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Resumo 

 

Ao longo dos últimos anos tem existido uma crescente preocupação na remoção de iões metálicos 

introduzidos em grandes massas de água, devido ao aumento das actividades tecnológicas humanas. 

A aplicação, a nível ambiental, do método de complexação de metais recorrendo a suportes sólidos 

funcionalizados, surgiu da necessidade de remoção destes contaminantes, responsáveis pela 

poluição de águas naturais. 

Assim, no âmbito desta dissertação, foi sintetizado um derivado bidentado do ligando 8-

hidroxiquinolina, o 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ), com uma grande afinidade para metais, tendo 

em vista a sua potencial aplicação ambiental. Em primeiro lugar, o ligando CMQ foi sintetizado e 

acoplado à sílica gel. O suporte sólido foi caracterizado e estudado relativamente à sua estabilidade. 

A capacidade de complexação deste suporte quelante, relativamente aos metais Cu(II), Ni(II), Fe(III), 

Al(III) e Th(IV), foi avaliada por espectroscopia de absorção atómica (EAA) e por espectroscopia de 

emissão atómica no plasma induzido de árgon (ICP). Os resultados demonstraram que o suporte 

quelante tem uma elevada afinidade pelos metais Cu(II), Fe(III), Al(III) e Th(IV), formando-se 

complexos de estequiometria 1:1 (metal/ligando). Posteriormente, para estabelecer um modelo de 

complexação em solução, determinaram-se por potenciometria as constantes de protonação do 

composto 5-((propilamina)metil)quinolin-8-ol (Prop-CMQ), bem como as constantes de formação dos 

seus complexos com os iões Cu(II), Fe(III) e Th(IV). Este composto possui uma elevada afinidade em 

solução pelos metais estudados, podendo formar-se complexos com estequiometria metal/ligando 1:2 

(Cu(II)), 1:3 (Fe(III)) ou 1:4 (Th(IV)), em que a coordenação ao ião metálico envolve o átomo de azoto 

piridínico e o de oxigénio fenólico. 

 

Palavras-chave: 5-(clorometil)-8-quinolinol; sílica gel; sílica funcionalizada; metais pesados; suporte 

sólido quelante. 
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Abstract 

 

Over the past years, there has been a growing concern for the removal of metal ions introduced into 

bodies of water and wastewater by increasing human technological activities. The application in the 

environment of the metal chelation method, by using functionalized solid supports, emerged of the 

need to remove heavy metals from freshwater. 

Under the context of this thesis, a 8-hydroxyquinoline derivate, 5-(cloromethyl)-quinolinol (CMQ), was 

synthesized, with high affinity towards metal ions. Firstly, CMQ was synthetized and coupled to silica 

gel. The solid support was characterized and studied regarding its stability. The ability of this solid 

support to chelate metal ions was assessed with Cu(II), Ni(II), Fe(III), Al(III) e Th(IV) metals, through 

atomic absorption spectroscopy (AAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy 

(ICP-AES). The results demonstrated that solid support has high affinity for Cu(II), Fe(III), Al(III) and 

Th(IV), forming complexes with 1:1 (metal/ligand) stoichiometry. Then, the protonation constants of 5-

((propylamine)methyl)quinolin-8-ol (Prop-CMQ), a model compound, as well as the formation 

constants of its complexes with Cu(II), Fe(III) and Th(IV), were evaluated through potentiometric 

studies. Prop-CMQ has high affinity for the studied metal ions forming complexes with 1:2 (Cu(II)), 1:3 

(Fe(III)) or 1:4 (Th(IV)) metal/ligand stoichiometric ratio, in which the coordination to the metal ions is 

done through the pyridinic nitrogen and the phenolic oxygen atom. 

 

Keywords: 5-(cloromethyl)-8-quinolinol; silica gel; functionalized silica gel; heavy metals; chelating 

solid support. 
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1. Introdução 

 

1.1 Cursos de água naturais 

Toda a vida na Terra depende de um bem essencial com existência limitada: a água. Mais de 

70% da superfície terrestre está coberta de água, mas apenas cerca de 2,5% corresponde a água 

doce e estima-se que só cerca de 0,02% esteja disponível [1]. Com efeito, a pequena percentagem 

de água doce existente encontra-se sob a forma de calotes polares, lagos, rios, glaciares, pântanos, 

águas subterrâneas e vapor de água (atmosfera). A disponibilidade e qualidade deste recurso é de 

extrema importância para a população mundial, dada a sua utilização na agricultura (70%), na 

indústria (22%) ou em fins domésticos (8%) [2]. 

Espera-se que a população mundial atinja 9,7 biliões de pessoas em 2050 e 11,2 biliões em 

2100, atendendo a que o aumento populacional tem sido mais lento nos últimos anos  [3]. Este 

aumento populacional causa distúrbios dos ecossistemas aquáticos, sistemas bastante vulneráveis a 

contaminações e poluição. Desta forma, é bastante importante desenvolver técnicas de tratamento 

que permitam a melhoria da qualidade das águas. É um recurso vital cuja gestão influenciará a 

economia e a população que benificia do mesmo [4]. 

 

Figura 1 - Disponibilidade de água em 2007 

A água é um recurso essencial para todos os organismos vivos [5]. Os rios, lagos, riachos e 

ribeiros correspondem a massas de água designadas de cursos de água. Toda a vida na Terra 

depende de cursos de água saudáveis. O ser humano depende deles na sua alimentação, 

sobrevivência e da sua utilização em diferentes actividades. Encontram-se normalmente rodeados 

por uma vasta camada de vegetação e geram um ecossistema aquático que proporciona alimento e 

refúgio para diversas espécies, mas também a manutenção de uma elevada biodiversidade. A 
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vegetação ribeirinha, presente nas margens dos cursos de água, também desempenha um papel 

importante na protecção das águas da contaminação difusa proveniente dos terrenos agrícolas e no 

controlo da temperatura das águas [6]. Estes cursos fazem parte do ciclo hidrológico global e 

permitem o transporte e circulação de elementos essenciais. Têm um papel ecológico bastante 

importante na biodiversidade [7]  

A água potável não se encontra uniformemente distribuída e acessível por todo o planeta. 

Existem zonas onde existe uma grande carência da mesma. Para além do mais, a qualidade também 

não e sempre garantida, o que afecta as necessidades e o bem-estar do ser humano, actividades 

recreativas, produção económica e turismo. É, portanto, necessário existir uma preocupação 

acrescida em garantir e manter a qualidade dos cursos de água. Implementar trabalhos de limpeza e 

remover materiais contaminantes que possam influenciar na sua qualidade são acções 

imprescindíveis a ter em conta [5].  

Os valores de pH de um determinado curso de água dependem de factores ambientais locais. 

Com efeito a alcalinidade de uma água reflecte a presença de sais e carbonatos dissolvidos, assim 

como a composição mineral dos solos em terrenos circundantes [8]. Por outro lado, a acidificação dos 

solos em torno dos cursos de água também pode afectar o seu pH. A diminuição do pH pode ser 

devida ao facto do curso de água se encontrar perto de uma zona mineira, mas também pode derivar 

de um processo natural tal como a existência de muitas árvores que podem provocar acidificação dos 

terrenos. 

A água dos mares e dos oceanos apresenta um pH compreendido entre 7,5 e 8,5 [9] e os 

cursos de água doce naturais têm um pH que varia entre 6,5 e 8,5 [10]. Esta alcalinidade é facilmente 

justificada pelo equilíbrio com a atmosfera, que introduz o sistema carbonato na coluna de água. 

A alteração do pH das águas naturais pode trazer diversas consequências para a flora e 

fauna aquáticas, nomeadamente em termos da toxicidade de certos iões metálicos presentes. Na 

realidade, quando o pH baixa, iões metálicos tais como o níquel, o cobre e alumínio são libertados 

para a água fazendo aumentar a sua toxicidade. 

