, que permaneceu sob agitação mecânica, 

temperatura ambiente e em presença de ar. A reação foi monitorada durante 24 h 

e os produtos de reação foram analisados por CG. 

 

3.3.8. Estudo de oxidação do fármaco Mirtazapina 

 

As reações de oxidação da mirtazapina foram realizadas                             

utilizando os catalisadores heterogêneos Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP e também o catalisador em meio homogêneo 

MnP, visto que este último também não fora ainda estudado em reações de 

oxidação deste fármaco. As reações foram realizadas utilizando como agente 

doador de oxigênio PhIO ou m-CPBA, obedecendo-se as seguintes proporções 

1:40:20 (MnP:Oxidante:Fármaco). Estas proporções foram baseadas em trabalho 

desenvolvido por Mac Leod et al. [110]. Este último oxidante foi incorporado no 

procedimento de catálise, visto que estudos preliminares indicaram que o PhIO 

não foi um bom oxidante para oxidação da mirtazapina. 

Foram realizadas primeiramente as catálises em meio homogêneo adotando as 

seguintes quantidades: 1253 L de solução de MnP (4,78x10-4 mol.L-1), 5,80 mg 

de PhIO ou 5,37 mg de m-CPBA e 3,18 mg do fármaco. As massas dos oxidantes 

já consideram suas respectivas purezas. O volume total da reação foi completado 

com DCE até a marca de 1,5 mL. 
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As catálises foram realizadas em um frasco de reação com tampa rosqueada e 

septo de silicone-teflon, com agitação mecânica e em presença de ar. Alíquotas de 

50 L foram retiradas do frasco de reação após 24 h. O fármaco e os metabólitos 

foram extraídos das alíquotas antes de serem injetados no cromatógrafo. Para isso, 

foi adicionado em cada alíquota, 500 L de hexano e 500 L de fase móvel. A 

mistura bifásica formada foi agitada e a parte inferior da mistura (fase móvel) foi 

então retirada e diluída em mais 500 L de fase móvel. 

 Após extração, os produtos de reação foram analisados por HPLC (High-

performance liquid chromatography), com coluna e pré-coluna de separação C18, 

fase móvel constituída de 17% ACN e 83% tampão fosfato (0,05 mol.L-1, pH:3,5), 

fluxo de 1mL/min e temperatura de aproximadamente 21°C. Foram injetados 50 

µL da amostra no cromatógrafo. 

O fármaco (MTZ) e os produtos de reação (8-OHM e DMM) foram analisados 

por comparação com os tempos de retenção dos respectivos padrões. Os 

rendimentos para cada produto foram quantificados considerando a quantidade de 

oxidante inicial adicionado e foram determinados através de curva de calibração 

previamente construída para cada metabólito. O fármaco e metabólitos foram 

disponibilizados pelo Prof. Dr. Luiz Fernando Lopes Guimarães e Profª. Drª. 

Pierina Sueli Bonato, ambos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – USP (FCFRP-USP). 

Uma vez realizado as catálises em meio homogêneo, selecionou-se o oxidante 

que apresentou melhores resultados em ambiente homogêneo (m-CPBA), para ser 

aplicado nas reações com os catalisadores heterogêneos. As quantidades adotadas 
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foram: 85,7 mg do catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP ou 62,6 mg do 

catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, 5,37 mg do oxidante m-CPBA e 

3,18 mg do fármaco. O volume total das reações foram completadas com DCE até 

1,5 mL. 

As catálises também foram realizadas em um frasco de reação com tampa 

rosqueada e septo de silicone-teflon, com agitação mecânica e em presença de ar. 

Alíquotas de 50 L foram retiradas em tempo de 24 h de reação, e após extração, 

os produtos de reação foram analisados por HPLC. O procedimento de extração, 

separação cromatográfica, identificação e quantificação foram os mesmos das 

catálises em meio homogêneo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise da inserção de manganês(III) na porfirina H2TF5PP 

 

A metalação com manganês(III) na porfirina H2TF5PP, foi uma reação 

heterogênea de inserção de metal. Diferentemente de uma reação homogênea, onde 

a espécie química fornecedora do íon de interesse deve ser solúvel no solvente de 

reação, na reação heterogênea utiliza-se uma espécie química que seja insolúvel 

no solvente de reação, por exemplo, metais livres, sais e óxidos insolúveis. Neste 

caso em específico, utilizou-se o metal livre Mn0. 

A vantagem da reação heterogênea frente à reação homogênea, é que na 

primeira, a espécie insolúvel que não reagiu pode ser separada do meio contendo 

a MeP, utilizando uma simples filtração, ficando o metal retido no papel de filtro; 

já na segunda, seria necessário correr a mistura em coluna cromatográfica para 

separar a MeP da espécie fornecedora do metal de interesse. A desvantagem da 

reação heterogênea, no caso, utilizando um metal livre, diz respeito ao maior 

tempo desprendido para a reação de metalação, uma vez que o metal deve passar 

do seu estado de oxidação 0 (zero) para o estado de oxidação +3. No caso desse 

trabalho, a reação durou 4 dias, um tempo considerado bom, visto que as reações 

desse tipo chegam a durar de 3 à 7 dias. 

Como descrito na etapa 3.3.3, a reação pôde ser monitorada por TLC e pela 

observação da perda de fluorescência vermelha da porfirina. O princípio químico 

da TLC está na interação do analito com a fase estacionária, que pode ser maior 

ou menor dependendo da sua estrutura química. No caso da porfirina (base livre e 
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metalada), esperasse que a porfirina base livre tenha um valor de Rf maior 

comparado à porfirina metalada, o que foi observado na prática (Rf não metalada = 

0,33; enquanto que Rf metalada = 0,03). 

Essa característica observada na TLC está relacionada à carga total que cada 

uma das estruturas possui. Sabe-se que a fase estacionária utilizada (sílica gel) 

apresenta uma densidade de carga negativa em sua estrutura, e como a porfirina 

base livre possui uma estrutura com carga total 0, a mesma interage pouco com a 

fase estacionária, sendo mais facilmente eluída pelo solvente de arraste; já na 

porfirina metalada, o metal por ter número de oxidação +3, vai conferir à estrutura 

uma carga total +1, possibilitando uma interação mais efetiva com a fase 

estacionária, observando pouco deslocamento pelo solvente de arraste.   

Já no monitoramento por observação da perda de fluorescência vermelha, o 

princípio envolvido está na capacidade das porfirinas base livre em emitirem esse 

tipo de fluorescência quando excitadas por radiação ultravioleta. As porfirinas base 

livre ao serem excitadas para um nível de maior energia, sofrem decaimento 

radiativo, dissipando o excesso de energia na forma de emissão de luz por 

fluorescência.  

Para algumas porfirinas, como a H2TF5PP, quando um metal é inserido em seu 

anel porfirínico, novos níveis de energia são formados, por conta das interações 

entre os orbitais do metal e o estado excitado de menor energia da porfirina (estado 

singlete π*). Essas novas interações acabam proporcionando decaimentos não 

radiativos, dissipando o excesso de energia, não mais na forma de emissão de luz, 

mas sim na forma de calor. Deste modo, quando ocorre a inserção de metal na 



Resultados e discussão 
 

81 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

porfirina, a fluorescência é suprimida, indicando que ocorreu a metalação; no caso 

deste trabalho, após os 4 dias de reação não foi mais observado a fluorescência 

vermelha característica de porfirina base livre. 

Apesar do monitoramento por TLC e pela fluorescência fornecerem bons 

indicativos de que a inserção de Mn(III) ocorreu, a porfirina metalada foi 

caracterizada por espectroscopia de UV-Vis. A análise por UV-Vis confirma a 

metalação, uma vez que o espectro eletrônico da porfirina base livre H2TF5PP e da 

porfirina metalada [Mn(TF5PP)]Cl são bastante distintos. 

A porfirina H2TF5PP possui simetria D2h, apresentando uma intensa banda de 

absorção na região de 411 nm, conhecida como banda B ou banda Soret, além de 

outras quatro bandas de menor intensidade, na região de 480-700 nm, conhecidas 

como bandas Q (Figura 23). Estas absorções são originadas de transições 

eletrônicas π  π*, que ocorrem nas ligações conjugadas do anel macrociclo 

porfirínico [111; 112]. 

