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Introdução 

A síntese de catalisadores baseados 

emmetaloporfirinas(MePs) suportadas em materiais 

nanoestruturados de sílica, aliados 

magnéticas das nanopartículas de magnetita 

(Fe3O4), possibilita, de modo mais econômico e 

prático, a recuperação e a reutilizaçãode tais 

materiais em sistemas catalíticos. Sendo a

presente estudo teve por objetivo a síntese

compósitos do tipo Fe3O4@nSiO2@

que FeP é o cloreto de tetrakis(penta

fluorofenil)porfirinaferro(III)), e 

aplicação em catálise biomimética na oxidação de 

hidrocarbonetos. 

Resultados e Discussão

Nanocompósitos magnéticos foram preparados a 
partir de nanopartículas de Fe3O
método solvotérmico

1
, que mostraram ser mais 

reprodutíveis que os métodos de coprecipitação
Através das imagens de MEV (Fig. 1) 
uma uniformidade morfológica, apresentando
partículas predominantemente esféricas
 
. 

 

 
 
 
 
 

Figura 1.Micrografias de MEV das
Fe3O4e (B) Fe3O4@nSiO2@mSiO2-FeP.
 

O esquema de síntese do compósito é ilustrado 
na Fig. 2. 

Figura 2. Síntese do nanocompósito magnético.
 

Acompanhou-se o crescimento 
nanopartículas de Fe3O4 aos 
(Fe3O4@nSiO2@mSiO2-FeP) por 
dinâmico de luz, o que foi confirmado

potencial ζ (Fig. 3). O método solvotérm
produziu nanopartículas de Fe3O4 de 
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A síntese de catalisadores baseados 

suportadas em materiais 

 às propriedades 

magnéticas das nanopartículas de magnetita 

possibilita, de modo mais econômico e 

e a reutilizaçãode tais 

. Sendo assim, o 

etivo a síntesedo 

@mSiO2-FeP (em 

que FeP é o cloreto de tetrakis(penta-

sua posterior 

aplicação em catálise biomimética na oxidação de 

Resultados e Discussão 

magnéticos foram preparados a 
O4, obtidas pelo 

, que mostraram ser mais 
reprodutíveis que os métodos de coprecipitação

2
. 

(Fig. 1) observou-se 
uma uniformidade morfológica, apresentando 

éricas. 

das amostras (A) 
FeP. 

O esquema de síntese do compósito é ilustrado 

 
Síntese do nanocompósito magnético. 

se o crescimento desde as 
aos compósitos 

por espalhamento 
rmado por DRX e 

método solvotérmico 
de ~ 500 nm de 

diâmetro hidrodinâmico. J
compósitos Fe3O4@nSiO2@mSiO
taram valor de ~1500 nm de 
hidrodinâmico. 

 
Figura 3. (A) Difratograma 

pó) e (B) Curva de potencial 
 

Foram realizados testes catalíticos com este 
nanocompósito ferrimagnético. Seu comportamento 
frente à oxidação biomimética do substrato ciclo
hexano, utilizando iodosilbenzeno (
espécie doadora de oxigênio
rendimento, seletivo para o ciclo
de reação, conforme monitorado através de 
cromatografia gasosa. O baixo resultado catalítico 
pode ser justificado pela grande concentração de 
grupos aminofuncionalizados n
de APTES/g do material).O material
com alto loading (2,1 x 10
Provavelmente, nestas condições os grupos amino
remanescentes do APTES, 
posições do metalna FeP, bloqueando parcialmente 
o sítio de reação, o que levou 
rendimentos na oxidação do ciclo

Conclusões

O sólido final obtido 
esférica com considerável regularidade na 
distribuição dos tamanhos e propriedades 
magnéticas permitindo fácil e eficiente recuperação 
do catalisador. Estudos para a obtenção de um 
novo catalisador com menor teor de APTES 
atualmente realizados, visando à
condições reacionais deste novo modelo de suporte 
em catálise biomimética. 
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Já as partículas dos 
@mSiO2-FeP apresen-

1500 nm de diâmetro 

 de raios-X (método do 

otencial ζ vs pH. 

Foram realizados testes catalíticos com este 
nanocompósito ferrimagnético. Seu comportamento 
frente à oxidação biomimética do substrato ciclo-

iodosilbenzeno (PhIO) como 
espécie doadora de oxigênio, produziu 7,8% de 
rendimento, seletivo para o ciclo-hexanolapós 24 h 

, conforme monitorado através de 
. O baixo resultado catalítico 

grande concentração de 
grupos aminofuncionalizados no material (4,3 mmol 
de APTES/g do material).O material final foi obtido 

(2,1 x 10
-5

mol g
-1

de FeP). 
estas condições os grupos amino 

remanescentes do APTES, coordenam a 5ª e 6ª 
a FeP, bloqueando parcialmente 

ção, o que levou à obtenção de baixos 
rendimentos na oxidação do ciclo-hexano.  

Conclusões 

sólido final obtido apresentou morfologia 
esférica com considerável regularidade na 
distribuição dos tamanhos e propriedades 
magnéticas permitindo fácil e eficiente recuperação 

Estudos para a obtenção de um 
ovo catalisador com menor teor de APTES são 

visando àotimização das 
condições reacionais deste novo modelo de suporte 
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