Geralmente, as concentrações de níquel no meio aquático dependem do pH. Concentrações 

abaixo de 0,01 ppm podem ser encontradas nos cursos de água naturais. Geralmente, as 

concentrações de níquel nos cursos de água naturais estão abaixo de 0,01 ppm mas, se atingirem 

valores acima dos 0,1 ppm, considera-se que a água se encontra contaminada [11]. Para o cobre, as 

concentrações variam de 0,0006 a 0,4 ppm, sendo que a média das concentrações é 

aproximadamente de 0,01 ppm. As concentrações deste ião dissolvido em águas doces naturais 

variam entre  0,0005 e 0,001 ppm, tendo uma maior tendência para aumentar a concentração em 

zonas urbanas (> 0,002 ppm) [12, 13]. A presença de alumínio nos rios apresenta, normalmente, uma 

concentração de cerca de 0,4 ppm [14].  
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1.2 Âmbito do Trabalho da Dissertação 

O objectivo deste trabalho consiste no estudo da capacidade de complexação de diferentes 

metais – divalentes (Cu(II) e Ni(II)), trivalentes (Fe(III) e Al(III)) e tetravalentes (Th(IV)) – por um 

suporte sólido quelante, mais concretamente uma sílica funcionalizada com um ligando bidentado. 

Este tema surgiu tendo em conta uma problemática actual do século XXI, a da contaminação das 

águas naturais por iões metálicos. O trabalho efectuado tem em vista desenvolver um possível 

processo de descontaminação de águas naturais,tendo sido considerada uma gama de valores de pH 

entre 5 e 7, isto é, simulando cursos de água com grau variável de acidificação. 

Concretamente, sintetizou-se um ligando bidentado, o 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ), com 

capacidadade de ser acoplado a um suporte sólido (sílica gel activada), conferindo-lhe capacidade de 

complexação de diferentes metais: divalentes (Cu(II) e Ni(II)), trivalentes (Fe(III) e Al(III)) e 

tetravalentes (Th(IV), análogo do Pu(IV)) 

Os estudos com o suporte quelante foram todos realizados com a resina optimizada, ou seja, a 

sílica gel funcionalizada obtida com a maior densidade possível de ligando CMQ. 

O plano de trabalho envolveu diversos passos: 

1. Imobilização do ligando bidentado por acoplamento químico à sílica gel activada. 

Optimização das condições de acoplamento para obtenção da máxima densidade do 

ligando. 

2. Caracterização do suporte funcionalizado: caracterização estrutural (análise elementar, 

I.V. e SEM), estabilidade (espectroscopia U.V./Visível) e capacidade quelante a diferentes 

valores de pH (EAA e ICP). 

3. Caracterização físico-química em solução aquosa de Prop-CMQ como modelo de 

complexação (comportamento ácido-base e de complexação – Cu(II), Fe(III) e Th(IV) – 

por potenciometria). 

 

1.3 Estrutura da tese 

Este trabalho de dissertação encontra-se dividido em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Contextualização, âmbito e estrutura do presente trabalho. 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: influência dos iões metálicos no meio aquático; processo de 

acoplamento de um ligando a um suporte sólido; caracterização da resina funcionalizada 

e do ligando Prop-CMQ; 8-hidroxiquinolina e os seus derivados. 

Capítulo 3 – Descrição da parte experimental. 

Capítulo 4 – Apresentação e discussão dos resultados obtidos. 

Capítulo 5 – Conclusão e perspectivas de trabalho futuro. 

Capítulo 6 – Descrição dos métodos e programas utilizados. 



4 
 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1 Contribuição da química orgânica para o Ambiente 

A química orgânica tem vindo a contribuir, de diferentes formas, para o Ambiente, na procura de 

alternativas na resolução de problemas ambientais e prejudiciais ao meio envolvente e organismos. 

Tem um papel importante, nomeadamente na pesquisa e no desenvolvimento de novos métodos e 

processos, cujo mecanismo de acção envolve a interacção de um composto orgânico com um metal 

[15]. 

Os graves problemas ambientais gerados pela presença de metais pesados, em grandes massas 

de água, como rios e mares, estimulam as pesquisas de resolução deste grande problema, cujo 

objectivo é a obtenção de métodos alternativos eficazes e eficientes. 

A forma como o ião metálico se encontra em solução determina o tratamento específico a ser 

escolhido ou a adaptação de um tratamento já existente. Técnicas como ultrafiltração, osmose 

inversa, de precipitação e uso de resinas de permuta iónica, são alguns dos métodos que hoje em dia 

têm vindo a ser estudados e aplicados, sendo a escolha do método a utilizar dependente do meio e 

da concentração dos metais em estudo [16]. 

 

2.2 Presença de metais no meio aquático 

Os metais pesados são elementos que possuem massas atómicas pesadas e uma densidade, no 

mínimo, cinco vezes superior à da água [17]. Podem ser encontrados naturalmente na crosta terrestre 

[18]. Têm diversas aplicações no dia-a-dia, na indústria, na agricultura, uso doméstico, medicina e 

tecnologia. A sua presença no meio aquático pode ocorrer sob diferentes formas: em solução, na sua 

forma iónica, ou na forma de complexos solúveis orgânicos ou inorgânicos, formando ou ficando 

retidos em partículas coloidais minerais ou orgânicas; nos sedimentos ou incorporados na biota. A 

forma como o metal se apresenta depende das diferentes condições do meio onde se encontra, 

nomeadamente do pH, força iónica, temperatura, ligandos disponíveis, velocidade da corrente e 

actividade biológica. Como forma de exemplo, uma diminuição da velocidade da corrente favorece a 

sedimentação, enquanto a um pH elevado e a uma maior força iónica a precipitação do metal ocorre 

mais facilmente [16].  

A presença em excesso de metais pode originar contaminação nos diferentes cursos de água em 

que se encontram dispersos, tornando-se num dos problemas ambientais com maior preocupação 

para a sociedade, actualmente [19]. 

Entenda-se por poluição uma qualquer alteração física, química ou biológica que provoca uma 

modificação num determinado ecossistema. A poluição aquática pode ser caracterizada pelas 

diferenças físicas, químicas e biológicas das águas, que interferem na sua qualidade e impossibilitam 

a sua utilização por parte do ser humano [16].  
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Os grandes problemas ambientais associados à presença de metais em excesso estão 

associados essencialmente a actividades antropogénicas, tais como extracção mineira, descargas 

industriais, agricultura (utilização de pesticidas), uso doméstico [17]. Podem ser arrastados a partir da 

erosão do solo ou terem origem em resíduos gerados [18]. Por outro lado, a contaminação também 

pode ser produzida através de corrosão de metais, deposição atmosférica ou através da lixiviação de 

metais pesados [20]. 

Os metais podem ser tóxicos para os organismos aquáticos vivos (fauna e flora), impedindo o seu 

normal funcionamento. A sua acção tóxica pode causar a morte das espécies ou a bioacumulação, 

que potencializa o efeito nocivo das substâncias através das cadeias alimentares, colocando também 

em risco organismos que não estão em contacto directo com o problema [21].  

A intoxicação por metais pesados provoca um conjunto específico de sintomas e um quadro 

clínico próprio nos seres humanos. Os metais podem influenciar processos metabólicos de duas 

formas distintas: devido à sua acumulação, podem influenciar processos vitais de orgãos e glandulas, 

tais como coração, cérebro, ossos; por outro lado, aqueles poderão associar-se às membranas 

celulares, impedindo o transporte de substâncias essenciais, tais como nutrientes e minerais [22]. 

Desta forma, e devido ao crescimento da população humana, será necessário controlar a toxicidade e 

a concentração destes elementos metálicos antes de eles entrarem na cadeia complexa do 

ecossistema. 