Quando Mn(III) é coordenado ao anel macrociclo, a metaloporfirina passa para 

uma simetria D4h. Como resultado, a banda Soret desaparece, surgindo bandas de 

grande intensidade na região de 330-500 nm. Além disso, são observadas duas 

bandas próximas à região das bandas Q (Figura 23). Essa alteração observada no 

espectro de absorção, está relacionada às interações que ocorrem entre os orbitais 

dπ do Mn(III) e os orbitais π* da porfirina [113]. Os orbitais dπ do manganês 

possuem simetria e energia adequadas para interagir com os orbitais π* da 

porfirina, perturbando o sistema conjugado da porfirina, o que resulta nas 

alterações observadas nos espectros da Figura 23. 
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4.2. Análise morfológica das nanopartículas de magnetita 

 

As análises morfológicas das nanopartílas de Fe3O4 foram realizadas por MEV. 

As micrografias são apresentadas na Figura 24. 

Figura 23: Espectro eletrônico da porfirina base livre H2TF5PP e porfirina 
metalada [Mn(TF5PP)]Cl (Solvente de análise: dicloroetano) 
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As micrografias da Figura 24 mostram que as nanopartículas de magnetita 

apresentam considerável regularidade na distribuição de tamanho das mesmas, 

apresentando diâmetros de aproximadamente 100 nm. A partir das micrografias 

também é possível notar uma uniformidade morfológica, com nanopartículas 

predominantemente esféricas. 

Tais resultados possibilitam concluir que o método de síntese adotado, o 

método solvotermal assistido por radiação micro-ondas, proposto por Zhang e 

Figura 24: Micrografias de MEV das nanopartículas de Fe3O4 
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colaboradores [103], foi bastante promissor, possibilitando uma reação mais 

homogênea (radiação possibilita aquecimento uniforme) e um processo cinético 

mais rápido (maior velocidade de nucleação) [103], garantindo a uniformidade 

morfológica e regularidade no diâmetro das mesmas. 

Neste método, partiu-se do sal hidratado FeCl3. 6 H2O, como fornecedor dos 

íons Fe3+. Parte dos íons Fe3+ foram então reduzidos à Fe2+ pelo etilenoglicol 

(agente redutor), sob radiação de micro-ondas. O acetato de sódio foi adicionado 

nessa reação para atuar como um assistente na reação de oxirredução e também 

proporcionar aumento na estabilização eletrostática das nanopartículas de 

magnetita, evitando a aglomeração das mesmas [114]; além do acetato de sódio, o 

copolímero P123 foi adicionado com a mesma função, evitar a aglomeração das 

nanopartículas de magnetita. 

 

4.3. Análise da eficiência da extração do CTAB e MES  

 

A eficiência na extração do surfatante CTAB  e do agente expansor de poros 

MES foi analisada FT-IR. Na Figura 26 e Figura 25 são mostrados os espectros de 

FT-IR para os materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), 

antes e depois da extração do CTAB e MES por Soxhlet. 

Em ambas imagens podemos identificar alguns dos modos vibracionais que são 

comuns à sílica: estiramento assimétrico Si-O-Si (1080 cm-1), vibração angular Si-

OH (960 cm-1) e estiramento simétrico Si-O-Si (800 cm-1). A banda larga 

observada entre 3000-3600 cm-1 em ambas as figuras, é atribuída aos grupos 

hidroxila da água e aos grupos silanóis (Si-OH) da sílica; a banda em 
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aproximadamente 1640 cm-1 é atribuída à deformação fora do plano do grupo 

hidroxila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Espectros de FT-IR do material Fe3O4@nSiO2@MCM-41      
(a) antes e (b) após a extração do CTAB 

C-H 

(a) 

(b) 

Figura 26: Espectros de FT-IR do material Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 
(a) antes e (b) após a extração do CTAB e MES 

C-H 

(a) 

(b) 
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Nos espectros referentes aos materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) antes da extração por Soxhlet (traçado negro da 

Figura 25 e Figura 26, respectivamente), é possível identificar facilmente bandas 

em aproximadamente 2800-2900 cm-1, referentes aos estiramentos simétrico e 

assimétrico de ligações –C-H de grupos –CH2 e –CH3, e banda em 

aproximadamente 1540 cm-1, referente a estiramentos –CH3. Tais estiramentos são 

atribuídos respectivamente, à presença do surfatante CTAB que possui grupos –

CH2 e –CH3 em sua estrutura e à presença de MES que possui também 

estiramentos –CH3 (Figura 27).. O MES possui estiramento em aproximadamente 

1600 cm-1, no entanto seu estiramento é sobreposto pelo estiramento do grupo 

hidroxila do silanol que acontece em aproximadamente 1640 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Já no espectro referente aos materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) após a extração por Soxhlet (traçado vermelho da 

Figura 25 e Figura 26, respectivamente), não se observa mais as bandas referentes 

CTAB 

Mesitileno 

Figura 27: Representação da molécula de CTAB e da molécula do MES 
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aos estiramentos das ligações -C-H dos grupos –CH2 e –CH3 do CTAB e MES, 

indicando que a extração tanto do CTAB como do MES via Soxhlet aconteceu e o 

material não possui mais, no interior de seus mesoporos, a presença do surfatante 

e do expansor. Embora o desaparecimento das bandas relacionadas aos 

estiramentos dos grupos –CH2 e –CH3 tenham desparecido após o Soxhlet, uma 

identificação mais eficaz da extração do MES seria analisar se a banda em 1600 

cm-1 desapareceu, no entanto, como já relatado, ocorre uma sobreposição desta 

com a banda relacionada ao grupo hidroxila do silanol, dificultando sua 

confirmação.  

A eliminação desses agentes do interior dos mesoporos é essencial, para que os 

mesmos encontrem-se desobstruídos, para que o APTES e consequentemente a 

MeP, possam estar presentes também no interior dos mesoporos da MCM-41, e 

não somente em sua superfície (local de maior probabilidade). Além disso, a 

presença do CTAB e do MES pode comprometer a eficiência catalítica do 

catalisador, uma vez que as moléculas de CTAB e MES podem participar como 

substratos nas reações de oxidação. 

 

4.4. Análises de DRX da Fe3O4 e dos compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

 

Na Figura 28, são apresentados os difratogramas com ângulos de incidência 2θ 

entre 20º e 90º, obtidos para as nanopartículas de Fe3O4 e para os compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E). 
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Analisando o difratograma da Figura 28 A para as nanopartículas de Fe3O4,     

percebe-se uma série de picos 2θ característicos (31⁰, 35,4⁰, 43⁰, 53⁰, 57⁰, 63⁰ e 

74⁰), que estão de acordo com o esperado para o padrão de difração da magnetita 

(JCPDS 19-0629), indicando que ocorreu a formação da estrutura cristalina da 

magnetita (sistema de cristalização cúbico de face centrada). 

Quanto à presença de outros óxidos, pode-se dizer que a magnetita que foi 

sintetizada não apresenta contaminação por hematita (α-Fe3O4) e goethita 

(FeOOH), uma vez que as linhas de difração para esses compostos não aparecem 

no difratograma. Já para a maghemita (ɤ-Fe2O3), não se pode confirmar se a mesma 

está presente como contaminante no material, pois tanto magnetita como 

maghemita apresentam picos de difração nas mesmas regiões 2θ. Embora a 

Figura 28: Difratogramas com ângulos de incidência 2θ entre 20º e 90º, 
das nanopartículas de Fe3O4 e dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

A) Fe3O4 

B) Fe3O4@nSiO2@MCM-41 

C) Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

220 

311 

400 
422 

511 
440 
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contaminação com maghemita seja possível, sua presença não compromete a 

obtenção de compósitos magnéticos, visto que a maghemita também é magnética, 

tal como a magnetita. 

Ainda na Figura 28 as análises dos difratogramas referentes aos compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) (Figura 28 B e C, 

respectivamente) mostram que estão presentes os principais padrões de difração 

observados para as nanopartículas de Fe3O4, indicando que as mesmas não 

sofreram qualquer alteração estrutural durante a síntese do compósito; além dos 

padrões típicos da magnetita, observa-se ainda a presença de um halo de difração 

na região abaixo de 2θ = 35⁰. Esse halo de difração é indicativo da presença de 

uma maior quantidade de material amorfo, que pode ser atribuída à presença da 

sílica mesoporosa MCM-41. 

