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Introdução 

Complexos de ferro imobilizados em superfícies 
sólidas, como sílicas, zeólitas e peneiras 
moleculares, tem sido buscados como miméticos 
para as enzimas Metano Monooxigenase (MMO) e 
citocromo P-450, catalisando reações de oxidação 
de hidrocarbonetos.1 Estas reações de oxidação 
também são de grande importância industrial, sendo 
os hidrocarbonetos transformados em compostos de 
maior valor agregado como aldeídos, álcoois, 
epóxidos, ácidos e peróxidos.2 
Neste trabalho apresentamos a síntese de um novo 
catalisador heterogêneo de ferro ancorado em sílica 
e os estudos iniciais da sua aplicação na oxidação 
do cicloexano e cicloexeno. 

Resultados e Discussão 

A sílica organofuncionalizada S1 e o catalisador C1, 
foram preparados conforme mostra o Esquema 1. 
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Esquema 1.  Síntese da sílica S1 e catalisador C1. 
 
A análise de RMN de 29Si mostra que a sílica S1 
apresenta sinais característicos tanto de Si-O (Q2, 
Q3 e Q4; -90, -100 e -120 ppm) quanto de Si-CH2 
(T2 e T3; -63 e -74 ppm). 
Os espectros eletrônicos de S1 e C1 mostram 
transições características transferência de carga TC 
intraligante π→π* (260 nm) e TC Cl→Fe III (310 nm). 
Os espectros na região do IV mostram uma banda 
intensa na região entre 1090 e 1100 cm-1, atribuída 
aos estiramentos dos grupos siloxanos Si-O-Si 

internos à rede inorgânica, bem como bandas 
características de vibrações C-H alifático e 
aromático e C-C aromáticos. 
A presença dos grupos orgânicos incorporados pode 
ser verificada pelas curvas de TGA, que mostram 
uma perda de massa entre 200-400 ºC (12,3% S1; 
11,5% C1). 
A partir dos teores de nitrogênio obtidos por CHN foi 
foram observados graus de imobilização de 0,504 e 
0,375 mmol/g para S1 e C1 respectivamente. 
Os testes de oxidação dos substratos cicloexano e 
cicloexeno utilizaram H2O2 ou iodosilbenzeno 
(iodosil) como oxidantes seguindo a proporção 
catalisador:oxidante:substrato de 1:100:1000. 
Os resultados foram analisados por GC-FID e 
mostram que C1 não é efetivo na oxidação do 
cicloexano (rendimento total de 0,03% com o iodosil 
e 0,5% com H2O2). Na Tabela 1 são apresentados 
os dados de oxidação do cicloexeno. 
 
Tabela 1.  Produtos de oxidação do cicloexeno (% relativa 
ao oxidante).  

Rendimento a (%) 
Catal.–Oxidante 

ona ol epóxido H-per Total 

C1 – H2O2 6,2 4,8 2,4 17,6 31,0 

C1–Iodosil. 9,3 9,4 1,4 - 20,1 
a ona = cicloex-2-en-1-ona, ol = cicloex-2-en-1-ol, epóxido = 7-
oxabiciclo[4,1,0]heptano, H-per = hidroperóxido de cicloex-2-en-
1-ila. 

Conclusões 

Os resultados obtidos indicam que C1 foi capaz de 
promover a oxidação do cicloexeno, sendo que no 
teste com H2O2 apresentou uma melhor conversão 
total: 31,0%. 
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