Neste trabalho experimental foram considerados cinco iões metálicos diferentes, com bastante 

afinidade para formar complexos com derivados da 8-hidroxiquinolina. Seleccionaram-se os metais 

níquel (II), cobre (II) e alumínio (III) por serem representativos de perigo ambiental quando presentes 

em meio aquático. A escolha do ferro (III), um ião que precipita facilmente em condições ambientais, 

foi efectuada para o usar como modelo de referência no processo de complexação de metais, já que 

se encontra amplamente estudado. No caso do Th(IV), um elemento químico metálico tetravalente 

com baixa actividade radioactiva, pode corresponder a um modelo do actínideo plutónio (Pu(IV)). 

 

2.2.1 Níquel (II) 

O níquel corresponde ao vigésimo quarto elemento químico mais abundante na Terra. É um 

elemento que é um constituinte essencial de várias espécies de animais, microrganismos e plantas. 

Desta forma, quando este metal de transição se encontra em menor quantidade, ou em excesso, 

poderá causar sintomas de défice ou de toxicidade, respectivamente [23]. É um metal bastante 

maleável, resistente à corrosão e a altas temperaturas. 

Normalmente, encontra-se presente sob a forma de Ni(H2O)6
2+ em águas naturais, com valores 

de pH compreendidos entre 5 e 9. A formação de complexos com ligandos, tais como OH-, SO4
2-, 

HCO3
-, Cl- ou NO3

-, ocorre com menor probabilidade na mesma gama de valores de pH. 

Devido às suas características, o níquel é bastante utilizado na constituição de diversos objectos. 

Grande parte da produção de níquel destina-se ao fabrico de ligas, como aços inoxidáveis para a 
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indústria de construção metalomecânica e aços especiais para a indústria aeronática, e aos mais 

variados objectos, tais como moedas, baterias, pilhas recarregáveis e material electrónico [24]. 

O níquel em excesso, que se encontra presente nas águas naturais, pode resultar do contacto 

entre acessórios e tubagens, que têm o metal como constituinte, com a água. Por outro lado, o níquel 

que se encontra presente em águas subterrâneas resulta da dissolução do ião metálico que provém 

de rochas minerais [25]. Também, a drenagem gerada a partir da exploração de minas de níquel é 

um dos principais contributos para a contaminação dos cursos de água, pois a chuva ácida favorece 

a sua mobilidade até ao ecossistema aquático. A sua presença, em excesso, gera um ambiente hostil 

nos cursos de água, tanto para a fauna como para a flora marinha [11]. 

Por ser um metal bastante persistente e bioacumulativo, uma grande exposição ao mesmo, quer 

seja no ar, alimentação ou água, podem provocar uma variedade de efeitos patológicos nos seres 

humanos, desde dermatites a fibroses pulmonares, bem como doenças cardiovasculares e do foro 

cancerígeno [26, 27]. 

O estado de oxidação mais comum do níquel é o +2, embora sejam também conhecidos os 

estados Ni(0), Ni(I) e Ni(III). Complexos formados com Ni(I) e Ni(III) não são tão habituais. O Ni(II) tem 

uma maior tendência a formar complexos com geometria tetraédrica. Este ião metálico tem pouca 

tendência para coordenar-se a átomos de oxigénio, mas apresenta uma levada afinidade para 

compostos que possuem átomos de enxofre, os tióis. No entanto, quando os tióis são oxidados a 

dissulfetos, a afinidade perante o metal é reduzida [28]. 

 

2.2.2 Cobre (II) 

O cobre é um metal de transição que é estável, na sua forma metálica, podendo formar catiões 

monovalentes e divalentes. Corresponde a um dos elementos essenciais na constituição dos animais 

e plantas [29]. É um metal maleável, dúctil e bom condutor eléctrico e térmico [12]. Devido à sua 

grande versatilidade, tem bastante interesse comercial. É utilizado na produção de tubos, válvulas, 

moedas, utensílios de cozinha e materiais de construção. Também é muito utilizado em fungicidas, 

insecticidas, fertilizantes e em aditivos alimentares. 

A espécie predominante do cobre em água é determinada pelo pH, oxigénio dissolvido e pela 

presença de agentes oxidantes e de agentes quelantes. Em águas naturais, até pH = 6, a presença 

do ião divalente é a mais comum, sob a forma de complexos com hidróxidos e carbonatos. Por um 

lado, a formação de complexos insolúveis, tal como a malaquite, Cu2(OH)2CO3, torna-se num aspecto 

importante, na medida em que permite controlar a quantidade do ião divalente dissolvido em solução 

aquosa. Para valores de pH compreendidos entre 6 e 9.3, CuCO3 é o precipitado que existe em maior 

quantidade. Também, o facto do ião se encontrar adsorvido em argilas, minerais ou compostos 

orgânicos sólidos, torna o processo de remoção do metal muito mais fácil. A dissolução do metal em 

excesso, em meio aquoso, pode originar uma cor azul clara e um sabor metálico, o que por vezes 

torna fácil detectar a sua presença em grandes quantidades [11]. 
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Este metal pesado pode ser encontrado frequentemente próximo de minas, aterros sanitários e 

locais de deposição de resíduos [29]. As actividades de exploração mineira são uma das grandes 

fontes de contaminação do ambiente e das águas naturais. A geração de águas de drenagem a partir 

dos resíduos gerados pelas minas origina uma elevada concentração de metais dissolvidos, entre os 

quais o cobre. Hoje em dia, esta situação tem vindo a tornar-se num grande problema ambiental à 

escala internacional [30]. Também a presença de resíduos na água, que contenham este metal, são 

uma outra forma de contaminação dos cursos de águas naturais, assim como a combustão de 

combustíveis fósseis, deposição atmosférica, descargas provenientes de indústrias e de estações de 

tratamento de águas, produção de fertilizantes ou até mesmo através de fontes naturais, tais como 

vulcões, decomposição da vegetação, erosão de rochas e solo ou incêndios [12, 29]. 

O cobre é um dos elementos essenciais para a saúde humana. No entanto, caso se encontre em 

excesso, pode ser prejudicial para o ser humano. Sintomas de doenças do foro digestivo, como 

náuseas, cólicas e vómitos, podem ser indicativos do excesso deste metal na água. Poderá também 

causar danos no fígado e rins. A Agência de Protecção Ambiental não classifica o cobre como um 

elemento cancerígeno, dado que não existem estudos e casos relatados [29]. Este metal é também 

um elemento que, quando em excesso, pode provocar danos em peixes, a nível da cadeia 

respiratória, e na fauna aquática. Alteração do batimento cardíaco, da pressão arterial e das 

concentrações lácticas são consequências que podem ocorrer para estes animais aquáticos. 

Redução do crescimento, da fotossíntese, da respiração, e da fixação de azoto, bem como danos 

fisiológicos, são sintomas observáveis nas plantas [12]. 

O cobre apresenta um estado de oxidação que varia entre 0 e +4, embora as formas mais 

comuns sejam +2 (cúprico) e +1 (cuproso), sendo que o estado +2 é o predominante [31]. O tipo de 

coordenação e a geometria dos complexos de cobre variam de acordo com o seu estado de 

oxidação. A sua complexação acontece normalmente com ligandos que possuem átomos doadores 

de azoto e de oxigénio [32]. 

 

2.2.3 Ferro (III) 

O ferro é o segundo metal (a seguir ao alumínio) mais abundante na crosta terrestre, da qual 

constitui cerca de 5% [11]. A sua forma elementar raramente se encontra na natureza. Os iões Fe(II) 

e Fe(III) combinam-se, facilmente, com compostos de oxigénio e enxofre, entre outros, formando 

óxidos, hidróxidos, carbonatos e sulfuretos [33]. No entanto, os óxidos correspondem à forma mais 

comum em que o ferro se encontra [34]. 

A presença deste ião metálico em águas subterrâneas, em condições anaeróbias, dá-se sob a 

forma de óxidos e sulfuretos. Em águas superficiais, a existência de ferro está associada a 

suspensões floculentas e partículas coloidais de hidróxido de ferro (III), que formam precipitados 

quando combinadas com argilas ou outros sólidos em suspensão [35]. Nas águas de abastecimento, 

a presença de ferro pode resultar da consequência da sua utilização nos processos de tratamento, 

como agente de coagulação, ou devido à corrosão dos materiais utilizados, ferros fundidos e aços, no 



8 
 

transporte e distribuição de água [36]. Desta forma, poderá ser removido, maioritariamente, em 

etapas de uma estação de tratamento, tais como coagulação-floculação, decantação e filtração [11].  