Nas condições de varredura da amostra (2θ entre 20º e 90º), não é possível 

observar padrão de difração (picos de difração) para a sílica mesoporosa     MCM-

41, e o que se observa é apenas esse halo de difração. Contudo, sabe-se que os 

materiais mesoporosos, tal como a MCM-41, são formados em torno de estruturas 

micelares organizadas, e desta forma devem apresentar algum ordenamento 

cristalino em nível molecular. 

A partir da técnica de DRX em ângulos 2θ abaixo de 10º é possível observar 

picos de difração bem definidos, característicos de alguns materiais mesoporosos, 

tal como a MCM-41, que apresenta uma distribuição periódica dos canais 

hexagonais monodirecionados. Sendo assim, são apresentados na Figura 29 e 

Figura 30, os difratogramas com ângulos de incidência 2θ entre 1º e 10º para os 
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compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), a fim de 

identificar se a estrutura da MCM-41 foi mantida durante o processo de síntese dos 

compósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Difratograma, com ângulos de incidência 2θ entre 1º e 10º, 
para o compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41 

Figura 30: Difratograma com ângulos de incidência 2θ entre 1º e 10º, 
para o compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 
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Analisando os difratogramas da Figura 29 e Figura 30, observam-se quatro 

picos de difração referentes aos planos de difração (100), (110), (200) e (210), 

sendo que em ambos, o plano (100) é o principal plano de difração (mais intenso 

pico de difração). Os valores aproximados de 2θ desses planos para os compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) podem ser vistos na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1: Valores aproximados 2θ dos planos de difração observados para os 
compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

 Fe3O4@nSiO2@MCM-41   Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 
Planos 

(hkl) 
2θ (hkl)/100 2θ (hkl)/100 

100 2,28º 1 1,87º 1 

110 3,94º 1,728 3,21º 1,716 

200 4,52º 1,982 3,76º 2,010 

210 5,99º ---- 5,00º --- 

 

Nota-se pela análise da Tabela 1 que as posições 2θ para os planos de difração 

(100), (110) e (200) seguem praticamente a sequência 1: 31/2: 2, respectivamente. 

Esta sequência foi observada por Beck e colaboradores [90] e indica a presença de 

um arranjo periódico hexagonal (poro rodeado por seis poros vizinhos); sendo 

assim, com os dados obtidos por DRX pode-se concluir que a estrutura hexagonal 

de arranjo de poros da MCM-41 foi mantida para ambos os compósitos. 

Ainda analisando a Tabela 1, percebe-se que ocorreu um deslocamento dos 

valores de 2θ comparando ambos os compósitos, sendo que os valores 2θ 

observados para o compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41 são inferiores em relação 
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ao compósito Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E); essa diferença está associada à 

expansão dos poros provocada pelo mesitileno [115] (Figura 31). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se pela Lei de Bragg que o ângulo  é inversamente proporcional à 

distância entre os planos de rede de uma determinada amostra. Com a incorporação 

do mesitileno como agente expansor de poros, espera-se um aumento nas 

distâncias interplanares da fase de sílica MCM-41 e consequente diminuição dos 

ângulos de incidência 2 

Tal afirmação é corroborada ao se determinar o parâmetro de rede a0 (distância 

entre os centros dos poros) e a distância interplanar (d100) de ambos os compósitos 

[116] (Figura 32). Os valores de d100 e a0 podem ser obtidos pelas seguintes 

equações: 

 

d100 = λ/sen2θ                a0 = 2 d100/ (3)1/2 

 

 

Molécula do expansor 

Molécula do surfatante 

Figura 31: Representação da ação do mesitileno na 
expansão dos poros da MCM-41 (adaptado de [115]) 
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. 
Utilizando as equações mencionadas, foram encontrados para os compósitos os 

seguintes valores de distância interplanar d100, e parâmetro de rede a0: 

 
Tabela 2: Valores de distância interplanar (d100) e parâmetro de rede (a0) para os 
compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

 Fe3O4@nSiO2@MCM-41   Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

d100 3,87 nm 4,72 nm 

a0 4,46 nm 5,45 nm 

 

Como já esperado, os valores de distância interplanar e parâmetro de rede são 

maiores para o compósito sintetizado com o agente expansor de poros. De acordo 

com a sua função, o agente expansor promoveu um alargamento do diâmetro dos 

canais da MCM-41, ou seja, um alargamento do diâmetro de poro do material, o 

que resultou em maiores valores de d100 e a0 para o compósito 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E). 

 

Figura 32: Distância interplanar (d100) e parâmetro de 
rede (a0) da MCM-41 

d100 

a0 
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4.5. Análise morfológica dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) por MET 

 

A morfologia dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) foi determinada por MET. As micrografias de campo 

claro e escuro  são apresentadas na Figura 33, Figura 34 e Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

Análise com feixe de 

elétrons perpendicular ao 

eixo dos canais 

C D

Figura 33: Micrografias de MET mostrando os canais unidirecionais 
da MCM-41 presentes nos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 
(imagens A e B) e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) (imagens C e D) 
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Figura 34: Micrografias de MET mostrando o arranjo hexagonal dos 
poros da MCM-41 presentes nos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 

(imagens C e D) e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) (imagens A e B) 
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As micrografias mostram que a estrutura da MCM-41 com seus canais 

unidirecionais e arranjo hexagonal de poros foi mantida durante a síntese dos 

compósitos. Além disso, a Figura 35 mostra a presença das nanopartículas de 

Fe3O4 nos compósitos (regiões mais densas da imagem). Nota-se pelas imagens 

que as nanopartículas não estão homogeneamente distribuídas na matriz de MCM-

41, mas sim formando aglomerados. 

 

 

A B

C D

Figura 35: Micrografias de MET dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 
(imagens B e D) e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) (imagens A e C) mostrando a 

presença das nanopartículas de Fe3O4 
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4.6. Análises de adsorção-dessorção de nitrogênio 

 

A técnica de adsorção-dessorção de N2 é uma técnica importante quando se 

trabalha com materiais porosos. A partir desta técnica é possível obter informações 

a respeito do tamanho e volume de poros, área superficial e espessura da parede 

do catalisador, além de informações quanto à homogeneidade e organização dos 

poros. A Figura 36 mostra as isotermas de adsorção-dessorção de N2 para os 

compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da baixa resolução das isotermas, é possível confirmar pela                

Figura 36 que em ambos os materiais, Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e              

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), as isotermas apresentadas são do tipo IV                   

(Figura 37), característica de materiais mesoporosos conforme classificação 

Figura 36: Isotermas de adsorção-dessorção de N2 para os compósitos 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 
(curvas inferiores adsorção; curvas superiores dessorção) 
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proposta pela IUPAC [117]. Esse tipo de isoterma pode ser divida em 4 regiões, 

sendo que cada região representa um processo específico de adsorção: região I - 

ocorre inicialmente adsorção de gás nas regiões de baixa pressão relativa (10-5 ≤ 

P/P0 ≤ 0,02) com preenchimento da região microporosa do material, no caso da      

Figura 36 a primeira região não aparece indicando saturação dos microporos 

rapidamente; região II -  na sequência ocorre aumento linear do volume devido à 

adsorção de gás na monocamada e posteriormente nas multicamadas dos 

mesoporos e superfície; região III – o aumento do volume em pressões relativas 

intermediárias (0,25 ≤ P/P0 ≤ 0,5) acontece juntamente com o fenômeno de 

condensação capilar que ocorre nos mesoporos primários (poros cilíndricos 

uniformes), o adsorbato no estado líquido preenche os mesoporos primários até o 

ponto em que a inclinação da curva diminui formando um patamar quase 

horizontal (0,5 ≤ P/P0 ≤ 0,7); por fim, região IV - o aumento do volume adsorvido 

a pressões relativas altas (P/P0 > 0,7) está associado à adsorção na multicamada 

e/ou à condensação de líquido nos mesoporos secundários (outros tipos de poros 

que não são mesoporos primários). 

A Figura 36 exibe ainda para ambos os materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), o fenômeno de histerese que ocorre devido à 

estrutura dos mesoporos. As histereses observadas na Figura 36 podem ser 

classificadas segundo a IUPAC [117] como histereses do tipo H I, (Figura 37).  
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O fenômeno de histerese pode ser explicado pelo fato de que a evaporação de 

gás condensado durante o processo de dessorção não ocorre tão facilmente quanto 

no processo de adsorção, o que aumenta as chances de ocorrerem processos de 

recondensação capilar. No caso de gases adsorvidos em microporos, os mesmos 

formam geralmente uma monocamada de adsorção e durante o processo de 

dessorção são facilmente evaporados. Já no caso de materiais mesoporosos, os 

gases formam multicamadas de adsorção e durante o processo de dessorção, há 

uma alta probabilidade de ocorrerem processos de recondensação, dificultando a 

saída dos gases, ocorrendo assim o fenômeno de histerese (Figura 39). 

