
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Síntese de materiais aplicados em um sistema fotoeletroquímico para 

simulação das condições químicas pré-bióticas 

Vítor A. N. Carvalho (PG)*, Frank N. Crespilho (PQ)  

vitoralexnc@hotmail.com 

 

Grupo de BioEletroquímica e Interfaces, Departamento de Físico-Química, Instituto de Química de São Carlos, 

Universidade de São Paulo - Av. Trab. São-carlense, 400 CP 780 São Carlos, SP CEP 13560-970 

 

Palavras Chave: óxido de ferro, pré-biótico 

Introdução 

Os conceitos modernos em origem da vida 

estabelecem que a síntese pré-biótica de muitos 

compostos complexos não são susceptíveis de 

terem ocorrido somente nos oceanos, 

principalmente devido à baixa concentração dos 

compostos orgânicos na solução resultante. Nesse 

contexto, foi proposto que os minerais contribuíram 

para uma pré-associação das moléculas orgânicas, 

devido as suas propriedades de adsorção e 

catalíse
1
. Todavia, materiais com composição 

semelhante aos minerais do período pré-biótico, 

como óxido de ferro na fase hematita, podem ser 

utilizados em estudos de química pré-biótica para 

tentar elucidar a formação dos compostos 

orgânicos. Assim, propomos neste trabalho uma 

nova abordagem em química pré-biótica, onde as 

condições de Terra Primitiva serão simuladas em 

experimentos eletroquímicos. Aqui, abordaremos a 

obtenção de um mineral sintético (hematita) para 

posteriori aplicação em um oceano sintético 

(eletrólito) e uma atmosfera redutora prebiotíca 

(interface ar-eletrólito-eletrodo).   

Resultados e Discussão 

Mostraremos os resultados iniciais correspondendo 

á obtenção do mineral e o desenvolvimento de um 

sistema eletroquímico para estudos de química pré-

biótica. Partículas de óxido de ferro na fase hematita 

foram sintetizadas por hidrólise controlada, como 

descrito na referência 2. A fase cristalográfica das 

partículas foi obtida por difração de raios X (α-Fe2O3 

em concordância com a ficha JCPDS), Figura 1a. As 

partículas obtidas serão empregadas em 

experimentos de eletroquímica pré-biótica. Para 

isso, desenvolvemos um reator fotoeletroquímico 

(Figura 1b). O Esquema do reator com os aparatos 

necessários para simular as condições pré-bióticas 

está ilustrado na Figura 2. O reator consiste em um 

recipiente fechado para garantir a permanência dos 

gases que formavam a atmosfera primitiva (CH4, H2 

e NH3) no seu interior, e contém um tubo de quartzo 

para abrigar uma lâmpada UV, que será utilizada 

para simular a radiação da época (ausência de O3).  
 

 
 

Figura 1. a) Difratograma das partículas de óxido de 
ferro b) Reator fotoeletroquímico com os aparatos 
necessários para simular as condições pré-bióticas. 

 
 

Figura 2. Características do reator fotoeletroquímico 

Conclusões 

A metodologia proposta é eficaz para obtenção de 

partículas de hematita, conforme observado por 

DRX. De posse das partículas, daremos início aos 

experimentos eletroquímicos em um ambiente 

contendo os gases presentes na atmosfera 

primitiva, utilizando um eletrólito com pH próximo ao 

do oceano. 
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