O ferro é um elemento essencial que se encontra presente em águas naturais. A sua 

concentração varia entre 0,5 e 50 ppm [11]. É um elemento importante e necessário para o 

desenvolvimento da fauna e flora presentes nos cursos de água. A sua concentração em excesso 

pode provocar danos no desenvolvimento dos mesmos e tem origem em deflorestações, produção de 

turfa e drenagens agrícolas [37]. Pode ser detectado pelo mau odor, sabor “metálico” ou pela cor 

avermelhada que lhe está associada [22]. 

O crescimento de ferrobactérias nos sistemas de distribuição é uma das consequências 

resultante da presença do ião férrico dissolvido na água [35], o que leva à deposição de uma camada 

viscosa no interior das condutas, o biofilme [33, 36]. As bactérias ferrosas, na presença de oxigénio, 

utilizam o ião ferroso como fonte de energia, precipitando hidróxido de ferro.  

O Anexo I do Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o regime da qualidade da 

água destinada ao consumo humano, tem como principal objectivo preservar a saúde humana dos 

efeitos nocivos que possíveis contaminações de metais poderão causar. Neste caso, define um valor 

paramétrico para o ferro de 200 µg/L [38]. 

Para o ferro, o estado de oxidação +6 corresponde à forma mais rara em que este elemento se 

pode encontrar. Este metal possui outros quatro estados de oxidação, +2, +3, +4 e +5, sendo que os 

estados +2 e +3 são os mais comuns para formar complexos com ligandos, muito frequentemente 

com geometria octaédrica [39]. O ferro tem elevada afinidade por átomos de oxigénio e de azoto [40]. 

O ferro não corresponde a um dos elementos preocupantes que mais contribui para a 

contaminação dos cursos de água. Tendo em conta a natureza do tema deste trabalho, este 

elemento não pertence a um dos metais com maior interesse em termos ambientais, mas serão 

efectuados estudos com Fe(III) uma vez que forma complexos muito estáveis com ligandos do tipo 8-

hidroxiquinolina, já relatados na literatura, o que permite estabelecer comparações com os valores 

obtidos no presente trabalho. 

 

2.2.4 Alumínio (III) 

O alumínio é o elemento metálico mais abundante, no seu estado natural, e o terceiro constituinte 

da crosta terrestre [41]. No meio ambiente, é possível encontrar este metal na forma de sais ou de 

óxidos. 

Devido às suas propriedades físicas e químicas, este metal e os seus compostos derivados têm 

inúmeras aplicações possíveis: construção, sector dos transportes, aditivos e embalagens 

alimentares, latas de bebida, utensílios de cozinha, nas áreas de medicina e farmácia, materiais 

cirúrgicos e cosmética. Por este motivo, justifica-se o crescimento constante da produção deste metal 

a que pode estar associado um aumento da poluição nos cursos de água. 



9 
 

A principal matéria-prima do alumínio é a alumina. Esta, por sua vez, é extraída de rochas, as 

bauxitas, de forma a obter o metal no seu estado puro. As bauxitas são extraídas da terra através de 

processos mineiros, que envolvem a remoção da camada vegetal nessa região. Como tal, resulta 

numa perda de habitats, de alimento para a população animal nesse local, e numa consequente 

erosão do solo [42].  

O alumínio é bastante solúvel em meio ácido (pH<6), aparecendo sob a forma de ião livre ou de 

hidroxocomplexos solúveis, e em condições alcalinas (pH>9), aparecendo sob a forma Al(OH)-
4 [43]. 

É muito pouco solúvel a pHs neutros devido à sua hidrólise com formação de Al(OH)3, o que provoca 

a sua acumulação quando em excesso. O alumínio presente na forma insolúvel é considerado menos 

tóxico e encontra-se menos disponível, para os organismos, do que o ião na forma livre (Al(III)).. 

A chuva ácida permite a dissolução de minerais presentes nos solos que, consequentemente, são 

transportados para cursos de água, como lagos, mares e rios, aumentando a concentração do 

alumínio na coluna de água. 

 A sua presença em excesso é um dos principais factores de toxicidade das águas acidificadas e 

que afecta a biota desse mesmo local, nomeadamente peixes e plancton [44]. Algumas espécies 

apresentam alterações nas suas funções fisiológicas, tais como respiração, fotossíntese e 

capacidade reprodutiva, em resultado da frequente exposição e acumulação de alumínio para valores 

de pH compreendidos entre 6 e 8,2 [45]. O alumínio é também transmitido através da cadeia 

alimentar, podendo tornar-se tóxico e prejudicial para os seres humanos, devido a processos de 

bioacumulação [44].  

Nos seres humanos a exposição a altas concentrações deste metal pode provocar graves 

problemas de saúde, como por exemplo, danos no sistema nervoso central, demência e perda de 

memória entre outros.  

No alumínio, o estado de oxidação mais comum em solução aquosa corresponde a +3. Os 

estados de oxidação do alumínio podem variar entre +1, +2 e +3. A sua complexação acontece 

geralmente com ligandos que contêm átomos doadores de oxigénio ou de azoto [46].  

 

2.2.5 Tório (IV) 

O tório é um elemento químico metálico, tetravalente (Th(IV)), com baixa actividade radioactiva, 

que pertence ao grupo dos actínideos. Pode ser encontrado, em pequenas quantidades, em rochas e 

solos e é tão comum quanto o chumbo [47]. Tem diversas aplicações, desde a produção de energia 

atómica [48] à produção de lâmpadas de incandescência.  

Este metal vai corresponder a um modelo do actínideo Pu(IV), servindo para analisar a afinidade 

do suporte quelante por um actinídeo tetravalente. 

O plutónio, Pu(IV), é um elemento químico pesado que se encontra presente, em pequenas 

quantidades, na superfície terrestre [49]. É o resultado de um subproduto da utilização de urânio, 
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pelas centrais nucleares [50], durante o processo de produção de energia. Corresponde a uma das 

substâncias mais radioactivas e perigosas [51].  

A produção de electricidade, por centrais nucleares, gera grandes quantidades de “lixo atómico”. 

Este tipo de resíduos atómicos ao ser libertado no ar, solo e água, potencia riscos, a curto e longo 

prazo, para o ambiente e saúde pública [52].  

Geralmente, a presença deste metal pesado, em cursos de água, deve-se a despejos acidentais 

de resíduos radioactivos que são arrastados, posteriormente, para os cursos de água [53]. Pode estar 

presente sob a forma de ião livre, na coluna de água, ou estar adsorvido na superfície de sedimentos. 

A quantidade incorporada torna-se prejudicial, mesmo em pequenas quantidades, tanto para o ser 

humano como para os animais. As plantas e os animais podem absorver este metal em grandes 

quantidades, provocando efeitos nocivos relacionados com a emissão de radioactividade. Na saúde 

humana poderá originar doenças do foro cancerígeno [54]. 

O plutónio, na presença de água, emite radioactividade, contaminando-a. O Mar da Irlanda é uma 

das áreas mais contaminadas por radioactividade em todo o mundo, devido aos inúmeros despejos 

de plutónio, entre outros elementos radioactivos, da central nuclear de Sellafield, situada na Inglaterra 

[55]. 

O estado de oxidação mais comum para o tório, em solução aquosa, é o +4. Tem tendência para 

formar complexos organometálicos halogenados, ou com ligandos que contêm átomos 

electrodoadores, tais como azoto, fósforo ou oxigénio. O seu estado de oxidação mais elevado 

corresponde a +8 [56]. 