Nota-se pela Figura 36 que o material Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) apresenta 

em maior proporção o fenômeno de histerese, devido ao maior diâmetro dos 

mesoporos provocado pela incorporação do agente expansor (Figura 38). Com 

Figura 37: Tipos de isotermas e histereses de adsorção-dessorção de N2 segundo 
classificação proposta pela IUPAC [Figura adaptada de 117] 
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poros maiores, há formação mais expressiva das multicamadas de gás, que irão 

provocar, por conseguinte, maior processo de recondensação capilar durante a 

dessorção, resultando em maior fenômeno de histerese (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanev e Pinnavaia [118] propuseram os termos “mesoporosidade da estrutura-

confinada” e “mesoporosidade textural” para explicar as propriedades de sorção 

de materiais mesoporosos. Ambos os termos são equivalentes aos termos 

Figura 39: Representação da formação das multicamadas de gás adsorvido 
em um material A) com poros pequenos e B) com poros grandes 

A                         B 

Figura 38: Distribuição gaussiana de diâmetro de poros dos materiais 
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“mesoporos primários” e “mesoporos secundários”, respectivamente, e para efeito 

de simplificação, serão adotados a partir deste momento, os termos propostos por 

Tanev e Pinnavaia, para explicar as isotermas de N2.  

Segundo os autores, a mesoporosidade da estrutura-confinada é atribuída à 

porosidade contida dentro dos canais uniformes que foram originados a partir da 

estrutura micelar, e sua extensão é proporcional ao diâmetro dos canais, no caso 

da sílica MCM-41.  

Os valores da mesoporosidade da estrutura-confinada podem variar de acordo 

com o comprimento da cadeia alquílica do surfatante ou pela adição de auxiliares 

orgânicos. Ela pode ser identificada nas isotermas, a partir da adsorção na região 

entre 0,1 ≤ P/P0 ≤ 0,5, sendo que informações qualitativas sobre esse tipo de 

mesoporosidade podem ser obtidas a partir da altura e inclinação da isoterma nessa 

região. Quanto maior a altura e inclinação, maior e mais definida será a 

mesoporosidade da estrutura-confinada. 

Já a mesoporosidade textural é atribuída, segundo Tanev e Pinnavaia, aos 

espaços vazios surgidos de intra-agregados não cristalinos e pelos espaços 

formados pelos contatos inter-partículas. A presença da mesoporosidade textural é 

verificada, segundo os autores, pelo surgimento de histerese bem definida na 

região entre 0,5 ≤ P/P0 ≤ 1,0 e é influenciada principalmente pelo tamanho, forma 

e número de contatos interfaciais dentro dos agregados. Quanto menor a cadeia 

alquílica do surfatante utilizado, maior a mesoporosidade textural [118]. 

A partir da Figura 36 é possível indicar que a mesoporosidade da estrutura-

confinada para o material Fe3O4@nSiO2@MCM-41 ocorre na região entre 0,1 ≤ 



Resultados e discussão 
 

102 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

P/P0 ≤ 0,3 e com menor altura e inclinação, enquanto que para o material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) a mesma é indicada na região entre 0,15 ≤ P/P0 ≤ 0,4 

e com maior altura e inclinação, indicando que este último apresenta maior e mais 

bem definida a mesoporosidade da estrutura-confinada. Essas diferenças 

observadas estão relacionadas à diferença de diâmetro de poros dos materiais, que 

segundo Tanev e Pinnavaia [118], quanto maior o diâmetro, maior e mais bem 

definida será a mesoporosidade da estrutura-confinada. Como o material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) apresenta maior diâmetro de poros do que o material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 (Figura 38), as observações obtidas das isotermas são 

contundentes. 

As histereses observadas na região entre 0,8 ≤ P/P0 ≤ 1,0 para o material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e na região entre 0,4 ≤ P/P0 ≤ 1,0 para o material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) correspondem à mesoporosidade textural dos 

materiais. A partir destes dados, nota-se claramente que o material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) apresenta maior “loop” de histerese, 

correspondendo, portanto, a uma maior mesoporosidade textural deste material em 

relação ao material Fe3O4@nSiO2@MCM-41.  

De acordo com os dados de mesoporosidade textural obtidos, pode-se inferir 

que a incorporação do agente expansor de poros na síntese do material 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) além de proporcionar o aumento do tamanho de 

poros, promoveu também aumento na mesoporosidade textural do material.  



Resultados e discussão 
 

103 

 

“Manganêsporfirina imobilizada em compósito magnético Fe3O4@nSiO2@MCM-41: catalisador biomimético 
aplicado na oxidação de hidrocarbonetos e fármaco” 

 

A partir de tais resultados, o uso do agente expansor mostrou-se uma estratégia 

bastante interessante para se obter tamanho de poros maiores em materiais de 

mesma classe, sem ocorrer perda significativa na mesoporosidade textural.  

O uso de surfatantes de cadeia alquílicas grandes é mais frequentemente usado 

com esse objetivo de aumento de poros, contudo Tanev e Pinnavaia [118] relatam 

que tal procedimento ocorre com perda significativa na mesoporosidade textural 

do material. A perda de mesoporosidade textural pode afetar o acesso à região da 

mesoporosidade da estrutura-confinada (poros dos canais) e provocar limitações 

difusionais que podem afetar, por exemplo, as propriedades catalíticas dos 

materiais.  

Os dados quantitativos sobre a mesoporosidade da estrutura confinada e 

mesoporosidade textural dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) encontram-se na Tabela 3, e corroboram com 

interpretações qualitativas das isotermas realizadas anteriormente. 

 
Tabela 3: Parâmetros texturais dos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) obtidos pelas análises de sorção de N2 

Material St
a 

(m2g-1) 
SEstr

a 

(m2g-1) 
SText

a 

(m2g-1) 
Vt

a 

(cm3g-1) 
VEstr

a 

(cm3g-1) 
VText

a 

(cm3g-1) 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41 1103 985 118 0.518 0,365 0,153 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 897 692 205 0.588 0,402 0,186 

a A área superficial total (St) foi corrigida para P/P0: 0,4; a área superficial da mesoporosidade da 
estrutura confinada (SEstr) foi determinada em P/P0: 0,7. A área superficial da mesoporosidade 
textural (SText) foi determinada da diferença entre St e SEstr. O volume total de poros (Vt) foi 
determinado pelo método BJH. O volume da mesoporosidade da estrutura confinada (VEstr) foi 
determinado em P/P0: 0,7. O volume da mesoporosidade textural (VText) foi determinado da 
diferença entre Vt e VEstr. 

 

Os valores obtidos de área superficial total são relativamente grandes, o que 

torna os materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 
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adequados para aplicações em catálise. O material com poros expandidos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) apresentou, assim como esperado pela interpretação 

qualitativa das isotermas, maior volume de mesoporosidade da estrutura confinada 

e volume de mesoporosidade textural que o material com poros não expandidos 

(Fe3O4@nSiO2@MCM-41). Além disso, as áreas superficiais de mesoporosidade 

da estrutura confinada e textural para o material Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) são 

menores que o material Fe3O4@nSiO2@MCM-41, como era de se esperar, uma 

vez que a área superficial é inversamente proporcional ao tamanho de poro. 

Outros parâmetros texturais dos materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) são apresentados na Tabela 4.  