 

2.3 Extracção de metais, presentes em águas naturais, por complexação com uma sílica 

funcionalizada 

Ao longo dos anos têm sido estudadas diferentes técnicas para reduzir/prevenir a existência de 

águas contaminadas com metais mas também para melhorar a sua qualidade. Têm sido 

desenvolvidas inúmeras pesquisas com o objectivo de se obter tecnologias mais baratas e eficientes. 

Têm vindo a ser analisados e desenvolvidos processos físico-químicos inovadores para remoção de 

metais, tais como adsorção em novas matrizes adsorventes, filtração em membrana, electrodiálise ou  

fotocatálise. As técnicas de adsorção e de filtração em membrana são as mais estudadas e utilizadas 

no tratamento de águas contaminadas por metais. No entanto, a técnica de adsorção tem vindo a ser 

maioritariamente estudada devido ao facto de diversos materiais adsorventes possuirem um baixo 

custo. A separação em membrana (ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa) é bastante utilizada 

para processos em que seja possível instalar esta tecnologia, enquanto a electrodiálise é um dos 

tratamentos de efluentes que menos afecta o meio ambiente e o processo fotocatalítico tem a 

capacidade de destruir poluentes que se encontram presentes na água. Contudo, cada tipo de 

tratamento deve ser aplicado tendo em conta diversas variantes, como por exemplo, a quantidade de 

metal que se pretende sequestrar ou o meio em que esse tratamento será inserido [57]. 
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Tal como mencionado atrás, uma das técnicas de extracção de metais de meios aquáticos utiliza 

materiais adsorventes, em fase sólida. Esta técnica explora as propriedades de complexação de 

diferentes materiais, na forma de suportes sólidos, de forma a remover os metais dissolvidos que se 

encontram em meio aquoso. Estes materiais, nomeadamente as sílicas porosas, têm vindo a 

demonstrar possuir boas propriedades, devido à sua grande versatilidade física e química. As 

características mais destacáveis das sílicas incluem a sua morfologia ajustável, grande porosidade, 

potencial de funcionalização, estabilidade química elevada, numa vasta gama de meios e 

temperaturas, boas áreas superficiais específicas e simplificidade de síntese. 

Nesta técnica, os suportes quelantes são obtidos por imobilização de bases de Lewis na 

superfície das sílicas porosas e estas bases, por sua vez, formam ligações covalentes com os metais, 

realizando, deste modo, o seu sequestro do meio em que estavam inseridos. 

Para desenvolver uma sílica funcionalizada eficiente, é necessário realizar, em primeiro lugar, 

uma reacção entre os grupos de silício, presentes na sílica, e um composto activante (reagente 

organo-silano), de forma a gerar ligações Si-O-Si-C na superfície da sílica. Desta forma, torna-se 

possível inserir um ligando orgânico, na superfície, que irá captar os metais, posteriormente [19]. 

No presente trabalho irá ser implementada uma técnica de extracção de iões metálicos presentes 

em meios aquosos, utilizando como suporte sólido uma sílica gel funcionalizada com um derivado da 

8-hidroxiquinolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação do método de complexação, a nível ambiental, surgiu da necessidade de remoção de 

metais (tóxicos e poluentes) de determinados recursos hídricos contaminados, se bem que esta 

técnica também possa ser utilizada a nível terapêutico [58]. Tem como principal objectivo remover um 

metal, por acção de um suporte sólido (agente quelante), gerando um complexo onde se estabelecem 

aneis de quelação. Isto é possível devido ao facto do ligando, acoplado à resina, possuir dois ou mais 

átomos doadores na sua estrutura química, permitindo a formação de ligações covalentes com o ião 

 

Figura 2 - Representação da técnica de remoção de iões metálicos em meio aquoso por utilização de um 

suporte sólido quelante. 
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metálico. A eficácia do agente complexante depende da sua afinidade pelos iões metálicos em 

questão. 

 

2.4 8 – Hidroxiquinolina e os seus derivados bidentados 

A 8 – hidroxiquinolina (8-HQ) é um composto orgânico e um agente complexante utilizado em 

processos de extracção de metais. É um agente quelante diprótico bidentado que possui um grupo 

hidróxido, na forma protonada, e um azoto, não protonado, sendo bastante solúvel na maioria dos 

solventes orgânicos [59]. A 8-HQ é a única, entre sete isómeros de mono hidroxiquinolinas, que tem a 

capacidade de formar complexos com metais divalentes através de reacções de complexação [60].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este composto corresponde a uma espécie anfotérica, ou seja, possui características ácidas 

ou básicas consoante o meio em que se encontra. Para valores de pH inferiores a 5 predomina a 

forma catiónica e para valores de pH superiores a 10 a forma predominante é aniónica [61]. A 

distribuição das formas estruturais em solução, com a variação de pH, está representada na figura 4. 

 

 

pH < 5     5 < pH < 10    pH > 10 

 

Figura 4 - Esquema de reacção de ácido-base da 8-HQ 

 

Figura 3 - Representação estrutural da 8 – Hidroxiquinolina 
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Figura 5 – Complexos metálicos de 8-HQ com quatro e seis ligações covalentes 

Em solução aquosa, a 8-hidroxiquinolina possui dois protões lábeis, o do azoto piridínico 

(pKa1 = 5,13) e o do grupo fenólico na posição 8 (pKa2 = 9,89) [61]. 

Devido à presença destes dois átomos electrodoadores, correspondentes ao átomo de azoto 

piridínico e ao oxigénio fenólico, a 8-hidroxiquinolina e os seus derivados (tais como o 5,7-Cl2-8HQ 

[62], o 5-Cl-7-NH2-8HQ [63], o clioquinol [64], o ácido picolínico [65] e o 5-cloro-8-quinolinol), são 

considerados ligandos bidentados [66]. Desta forma, a coordenação aos iões metálicos é realizada 

através destes dois átomos, conduzindo à formação de anéis de quelação de cinco membros estáveis 

[67] [68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clioquinol    5–cloro–8 quinolinol 

 

 

 

Em princípio, os derivados da 8-hidroxiquinolina [60, 66] possuem uma capacidade quelante 

análoga à da 8-HQ. Os estudos realizados e publicados correspondem, normalmente, a reacções de 

Figura 6 - Representação estrutural de alguns derivados da 8–

hidroxiquinolina e respectivas designações 
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complexação entre os ligandos referidos e metais divalentes e/ou trivalentes, tais como Cu(II) [69, 

70], Ni(II) [70], Zn(II) [70, 71], Co(II) [70], Fe(III) [69, 70], Mg(II) [70] e Al(II) [70]. 

Nas últimas décadas, foram ainda realizados diversos estudos com derivados da 8-HQ, 

principalmente na área da medicina e da produção de fármacos, relacionados com doenças 

neurodegenerativas [72] (tais como Alzheimer e Parkinson), como agentes de protecção neuronal, 

com o cancro, actividade antimicrobial, antibacterial, antiviral, antiparasita, antioxidante e anti-

inflamatória [60]. A nível ambiental, estes compostos foram utilizados como sequestradores de 

alumínio em solos acidificados [73]. São, portanto, compostos interessantes, devido às inúmeras 

aplicações que podem ter, tanto na área da saúde como na área do ambiente.  

 

2.5 Suportes sólidos quelantes 

As matrizes sólidas quelantes são caracterizadas como suportes sólidos poliméricos aos quais se 

encontra acoplado um determinado ligando, com grupos quelantes específicos para determinado tipo 

de metais. As matrizes sólidas podem ser sílicas, celuloses, agaroses, poliestireno, entre outros [58].  

Nos últimos anos tem existido uma crescente preocupação na imobilização de metais que 

estejam contidos em águas contaminadas e que resultam, maioritariamente, do crescimento das 

actividades tecnológicas. A separação e remoção de metais pesados, contidos em soluções aquosas, 

é um processo importante no tratamento de águas contaminadas e a extracção dos mesmos, 

recorrendo à utilização de resinas quelantes, é uma alternativa mais ecológica pois não utiliza, por 

exemplo, os compostos halogenados tóxicos e extremamente prejudiciais para o ambiente 

empregados, normalmente, em técnicas convencionais de extracção líquido-líquido [74]. 

Durante a pesquisa bibliográfica, realizada previamente ao desenvolvimento deste trabalho, 

verificou-se que já foram efectuados diversos estudos de quelação com diferentes tipos de suportes 

sólidos e de iões metálicos divalentes, trivalentes e tetravalentes. Entre esses estudos, é possível 

destacar diferentes tipos de trabalhos: amberlite XAD, funcionalizada com o ligando 3-

diaminonaftaleno, cujo objectivo de estudo consistiu na extracção do ião selénio [75]; MCM–41, 

acoplada ao ligando 2-(3-(2-tioetilamina)tiopropil), em que o principal objectivo consistiu na extracção 

do ião mercúrio [76], sílica gel, acoplada a três ligandos diferentes, em que cada um contém um 

átomo de enxofre e que se verificou possuir elevada afinidade para o ião mercúrio [77]; sefarose, 

funcionalizada com um ligando 3-hidroxi-4-piridinona, com capacidade de complexar Fe(III), Al(III) e 

Th(IV) [78]; sefarose ou sílica, funcionalizadas com um ligando do tipo hidroxipirimidinona, com 

capacidade de remoção de Fe(III), Al(III) e Th(IV) [58]. Grande parte dos estudos efectuados com os 

diferentes tipos de suportes sólidos mencionados têm, na generalidade, em vista uma potencial 

aplicação terapeutica e medicinal [58].  
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2.5.1 Sílica gel como suporte sólido 

A sílica gel corresponde à forma granular, porosa e vítrea de dióxido de silício (SiO2), produzida, 

sinteticamente, a partir de silicatos de sódio. É um composto químico inorgânico com uma 

microestrutura de sílica nanoporosa.  

Possui uma elevada área superficial, com um grande número de poros, o que lhe permite 

facilmente a adsorção de humidade. Por este mesmo motivo, é utilizada, frequentemente, como 

agente excicante, ou seja, como agente de secagem. Referindo um exemplo prático, pode ser 

encontrada, habitualmente, em forma de pequenos grânulos, contidos em pequenos saquinhos de 

papel colocados junto de artigos ou objectos para os quais a presença de humidade deve ser evitada 

[79].  

Devido às características e propriedades deste tipo de suporte, não é expectável que sofra 

processos de biodegradação, tanto no solo como na água. 

 

 

Figura 7 - Representação estrutural da sílica gel 

Como é possível verificar através da figura 7, a sílica gel é constituída por grupos funcionais 

ionizáveis OH à superfície da mesma. Como tal, é possível acoplar moléculas à superfície, ficando, 

deste modo, imobilizadas na sílica. 

Recentemente tem existido um crescente interesse na preparação e estudo de sílica gel 

funcionalizada com compostos orgânicos, devido à sua potencial utilização em processos de 

separação (cromotografia e purificação de compostos [80]), bem como para concentração e 

extracção de metais tóxicos [81]. A vantagem da sílica gel funcionalizada com compostos orgânicos, 

quando comparada com outras resinas poliméricas funcionalizadas, é o facto de possuir uma maior 

estabilidade. De facto, é um suporte sólido que não dilata, em meio aquoso, e tem uma elevada força 

mecânica e grande estabilidade térmica [82]. Por outro lado, o custo da sílica gel também não é 

elevado quando comparado com o de outros suportes sólidos, o que se torna numa vantagem 

aquando da escolha de um suporte sólido [83]. 
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3. Parte Experimental 

3.1 Síntese e caracterização dos compostos 

3.1.1 Reagentes e solventes utilizados 

Os reagentes utilizados não sofreram qualquer purificação prévia. Os solventes utilizados, 

nomeadamente acetonitrilo, tolueno, tetraidrofurano e acetato de etilo, foram secos, sempre que 

necessário, por métodos correntes descritos na literatura. 

A cromatografia de camada fina (c.c.f.) foi a técnica utilizada para verificar a evolução das 

reacções, que não implicassem a presença de um composto sólido imiscível com um determinado 

solvente. Nesta técnica de c.c.f. foram aplicados os compostos de interesse em placas de sílica gel 

(Macherey-Nagel, UV254), apropriadas que, posteriormente a serem eluídas com um solvente ou uma 

mistura de solventes adequados, foram reveladas com uma lâmpada de ultavioleta (254 nm) Camag.  

Os compostos sintetizados foram caracterizados através dos seus espectros de massa (m/z) e 

espectros de ressonânica magnética de protão (RMN de 1H). As sílicas activada e funcionalizada 

foram caracterizadas por análise elementar. Foi também utilizada a técnica do ponto de fusão (p.f.) 

para os compostos sintetizados. 

Os espectros de massa foram traçados num espectrómetro VG TRIO-2000 GC/MS. Os espectros 

de RMN foram traçados num espectrómetro Varian Unity 300, utilizando-se como solvente 

dimetilsufóxido deuterado (DMSO – d6) e clorofórimo deuterado (CDCl3). Os espectros de I.V. foram 

traçados num espectrofotómetro Perkin Elmer, modelo 683. As análises elementares foram 

efectuadas no Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico num instrumento Fisons EA1108 

CHNF/O. Os pontos de fusão foram medidos pelo aparelho Leica Galen III com microscópio de placa 

aquecida. 

 

3.1.1.1 Síntese de 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ) 

A solução de 8–hidroxiquinolina (1 g; 4,3 mmol), ácido clorídrico (37%) (1,1 mL) e formaldeído 

(37% formaldeído e 12% metanol) (1,1 mL) foi tratada com gás de cloreto de hidrogénio, sob 

agitação, durante 6 h. Após filtração, o resíduo sólido foi lavado com ácido clorídrico (2 mL). 

Posteriormente, foi seco sob vácuo. O produto puro foi obtido sob a forma de um sólido de cor 

amarela [72] (η = 67 %). P.f. = 245°C dec. RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 9,29 (d, 1 H, 1-

H), 9,16 (d, 1 H, 3-H), 8,18 (t, 1 H, 2-H), 7,88 (d, 1 H, 6-H), 7,59 (d, 1 H, 7-H), 5,34 (s, 2 H, CH2Cl). 

RMN de 13C (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 40,6, 115,40, 123,22, 124,90, 128,18, 130,51, 132,64, 

142,78, 145,04, 150,30. ESI-MS valor calculado (C10H9NOCl2) 231,66, valor experimental [M-2H-Cl]- 

194,16. Análise elementar calculada para (C10H9NOCl2): C 51,80; H 3,89; N 6,04 %; obtida: C 52,31; 

H 4,06; N 6,09 %. 
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3.1.1.2 Síntese de Prop-CMQ 

O ligando CMQ (200 mg; 0,9 mmol) foi dissolvido em acetato de etilo seco (20 mL). 

Posteriormente, adicionou-se propilamina à solução (0,50 mL; 3 mmol) [84]. A reacção continuou, sob 

uma atmosfera de azoto, durante 3,5 h, a 77,1°C. Evaporou-se o acetato de etilo, lavou-se com 

metanol frio e filtrou-se. Foi seco sob vácuo. (η = 15 %). P.f. = 158-160°C dec. RMN de 1H (400 MHz, 

CDCl3) δ (ppm): 8,74 (d, 1 H, 1-H), 8,24 (d, 1 H, 3-H), 7,37 (d, 1 H, 6-H), 7,16 (t, 1H, 2-H), 7,07 (d, 1 

H, 7-H), 3,88 (s, 2 H, CH2N-Propilamina), 2,43 (t, 2 H, CH3CH2CH2-N), 1,60 (q, 2 H, CH3CH2CH2-N), 

0,74 (t, 3 H, CH3). RMN de 13C (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 11,90, 19,30, 55,73, 56,37, 108,98, 121,23, 

127,70, 129,80, 134,09, 138,54, 147,55, 152,03. ESI-MS valor calculado (C13H15N2O) 215,28, valor 

experimental [M+H]+ 216,84. Análise elementar calculada para (C13H15N2O. 0.02 MeOH): C 72,91; H 

6,50; N 15,50 %; obtida C 72,43; H 7,04; N 12,97 %. 