 
Tabela 4: Parâmetros texturais dos materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) obtidos pelas análises de sorção de N2 

Material SBET
a 

(m2g-1) 
DP

b 

(nm) 
WT

c 

(nm) 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41 774 2,48 1,98 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 768 3,03 2,42 

a SBET: área superficial específica obtida pelo método BET; b DP: diâmetro de poros determinado 
pelo método BJH; c WT: espessura da parede do poro determinado pela subtração do parâmetro 
a0 (obtido no DRX) pelo diâmetro de poros (DP); 

 

A partir dos dados observados na Tabela 4, nota-se que de fato o agente 

expansor proporcionou um aumento relativo no diâmetro de poros de 

aproximadamente 22 % em relação ao sistema sintetizado sem a incorporação do 

agente expansor de poros (Fe3O4@nSiO2@MCM-41).  
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4.7. Análise do comportamento magnético das nanopartículas de 

Fe3O4 e dos catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP 
 

O comportamento magnético das nanopartículas de Fe3O4 e dos catalisadores 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP foi 

determinado por VSM (Figura 40). A magnetização de saturação (Ms) observada 

para os materiais Fe3O4, Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-

41(E)-MnP foi de 38,06, 34,73 e 32,28 emu g-1, respectivamente. Os menores 

valores de Ms observados para os catalisadores, quando comparado com as 

nanopartículas de Fe3O4 puras é devido ao recobrimento de sílica (diamagnética), 

que reduz o valor de magnetização  por meio das interações dipolares magnéticas 

[119]. Além disso, a magnetização de saturação observada para as nanopartículas 

de Fe3O4 puras é menor do que os valores normalmente observados para outras 

nanoestruturas de magnetita [120], o que pode estar relacionado à uma baixa 

cristalinidade do sólido sintetizado, bem como a presença de remanescentes 

orgânicos (EG e P123) na superfície das partículas.  
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Figura 40: Curvas de magnetização: (a) nanopartículas de Fe3O4,                                          
(b) Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e (c) Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP. 

 

No entanto, tanto para as nanopartículas de Fe3O4 puras como para os 

catalisadores (Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-

MnP), o valores obtidos de magnetização são suficientes para favorecer a 

recuperação dos materiais em suspensões líquidas, através da aplicação de campo 

magnético externo. Além disso, o comportamento ferrimagnético das 

nanopartículas de Fe3O4 é mantido nos três casos, uma vez que todas as amostras 

apresentaram curvas não lineares e reversíveis, com coercividade e magnetização 

remanescente negligenciáveis.  
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4.8. Análise da MnP imobilizada nos compósitos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)  

 

Espectros de RD UV-Vis (Figura 41) indicaram que a MnP foi imobilizada nos 

compósitos magnéticos. Comparado com os espectros dos materiais                             

sem MnP (Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)), os espectros 

dos materiais contendo MnP (Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP) exibiram uma intensa banda que pode ser 

atribuída à MnP presente (466 e 464 nm, respectivamente) (Figura 41). O espectro 

UV-Vis da MnP em DCE apresentou banda em 478 nm (Figura 41, inserção), logo 

é possível notar que a banda observada para os materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-

41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP apresentou um deslocamento para o 

azul (efeito hipsocrômico), comparado com a MnP em solução (de 477 para 466 e  

464 nm, respectivamente), além disso foi observado para a MnP imobilizada, um 

alargamento do máximo de absorção. Alguns estudos têm mostrado que o 

deslocamento e o alargamento dos sinais em porfirinas ou sistemas similares 

(ftalocianinas) imobilizados são provavelmente decorrentes de distorções do anel 

macrociclo provocado pelo suporte e de interações dos elétrons π da porfirina com 

grupos presentes na superfície do suporte, por exemplo, interações com grupos 

hidroxila de suportes constituídos por sílica [121,122,123]. 
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Figura 41: Análises de RD UV-Vis da MnP imobilizada nos compósitos  
Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) e Fe3O4@nSiO2@MCM-41, e o espectro UV-Vis 

da MnP em solução (inserção na figura) 

 

4.9. Resultados catalíticos com hidrocarbonetos 
 

Tanto o estudo de epoxidação do (Z)-ciclo-octeno quanto o estudo de 

oxifuncionalização do ciclo-hexano foram realizados utilizando como fonte de 

oxigênio o oxidante PhIO. Trata-se de um doador simples de oxigênio (apenas um 

átomo de oxigênio é transferido), que gera diretamente a espécie ativa MnV(O)P.  

 

4.9.1. Epoxidação do (Z)-ciclo-octeno 

 

O estudo de epoxidação do (Z)-ciclo-octeno foi realizado com a finalidade de 

se obter informações acerca da acessibilidade do substrato e do oxidante ao sítio 

catalítico (MnP) imobilizado nos compósitos Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e  
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Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E). Neste estudo, o produto esperado da reação foi o 

ciclo-octenóxido (Figura 42). Os rendimentos catalíticos obtidos para cada 

catalisador são apresentados na Figura 43. 

 

Figura 42: Produto esperado na reação de epoxidação do (Z)-ciclo-octeno             
utilizando os catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e   

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Figura 43, o rendimento máximo de epóxido alcançado para 

o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP foi de 77% em 90 min de reação, 

Figura 43: Estudo da influência do tempo de reação na epoxidação do  
(Z)-ciclo-octeno utilizando os catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP e PhIO como doador de oxigênio 
Razão: MnP:PhIO:Substrato (1:100:6140)/Solvente: DCE 
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enquanto que para o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP o rendimento 

máximo de epóxido foi de 93% em 80 min. Foram realizados ainda dois controles: 

um correspondente a reação sem a presença de catalisador (rendimento máximo de 

7%) e outro correspondente à reação com compósito sem conter a MeP 

(rendimento máximo de 19%) 

Tais resultados mostram que o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP 

foi mais eficiente na oxidação do (Z)-ciclo-octeno. Esse fato pode ser atribuído ao 

tamanho de poros maiores para esse sistema do que para o catalisador 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP (ver seção 4.6). Com os mesoporos da MCM-41 

maiores, tanto a acessibilidade do substrato e oxidante ao sítio catalítico (MnP) 

como a saída dos produtos de reação são facilitadas, o que leva à rendimentos 

catalíticos maiores em intervalos de tempos menores. Já com os mesoporos da 

MCM-41 menores, como é o caso do sistema Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP, 

tanto substrato como oxidante encontram dificuldade no acesso ao sítio catalítico, 

além disso a saída dos produtos de oxidação pode ser dificultada, comprometendo 

a rápida disponibilidade do sítio catalítico para nova reação. 

Outro fator que pode influenciar no maior rendimento de epóxido para o 

catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, é a mesoporosidade textural 

(espaços formados por intra-agregados e contatos interpartículas), como discutido 

na seção 4.6. O catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP apresentou maior 

mesoporosidade textural, e segundo Tanev e Pinnavaia [118], o aumento deste 

parâmetro, aumenta o processo difusional de moléculas grandes, tais como os 

hidrocarbonetos, aumentando assim as propriedades catalíticas do sistema. 
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Apesar de não ser possível confirmar com precisão a localização das MnPs nos 

compósitos devido à dificuldade em se obter um procedimento de síntese que 

garanta uma imobilização localizada das MnPs e também de técnicas acessíveis 

que informem a localização das mesmas, é possível inferir que as MnPs se 

encontram imobilizadas nos mesoporos, porém, sem comprovação se é na região 

dos canais da MCM-41 ou na região intra-agregados e interpartículas.  

Se considerarmos que durante o procedimento de síntese, todas as MnP fossem 

imobilizadas na parte externa em ambos os compósitos, podemos supor que 

independentemente do tipo de compósito (expandido ou não expandido), os 

resultados catalíticos seriam pouco afetados pela estrutura do compósito, obtendo-

se rendimentos de epóxido muito próximos. No entanto, os resultados obtidos, 

indicam que uma considerável parcela das MnPs (ou até mesmo todas)  foram 

imobilizadas nos mesoporos, o que corrobora na aplicação dos hidrocarbonetos 

como sonda estrutural dos catalisadores. 

Em suma, embora os catalisadores tenham apresentado rendimentos distintos,                            

no conjunto, ambos os sistemas Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP apresentaram boa eficiência catalítica, 

demonstrando que a formação da espécie ativa MnV(O)P foi efetiva. 

Quanto às estabilidades dos catalisadores, os mesmos foram avaliados a partir 

de repetições consecutivas da reação de epoxidação do (Z)-ciclo-octeno, em vários 

ciclos de 24 h (Figura 44).  
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Foram realizados um total de 8 ciclos de reação para os catalisadores 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, alcançando 

um número total de turnover (TON) de 421 e 590, respectivamente. O rendimento 

de epóxido para o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP se manteve alto 

para os 8 ciclos, indicando a possibilidade de reúso deste catalisador. Já o 

catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP apresentou perda significativa a partir 

do 5º ciclo. 

A fim de compreender a perda significativa na catálise para o sistema 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e verificar processos de auto-oxidação e/ou 

desativação, foram realizadas análises de RD UV-Vis e DRX para o catalisador  

Figura 44: Estudo de reciclagem dos catalisadores              
Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP,              
utilizando como substrato o (Z)-ciclo-octeno e PhIO como oxidante                                     

(ciclos de reciclagem de 24 horas) 
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Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP antes do início da reação e após o oitavo ciclo de 

reação.  