 

3.2. Funcionalização do suporte sólido 

3.2.1 Activação da sílica gel 

A sílica gel (25 g) (Macherey-Nagel, 60, 0,063 – 0.2 mm) foi colocada na estufa a uma 

temperatura de 120°C, durante a noite. Posteriormente, foi deixada durante 30 minutos num 

exsicador. Foi adicionado tolueno seco (150 mL), sob uma atmosfera de azoto, e levou-se a refluxar 

durante 2 h. A esta mistura, adicionou-se propilaminatrimetoxisilano (10 mL) e refluxou-se durante 24 

h. O sólido obtido foi filtrado e lavado com tolueno e etanol. Realizou-se um processo de extracção, 

durante 12 h, com o auxílio de um Soxhlet, com uma mistura de etanol e de diclorometano na 

proporção de 1:1, para remover o reagente residual. O produto final foi seco sob vácuo, à 

temperatura ambiente [85], e obtido sob a forma de um pó branco. Análise elementar obtida: N, 1,85; 

H, < 2; C, 5,79 %. 

 

3.2.2 Funcionalização da sílica gel com CMQ 

A reacção de acoplamento da sílica gel com CMQ poderá dar-se em diferentes meios 

reaccionais.  

Estudaram-se diferentes possibilidades de reacção a realizar, tendo em conta os diferentes 

solventes e os seus respectivos pontos de ebulição.  

Constatou-se que a reacção realizada em acetonitrilo e trietilamina não seria de a melhor opção, 

porque possui trietilamina, ou seja, uma base que cataliza a hidrolização do ligando CMQ [86]. Por 

outro lado, e com um ponto de ebulição aproximado do ponto de ebulição do acetonitrilo, testou-se a 

reacção em tetraidrofurano [84]. Outras possibilidades seriam a utilização de dimetilformamida e de 

tolueno como solventes. No primeiro caso, seria muito difícil a sua remoção, no momento da lavagem 

do sólido a obter; para além disso, este solvente também poderia provocar a hidrólise do produto 
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final. No segundo caso, o tolueno iria dificultar a reacção de acoplamento, devido à sua grande 

polaridade. Foi também testada a reacção com acetato de etilo [87]. 

O tratamento das reacções, correspondente à lavagem das mesmas, foi efectuado com solventes 

em que o ligando fosse solúvel, e facilmente removido da reacção, quando não tivesse reagido, bem 

como com solventes que facilitassem a secagem do suporte sólido funcionalizado obtido.  

 

3.2.3 Optimização das condições reaccionais – Efeito da concentração do ligando (CMQ) na 

reacção de funcionalização 

Para efectuar este estudo, com quantidades idênticas de sílica gel activada (0,06 g), foram 

adicionadas diferentes porções de ligando: 0,046 g, 0,158 g, 0,316 g, 0,600 g e 0,800 g. As diferentes 

porções de ligando foram dissolvidas em acetato de etilo previamente seco (20 mL). Posteriormente, 

adicionou-se a sílica gel activada à solução de ligando. A reacção continuou, sob uma atmosfera de 

azoto, durante 3,5 h, a 77,1 °C. Filtrou-se o resíduo sólido e lavou-se com água destilada, acetato de 

etilo, metanol, diclorometano e éter dietílico. Após evaporação sob vácuo, o produto puro foi obtido 

sob a forma de um sólido de cor castanho claro.  

 

3.3. Estabilidade da sílica funcionalizada a pH 5, 6 e 7 

Para realizar este estudo, efectuaram-se três ensaios com a sílica optimizada. Colocou-se a 

mesma (0,009 g) em contacto com as três diferentes soluções tampão universal a pH 5, 6 e 7 (3 mL). 

As misturas permaneceram em contacto durante cerca de 30 h, com agitação moderada. A libertação 

do ligando ao longo do tempo foi detectada por espectrofotometria de UV, através da leitura do 

máximo de absorvância (λ = 306 nm). 

 

3.3.1 Preparação das soluções tampão 

Foram preparadas três soluções tampão universal para diferentes valores de pH (5, 6 e 7). 

Preparou-se inicialmente uma solução de NaOH 0,02 M e uma solução de mistura de ácidos 

(fosfórico, acético e bórico) com concentração 0,04 M. Para a solução tampão com valor de pH=5, 

adicionaram-se 100 mL da solução ácida e 35 mL da solução de NaOH; para pH=6, adicionaram-se 

100 mL da solução ácida e 42,5 mL da solução de NaOH; para pH=7, adicionaram-se 100 mL da 

solução ácida e 52,5 mL da solução de NaOH [88]. 

 

3.4 Efeito do pH na capacidade de complexação do suporte 

Para efectuar este estudo, foram preparadas diferentes soluções de sais, dos respectivos iões 

metálicos em estudo, em tampão universal (ver 5.3.1), com os valores de pH pretendidos (pH = 5, 6 e 

7). Uma quantidade conhecida de sílica funcionalizada optimizada (0,01 g) foi colocada em contacto 
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com cada uma das soluções, contendo o respectivo ião metálico (o ião metálico encontra-se, 

aproximadamente, três vezes e meio em excesso relativamente à quantidade de ligando CMQ 

acoplado) e permaneceu em agitação à temperatura de 25°C, durante 4 h. Posteriormente, os 

suportes foram filtrados e lavados com água desionizada. Os filtrados foram mantidos em balões 

volumétricos de 50 mL. A destruição dos complexos na matriz sólida foi efectuada lavando os 

mesmos com solução de HCl 1M. Estas soluções foram também mantidas em balões volumétricos de 

50 mL. Para determinar a capacidade de complexação das sílicas, em relação a cada um dos iões 

mencionados, as soluções de filtração (SF) e de lavagem (SL) foram analisadas através das técnicas 

de espectroscopia de absorção atómica (EAA) e espectroscopia de emissão atómica de plasma 

gerado por indução (EA-ICP). As análises efectuadas por EA-ICP foram realizadas no laboratório de 

análises do IST num equipamento Perkin-Elmer – Optima 2000 DV. Na EAA, foi utilizado um 

espectrofotómetro S Series (AA Spectrometer), da Thermo Electron Corporation. Para o estudo das 

concentrações dos iões (Ni(II), Cu(II) e Fe(III)) nas soluções foi utilizado um caudal de ar/acetileno, de 

1,0 L/min, e uma correcção da lâmpada de deutério. Os comprimentos de onda considerados foram 

232,0 nm para o Ni(II), 324,8 nm para o Cu(II) e 248,3 nm para o Fe(III). Na EA-ICP, consideraram-se 

os comprimentos de onda de 237,31 nm para o Al(III) e 274,72 nm para o Th(IV). 

 

3.4.1 Soluções de metais 

3.4.1.1 Preparação da solução de citrato de Ferro(III) 

Prepararam-se três soluções de citrato de ferro (200 ppm) a diferentes valores de pH (5, 6 e 

7). Inicialmente, dissolveu-se 0,1094 g de citrato de ferro em 5 mL de água desionizada, sob 

agitação, a 50°C. Posteriormente, adicionou-se 1 mL da mesma solução a diferentes valores de pH 

da solução tampão universal (5, 6 e 7), num balão volumétrico de 25 mL. 

 

3.4.1.2 Preparação da solução de nitrato de Níquel(II) 

Prepararam-se três soluções de nitrato de níquel (200 ppm) a diferentes valores de pH (5, 6 e 

7). Inicialmente, dissolveu-se 0,2477 g de nitrato de níquel em 5 mL de água desionizada. 

Posteriormente, adicionou-se 1 mL da mesma solução a diferentes valores de pH da solução tampão 

universal (5, 6 e 7), num balão volumétrico de 50 mL. 