Comparando ambos os espectros de RD UV-Vis (Figura 45 (a)) nota-se que a 

banda intensa em 466 nm, típica para sistemas MnP, não desapareceu após o oitavo 

ciclo de reação, indicando que não ocorreram processos de auto-oxidação e/ou 

desativação para a MnP. Nas análises de DRX (Figura 45 (b)), o catalisador 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP apresentou diminuição na sua cristalinidade após 

o oitavo ciclo de reação, sugerindo que ocorreu algum dano no arranjo periódio 

hexagonal da MCM-41. Neste sentido, é possível que o acesso ao sítio catalítico 

tenha sido comprometido, diminuindo assim a atividade catalítica do sistema 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP, como observado após o oitavo ciclo (Figura 44). 
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Figura 45: Análises do catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP antes e após 
o 8º ciclo de reação: (a) RD UV-Vis e (b) DRX 

 

4.9.2. Oxifuncionalização do ciclo-hexano 
 

No estudo de oxifuncionalização do ciclo-hexano, o interesse é voltado para a 

reatividade dos sítios de reação frente à catálise com substratos mais inertes (ex. 

alcanos) e à seletividade do catalisador frente aos produtos de oxidação possíveis. 

A partir desses estudos pode-se analisar a influência do suporte inorgânico no 

perfil catalítico do catalisador, bem como o comportamento biomimético do 
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mesmo. Neste estudo, o principal produto esperado da reação foi o ciclo-hexanol, 

no entanto, também poderia ocorrer a formação de ciclo-hexanona (Figura 46). Os 

rendimentos catalíticos obtidos na oxifuncionalização do ciclo-hexano são 

apresentados na Tabela 5. 

 

Figura 46: Produtos esperados na reação de oxifuncionalização do ciclo-hexano             
utilizando os catalisadores Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e   

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP 

 
Tabela 5: Rendimentos catalíticos para a reação de oxifuncionalização do   ciclo-
hexano em 24 horas de reação, empregando os catalisadores 
Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP e PhIO 
como doador de oxigênio 
Razão: MnP:PhIO:Substrato (1:10:6163)/ Solvente: DCE:ACN (1:1) 
 

Catalisador % Col % Cona Razão Col/Cona 

MnP 40,0 24,0 1,66 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP 12,0 --- 12,0 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP 29,0 --- 29,0 

Col: ciclo-hexanol; Cona: ciclo-hexanona 

Analisando a Tabela 5, é possível identificar que o catalisador em meio 

homogêneo (MnP), apresentou taxas maiores de conversão do ciclo-hexano em 

seus respectivos produtos (ciclo-hexanona e ciclo-hexanol), comparado com a 

MnP ancorada nos compósitos magnéticos (Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP). No entanto, o fato desses catalisadores serem 
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de fácil recuperação, torna os mesmos atraentes para uso, mesmo apresentando 

baixos rendimentos catalíticos no estudo com substratos mais inertes, além disso, 

uma análise mais detalhada aponta que o resultado catalítico apresentado, não 

compromete a eficiência dos catalisadores heterogêneos quanto à capacidade dos 

mesmos em mimetizar a atividade das enzimas do P450. 

Sabe-se que o mecanismo de hidroxilação de alcanos no P450 envolve 

processos de recombinação de oxigênio que favorecem a formação de álcoois 

[124,125,14]. A formação dessas espécies só é possível porque o P450 previne que 

haja o escape de radical, evitando assim a formação de cetonas. Com base nessas 

considerações, pode-se dizer que o produto biomimético do P450 em uma 

hidroxilação de alcanos é o álcool formado; sendo assim, para um catalisador 

sintético apresentar comportamento biomimético do P450 na reação com alcanos, 

o mesmo deve favorecer a produção de álcoois. 

Analisando mais atentamente a Tabela 5 nota-se que apesar da catálise em 

meio homogêneo apresentar maior eficiência na oxidação do ciclo-hexano, o 

sistema produz mais ciclo-hexanona do que o produto biomimético ciclo-hexanol. 

Quando comparamos as razões Col/Cona entre o catalisador homogêneo (MnP) e os 

catalisadores heterogêneos (Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP), nota-se claramente que os sistemas 

heterogêneos, embora apresentem menores rendimentos, são totalmente seletivos 

para o ciclo-hexanol do que o sistema em meio homogêneo. Tais resultados 

indicam que os catalisadores heterogêneos se comportam como modelos do P450 

na oxidação do ciclo-hexano. 
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Sabe-se que é típico em sistemas contendo MnPs, ocorrerem perdas de 

seletividade devido à maior tendência que esses sistemas possuem em favorecer o 

escape de radical da “gaiola de solvente” (cage) (ver seção 1.2.1). Sendo assim, 

quando comparamos os resultados entre o sistema homogêneo e os sistemas 

heterogêneos, pode-se inferir que a melhora na seletividade de formação do álcool 

para os sistemas heterogêneos, é dada pela contribuição do suporte inorgânico 

(Fe3O4@nSiO2@MCM-41 ou Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)). Provavelmente, o 

suporte inorgânico promove a criação de um microambiente que favorece os 

processos de recombinação de oxigênio, dificultando que espécies radicalares 

escapem do cage e participem de reações secundárias indesejadas (ex. reações 

radicalares). De acordo com o que foi discutido na seção 4.9.1 sobre as catálises 

com (Z)-ciclo-octeno, pode-se inferir que esse microambiente é formado muito 

provavelmente no interior dos mesoporos da MCM-41 (dentro dos canais e/ou nos 

espaços intra-agregados e interpartículas) e não em sua superfície externa. 

Quando comparamos a eficiência catalítica entre os dois sistemas 

heterogêneos, nota-se que o catalisador Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP 

apresentou menor rendimento de produto álcool (12%) do que o catalisador 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP (29%); tal diferença está associada também aos 

parâmetros texturais dos catalisadores (mesoporosidade textural e tamanho de 

poros). 

Assim como ocorreu com o (Z)-ciclo-octeno, a maior mesoporosidade textural 

e o maior tamanho de poros podem favorecer processos difusionais que facilitam 

o acesso do substrato e do oxidante ao sítio catalítico e a saída dos produtos de 
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reação, disponibilizando mais rapidamente o sítio para nova reação. Essa qualidade 

resulta em melhores rendimentos na catálise em um mesmo intervalo de tempo, tal 

como o observado para o sistema Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP. 

 

4.10. Estudos com o fármaco Mirtazapina 

 

4.10.1. Eficiência da separação dos metabólitos 
 

Antes de realizar as catálises, foi preciso estabelecer metodologia de separação 

do fármaco e metabólitos por HPLC, além da construção de curvas analíticas para 

os dois metabólitos padrões (8-OHM e DMM).  

A metodologia adotada baseou-se em trabalho realizado com mirtazapina 

metabolizada por enzimas P450 in vitro [126]. A melhor condição de separação do 

fármaco e dos metabólitos foi realizada em coluna de separação C18, com fase 

móvel constituída de 17% de ACN e 83% de tampão fosfato 0,05 mol.L-1 (pH:3,5), 

fluxo de 1 ml/min e temperatura de aproximadamente 21 °C . O cromatograma 

com a melhor condição é apresentado na Figura 47. 
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Uma vez obtido boa resolução na separação do fármaco e seus metabólitos, 

foram construídas curvas analíticas para os metabólitos 8-OHM e DMM. A Figura 

48 e Figura 49, mostram as respectivas curvas juntamente com seus coeficientes 

angular e linear. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Separação cromatográfica do fármaco MTZ e metabólitos padrões    
8-OHM e DMM (Condições de separação: coluna de separação C18, fase 

móvel 17% ACN e 83% tampão fosfato 0,05 mol.L-1 (pH:3,5),                                           
fluxo 1 ml/min, temperatura ~21 °C) 
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Figura 48: Curva analítica para o metabólito 8-OHM 

Figura 49: Curva analítica para o metabólito DMM 
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4.10.2. Oxidação do fármaco mirtazapina 

 

O estudo de oxidação de fármacos visa avaliar o comportamento biomimético 

do catalisador frente à ação das enzimas do P450. Uma das principais 

características para um catalisador ser considerado biomimético do P450 na 

oxidação de fármaco, é ele produzir os mesmos metabólitos que são produzidos 

quando o fármaco é metabolizado pelas enzimas do P450. No entanto, é preciso 

estar ciente que o catalisador pode apresentar comportamento biomimético quando 

oxida um determinado fármaco, mas isso não significa que ele é biomimético para 

todos os outros fármacos ou outras moléculas, sendo que o contrário também se 

faz verdadeiro. 

 Além do tipo de substrato, as condições de catálise, tais como, tipo de 

solvente, tipo de espécie oxidante e uso de co-catalisadores, podem influenciar no 

caráter biomimético dos sistemas catalíticos. Com base nessas considerações, os 

resultados catalíticos para as catálises em meio homogêneo são apresentados na 

Tabela 6. 

 
Tabela 6: Rendimentos catalíticos para a oxidação da mirtazapina utilizando o 
catalisador homogêneo MnP, em tempo de reação de 24 h. Razão 
MnP:Oxidante:Substrato (1:40:20); Solvente de reação: DCE. 

 

Os resultados indicam que a MnP na presença do oxidante m-CPBA mostrou-

se mais eficiente na oxidação da mirtazapina do que na presença do PhIO. Os 

Catalisador Oxidante % DMM % 8-OHM 

MnP 
PhIO ---- --- 

m-CPBA 56,3 --- 
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resultados da Tabela 6 mostram ainda que a catálise com MnP foi seletiva para a 

formação do produto DMM. Este produto é um dos dois principais metabólitos 

produzidos no organismo humano pelas enzimas do P450, além de ser o metabólito 

responsável pelo efeito farmacológico da MTZ. Sendo assim, pode-se inferir que 

a MnP apresentou, nas condições de estudo, atividade biomimética do P450 para 

catálise com MTZ, além de ótima seletividade para o produto com efeito 

farmacológico. 

Já os resultados catalíticos para com os catalisadores heterogêneos 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP não 

apresentaram rendimentos catalíticos para os dois principais produtos gerados em 

estudos com enzimas P450, o produto DMM e o produto 8-OHM, indicando assim 

que os sistemas, nas condições preliminares deste estudo, não exibiram 

característica biomimética das enzimas P450. No entanto, os catalisadores 

heterogêneos promoveram a formação de uma espécie com tempo de retenção em 

aproximadamente 24 min (Figura 50). O pico relacionado à este tempo de retenção 

apresenta espectro no UV-Vis similar ao espectro da MTZ, indicando que o mesmo 

pode ser um produto derivado da MTZ (Figura 51). 

A partir da análise e comparação do tempo de retenção dos metabólitos 

padrões e dos picos originados das catálises, confirma-se que o pico surgido em 

tempo de retenção de ~24 min difere dos produtos DMM e 8-OHM (reações 

controle foram realizadas a fim de confirmar se o respectivo pico não era nenhum 

interferente oriundo dos sistemas heterogêneos).  
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Figura 50: Comparação dos tempos de retenção dos (A) padrões, com os 
produtos gerados na catálise com (B) Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP e      

(C) Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP 
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Sabe-se que a MTZ possui três principais metabólitos, DMM, 8-OHM e            

N-óxido-mirtazapina, sendo assim, acredita-se que o pico em ~24 min possa ser 

deste último metabólito. Além disso, a área relativa do produto em relação à MTZ 

foi maior para o catalisador expandido Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP como 

mostra a Figura 50, indicando a influência dos parâmetros texturais no perfil 

catalítico. 

Para confirmar se de fato a N-óxido-mirtazapina é o metabólito gerado, seria 

necessário adquirir o padrão para a identificação e quantificação do mesmo ou 

Figura 51: Espectros no UV-Vis para A) fármaco MTZ e                  
B) metabólito desconhecido (Solvente de análise: dicloroetano) 
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realizar o isolamento para posterior identificação por técnicas como espectrometria 

de massas e ressonância magnética nuclear. Se o metabólito obtido não for a N-

óxido-mirtazapina, pode-se inferir que o mecanismo de ação da MnP esteja sendo 

afetado pelo suporte inorgânico, favorecendo a formação de uma espécie distinta 

das esperadas. 
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5. CONCLUSÕES 
 

As sínteses dos catalisadores heterogêneos Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, considerados inéditos, foram realizadas com 

sucesso. Análises de UV-Vis e RD UV-Vis confirmaram a metalação da porfirina 

e a imobilização da MnP nos compósitos magnéticos. 

Análises DRX, MEV, MET confirmaram a presença de Fe3O4 e que a mesma 

se encontra dispersa na malha de MCM-41 de modo não homogêneo, além disso, 

confirmou-se também que a estrutura hexagonal de arranjo de poros da MCM-41 

foi mantida em ambos os catalisadores. Os parâmetros d100 e a0 obtidos pelo DRX 

foram maiores para o material Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) indicando que o 

agente expansor de poros (mesitileno) realizou sua função esperada, ou seja, 

promoveu um alargamento do diâmetro dos canais da MCM-41.  

A indicação da expansão dos poros foi confirmada pelas análises das isotermas 

de adsorção-dessorção de N2. Quantificações pelo método BJH revelaram 

diâmetro de poros 24,8 Å e 30,3 Å para os materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), respectivamente. Dados obtidos por BET revelaram 

valores de área superficiais relativamente grandes, 774 m2g-1 e 768 m2g-1 para os 

materiais Fe3O4@nSiO2@MCM-41 e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E), 

respectivamente, o que torna esses sistemas adequados para aplicações em catálise. 

Os dados de isoterma revelaram que o material Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E) 

apresentou maior mesoporosidade textural (espaços intra-agregados e inter-

partículas); essa característica aumenta os processos difusionais que, por 

conseguinte, facilitam o acesso à região da mesoporosidade da estutura-confinada 
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(poros dos canais), afetando, por exemplo, as propriedades catalíticas dos 

materiais. 

Os resultados catalíticos de epoxidação do (Z)-ciclo-octeno utilizando PhIO 

revelaram que ambos os sistemas Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP apresentaram boa eficiência catalítica, 

demonstrando que a formação da espécie ativa MnV(O)P foi efetiva. No entanto, 

ao compararmos ambos os sistemas, o formado por                      

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, apresentou maiores taxas de conversão do 

substrato em produto, sendo este fato, atribuído ao tamanho de poros maiores e 

maior mesoporosidade textural para esse sistema. 

Os dados de reciclagem com (Z)-ciclo-octeno e PhIO, revelaram que o sistema 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP foi mais estável apresentando em 8 ciclos de 

reciclagem um número total de turnover de 590 contra 421 para o sistema 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP. 

Os resultados catalíticos para a oxifuncionalização do ciclo-hexano revelaram 

que ambos os sistemas, embora tenham apresentado menores rendimentos em 

relação ao estudo da MnP em meio homogêneo, são totalmente seletivos                

para o produto biomimético ciclo-hexanol (razão Col/Cona, 1,66, 12 e 29                      

para MnP, Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP, 

respectivamente) indicando que os catalisadores heterogêneos se comportam como 

modelos do P450 nesse tipo de oxidação. Tal fato pode ser atribuído à contribuição 

do suporte inorgânico que promoveu a criação de um microambiente que favorece 

os processos de recombinação de oxigênio, dificultando que espécies radicalares 
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escapem do cage e participem de reações secundárias indesejadas que diminuem 

a seletividade. 

Os resultados catalíticos para oxidação do fármaco mirtazapina utilizando MnP 

em meio homogêneo e os oxidantes PhIO ou m-CPBA indicaram que o m-CPBA 

foi mais eficiente como oxidante, visto que as catálises com PhIO não produziram 

nenhum dos metabólitos de interesse. A catálise utilizando m-CPBA como 

oxidante foi totalmente seletiva para a formação do produto DMM (56,3%), que é 

um dos dois principais metabólitos produzidos pelas enzimas P450 no organismo 

humano. Os resultados indicam que a MnP apresentou, nas condições de estudo, 

caráter biomimético do P450 para catálise com MTZ, além de ótima seletividade 

para o produto com efeito farmacológico. 

Os resultados catalíticos para oxidação do fármaco mirtazapina                 

utilizando os catalisadores heterogêneos Fe3O4@nSiO2@MCM-41-MnP e 

Fe3O4@nSiO2@MCM-41(E)-MnP e m-CPBA como oxidante não apresentaram 

rendimentos catalíticos para os produtos DMM e 8-OHM, indicando assim, que os 

sistemas, nas condições preliminares deste estudo, não exibiram característica 

biomimética das enzimas P450. 

No entanto, os catalisadores heterogêneos promoveram a formação de um 

produto diferente da DMM e da 8-OHM. Acredita-se que tal produto possa ser a 

N-óxido-mirtazapina, contudo, é preciso realizar a separação e identificação deste 

metabólito para confirmação. Caso o produto não seja a N-óxido-mirtazapina, 

pode-se inferir que o mecanismo de ação da MnP esteja sendo afetado pelo suporte 

inorgânico, favorecendo a formação de uma espécie distinta das esperadas.
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APÊNDICE 1 
 

PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E OS TIPOS DE MAGNETISMO 

As propriedades magnéticas de um determinado material são originadas 

essencialmente do momento magnético orbital e momento magnético de spin 

(Figura 52) [127]. Esses momentos magnéticos são provenientes do movimento 

dos elétrons do material [128]. O momento magnético orbital tem origem no 

movimento translacional que o elétron executa em torno do núcleo atômico, 

enquanto que o momento magnético de spin, é originado do movimento rotacional 

que o elétron executa em seu próprio eixo [127,128]. A contribuição dos momentos 

magnéticos orbital e de spin de cada elétron determina o momento magnético do 

elétron. A soma vetorial de todos os momentos magnéticos eletrônicos determina 

o momento magnético do átomo.  

 

Figura 52: Composição do momento magnético eletrônico: momento magnético 
de spin e momento magnético orbital (Figura adaptada de [127]). 
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Sendo assim, como os materiais são feitos de átomos, logo, todos os 

materiais apresentam momento magnético. No entanto, nem todos os materiais 

exibem o mesmo magnetismo e o mesmo comportamento magnético frente à 

aplicação de um campo magnético externo. 

Quando o momento magnético de todos os elétrons encontram-se 

orientados de modo que eles se cancelam um ao outro, os átomos de um 

determinado material passam a não exibir momento magnético resultante, logo o 

momento magnético resultante do material é nulo (µ = 0). Se um campo magnético 

externo é aplicado sobre esse material, ele irá induzir a formação de momento 

magnético, no entanto, a magnitude do momento magnético induzido será 

extremamente pequeno, e com orientação oposta àquela do campo externo 

aplicado. Esse tipo de comportamento recebe o nome de diamagnetismo e 

apresenta susceptibilidade magnética menor que zero [127].  

Um outro tipo de condição é quando os momentos magnéticos de todos os 

elétrons encontram-se orientados de modo que o cancelamento é somente parcial, 

no entanto, os momentos magnéticos atômicos são orientados aleatoriamente, de 

modo que o momento magnético resultante do material é também nulo (µ = 0). Se 

um campo magnético externo é aplicado num material com esse tipo de condição, 

os dipolos magnéticos atômicos tendem a se alinharem paralelamente no mesmo 

sentido que o campo magnético externo, ampliando assim a magnitude do campo 

magnético total. Esse tipo de comportameno recebe o nome de paramagnetismo 

e apresenta susceptibilidade magnética maior que 1 [127]. 
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Figura 53: Tipos de magnetismo que podem ocorrer nos materiais. 

 
 Existem ainda materiais, principalmente os metálicos, que apresentam 

momento magnético resultante não nulo (µ ≠ 0) mesmo na ausência de um campo 

magnético externo. Esse tipo de comportamento recebe o nome de 

ferromagnetismo. A existência de materiais ferromagnéticos, sugere que os 

momentos magnéticos eletrônicos encontram-se arranjados regularmente, 

resultando em um alinhamento paralelo dos dipolos magnéticos atômicos [127].  

 Embora os tipos mais comuns de magnetismo sejam, diamagnetismo, 

paramagnetismo e ferromagnetismo, alguns materiais podem apresentar ainda 
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antiferromagnetismo ou ferrimagnetismo. Ambas as condições são 

semelhantes, pois em ambos os casos os momentos magnéticos atômicos 

encontram-se antiparalelamente alinhados, no entanto, no antiferromagnetismo as 

magnitudes desses momentos magnéticos atômicos são iguais, de modo que eles 

se cancelam, gerando uma resultante de momento magnético nula (µ = 0), já no 

ferrimagnetismo as magnitudes dos momentos magnéticos é não nula (µ ≠ 0) 

exibindo momento magnético mesmo na ausência de um campo magnético externo 

[127]. A força magnética dos materiais ferrimagnéticos é geralmente menor que 

sólidos puramente ferromagnéticos. 

Os materiais que exibem ferrimagnetismo são principalmente os óxidos 

magnéticos conhecidos como ferritas. As propriedades magnéticas desses 

materiais decorrem da existência de íons como Fe, Mg e Co na estrutura cristalina 

do sólido [127,128]. Um exemplo de ferrita magnética é a magnetita (Fe3O4) [129] 

que foi o composto utilizado neste trabalho. 

 

NANOPARTÍCULAS SUPERPARAMAGNÉTICAS  

 Materiais ferrimagnéticos, tal como a magnetita, podem ser obtidos em 

diversos tamanhos, e é o rígido controle das dimensões do material, que irá permitir 

que se atinja a condição de superparamagnetismo. 

 Em materiais ditos estendidos, ou seja, sólidos com grande quantidade de 

átomos (sólidos macroscópicos), existem regiões onde os momentos magnéticos 

encontram-se alinhados em mesma direção. À estas regiões, dá-se o nome de 

domínios magnéticos (Figura 54) [127]. Cada domínio é separado por uma 
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interface, de modo que os momentos magnéticos vão sofrendo mudança gradual 

de direção (Figura 54). Essas interfaces recebem o nome de paredes de domínio, e 

podem ser modificadas, por exemplo, pela aplicação de um campo magnético 

externo. Com a aplicação de campo externo, os domínios magnéticos tedem a 

adotar a mesma direção e sentido do campo aplicado, logo, domínios magnéticos 

favoráveis ao campo tendem a aumentar, enquanto que dos domínios contrários ao 

campo tendem a diminuir (Figura 55, curva ascendente da histerese). 

 

 

Figura 54: Representação dos domínios magnéticos (regiões com momentos 
magnéticos alinhados num mesmo sentido, (setas pretas)) e as paredes de 

domínio (linhas laranjas). 

 
Quando todos os domínios magnéticos do material adotam a mesma direção 

e sentido do campo magnético externo, diz-se que o material está saturado em 

magnetização, sendo que esta propriedade é denominada Magnetização de 

saturação (Ms) (Figura 55). Quando o campo magnético externo é retirado, os 

domínios que eram contrários ao campo externo tendem a retornar à sua posição 

inicial, no entanto, devido ao forte acoplamento dos domínios magnéticos no 

mesmo sentido que o campo externo aplicado, o material passa a exibir uma 

magnetização residual (magnetização remanescente, BR) (Figura 55). É este o 

campo que fica nos chamados ímãs permanentes. Para remover essa magnetização 
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é preciso aplicar um campo externo contrário a fim de tornar a magnetização 

remanecente nula. Essa condição é obtida quando se atinge o chamado campo 

coercivo (-Hc) (Figura 55). O campo aplicado para se atingir essa condição se 

chama coercividade [127].  

 

Figura 55: Representação da magnetização de saturação de um material (curva 
ascendente da histerese), do campo coercivo (-Hc), da magnetização residual (BR) 

e de material com coercividade nula (material superparamagnético) (curva 
tracejada azul) (Figura adaptada de [127]). 

 
A coercividade é um parâmetro dependente do tamanho de partícula do 

material [127]. Quando reduzimos as dimensões de um material, por exemplo, a 

redução do diâmetro das partículas de magnetita, a existência de multidomínios 

magnéticos sofre também diminuição (Figura 56). Se continuarmos a reduzir o 

tamanho das partículas, chegará um momento em que as partículas atingirão o 

chamado tamanho crítico ou diâmetro crítico (Dp) (Figura 56). Abaixo desse 

tamanho as partículas passam a ser constituídas de apenas um domínio magnético 
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(monodomínio) e a coercividade dessas partículas passa a ser nula, de modo que 

ao se retirar o campo magnético externo, a magnetização do material seja zero, não 

apresentando portanto magnetização residual (Figura 55) [127]. Quando uma 

partícula atinge essa condição, ela é denominada de partícula superparamagnética. 

No caso das partículas de magnetita, o diâmetro crítico estimado é 128 nm [129].  

 

Figura 56: Formação de monodomínio magnético em função da redução do 
tamanho de partícula 
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