 

3.4.1.3 Preparação da solução de cloreto de Cobre(II) 

Prepararam-se três soluções de cloreto de cobre (100 ppm) a diferentes valores de pH (5, 6 e 

7). Inicialmente, dissolveu-se 0,0529 g de cloreto de cobre em 5 mL de água desionizada. 

Posteriormente, adicionou-se 1 mL da mesma solução a diferentes valores de pH da solução tampão 

universal (5, 6 e 7), num balão volumétrico de 50 mL. 
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3.4.1.4 Preparação da solução de citrato de Aumínio(III) 

Prepararam-se três soluções de citrato de alumínio (200 ppm) a diferentes valores de pH (5, 6 

e 7). Inicialmente, dissolveu-se 0,2099 g de citrato de alumínio em 2.5 mL de água desionizada. 

Posteriormente, adicionou-se 1 mL da mesma solução a diferentes valores de pH da solução tampão 

universal (5, 6 e 7), num balão volumétrico de 50 mL. 

 

3.4.1.5 Preparação da solução de citrato de Tório(IV) 

Prepararam-se três soluções de citrato de tório (200 ppm) a diferentes valores de pH (5, 6 e 

7). Inicialmente, dissolveu-se 0,1272g de citrato de tório em 10 mL de água desionizada. 

Posteriormente, adicionou-se 2 mL da mesma solução a diferentes valores de pH da solução tampão 

universal (5, 6 e 7), num balão volumétrico de 50 mL. 

 

3.4.1.5.1 Preparação do citrato de Tório(IV) 

Preparou-se uma solução de nitrato de tório penta hidratado (11,4 g; 20 mmol) que 

foi,posteriormente, adicionada a uma solução de ácido cítrico mono hidratado (4,2 g; 0.02 mmol) e 

água desionizada (80 mL), a 60 ºC. Foi adicionado hidróxido de amónia até se obter um pH = 7,5. A 

solução foi colocada sob agitação durante 4 h. Posteriormente, parte da solução foi a evaporar, no 

rotavapor, a uma temperatura de 100ºC, até se obter um precipitado branco. Para auxiliar a 

precipitação, arrefeceu-se a solução em gelo. Filtrou-se o resíduo sólido. Foi evaporado sob vácuo. O 

produto puro foi obtido sob a forma de um sólido de cor branca [58].  

 

3.5 Titulações potenciométricas 

As titulações potenciométricas foram realizadas por potenciometria automática usando um 

medidor de pH Crison MicropH 2002, um eléctrodo de vidro Metrohom 6.0133.500 e um eléctrodo de 

referência Orion 90-00-11. A base foi adicionada através de uma bureta Crison microBU 2031. As 

medições foram realizadas em soluções termostatizadas a (25,0 ± 0,1)°C, excluindo-se o CO2 

atmosférico, no interior da célula reaccional, com o borbulhar de N2 no topo da solução, antes e 

durante o ensaio. Todas as titulações foram antecedidas de calibrações ácidas do eléctrodo em meio 

iónico KCl 0,1M, de modo a encontrar os valores dos parâmetros da equação de Nernst, Q e E0’ e Q. 

Trabalhou-se com uma quantidade de ligando Prop-CMQ na célula reaccional (Vt = 30 mL) de 

0,04 mmol (8,6 mg), em meio 0,1 M KCl e 60% p/p DMSO/H2O, de modo a solubilizar o composto. 

Inicialmente, foi realizada a titulação do ligando CMQ, numa quantidade de 0,04 mmol (5,8 mg), com 

a solução de titulante KOH 0,1 M, de forma a serem determinadas as suas constantes de protonação.  



21 
 

Fizeram-se as titulações de ligando Prop-CMQ na presença dos vários metais em estudo (CL = 

6,7 x 10-4 M), na proporção metal/ligando 1:1, (Cu(II), Fe(III) e Th(IV)), 1:2 (Cu(II)), 1:3, (Fe(III)), 1:4 

(Th(IV)) e 1:8 (Th(IV)). 

 

3.5.1 Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água desionizada, obtida por passagem de água 

recentemente destilada por um aparelho Millipore Milli-Q. O ligando sintetizado foi utilizado na sua 

forma sólida, após pesagem. 

A solução de Cu(II) foi preparada a partir do respectivo sal de cloreto: CuCl2 (2,0 x 10-2 M). A 

solução de Fe(III) foi obtida a partir do respectivo sal de cloreto: FeCl3 (2,0 x 10-2 M em HCl 0,75 M). A 

solução de Th (IV) foi preparada a partir do respectivo sal de nitrato: Th(NO3)4 (5,0 x 10-2 M). A 

aferição destas soluções foi feita previamente por EAA (Cu e Fe) e por EA-ICP (Th). 

Utilizou-se uma solução de hidróxido de potássio com concentração de 0,1 M como titulante. Para 

minimizar o grau de carbonatação desta solução, a sua preparação exigiu cuidados especiais. A 

solução foi preparada por diluição de uma ampola Titrisol de KOH, que foi rapidamente transferida 

para a bureta automática, sob atmosfera de azoto. A água desionizada, utilizada na diluição, foi 

previamente fervida (cerca de 30 minutos) e arrefecida sob azoto. O frasco da bureta foi depois 

fechado e equipado com um tubo contendo carbosorb AS-12 mesh (BDH), com o objectivo de evitar o 

contacto com o ar. O título da base foi aferido por titulação com um padrão primário (ftalato ácido de 

potássio). Trataram-se os reultados desta aferição pelo método de Gran [89], através do programa 

RESULT. 

A solução de HCl 0,1M utilizada nas titulações potenciométricas foi preparada por diluição de 

uma ampola Titrisol (Merck) com água desionizada. concentração rigorosa de ácido foi aferida por 

titulação com a solução de KOH 0,1 M, previamente aferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4. Resultados e Discussão 

 

Os estudos efectuados no âmbito deste trabalho envolveram duas fases distintas. Numa primeira 

parte, foi efectuada a síntese de 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ) e do seu derivado propilamina 

(Prop-CMQ). Numa segunda parte, foram realizados estudos que envolveram o ligando sintetizado, 

acoplado à resina em estudo. Esta segunda fase subdividiu-se em estudos de optimização de 

acoplamento do ligando CMQ à resina, em estudos de estabilidade do suporte sólido e em estudos 

de complexação desse suporte quelante em relação a Ni(II), Cu(II), Fe(III), Al(III) e Th(IV), envolvendo 

as técnicas de EAA e EA–ICP, bem como em estudos de quelação (Cu(II), Fe(III) e Th(IV)) em 

solução aquosa do ligando Prop-CMQ por potenciometria. As matrizes sólidas foram ainda 

caracterizadas por espectroscopias de IV-TF e SEM. 

 

4.1 Métodos de síntese 

4.1.1 Síntese do 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ) 

A 8–HQ e alguns dos seus derivados encontram-se disponíveis comercialmente, tais como o 

clioquinol e o 5–cloro-8-quinolinol. Contudo, um número elevado de derivados têm sido preparados 

através da introdução de vários substituintes em diferentes posições, cujo objectivo é melhorar em 

relação à 8-HQ e usufruir das suas propriedades físicas e bioquímicas. 

Sintetizou-se um derivado da 8-HQ, o 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ, figura 8), de acordo com o 

processo indicado na literatura [84]. Este composto já foi previamente sintetizado num estudo 

efectuado de imobilização do seu complexo de Cu(II), num suporte sólido SBA-15, para actuar como 

catalisador na oxidação selectiva com H2O2 de álcool benzílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Representação estrutural do 5-(clorometil)-8-quinolinol 
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Este derivado possui propriedades quelantes análogas às da 8–HQ, mas apresenta um 

substituinte CH2Cl na posição para do composto inicial (8-HQ), originando o derivado CMQ.  

 

Figura 9 - Representação estrutural do 5-(clorometil)-8-quinolinol na forma clorohidratada 

 

É importante referir que o CMQ é um ligando que se encontra na forma iónica (ver figura 9), o 

que faz com que facilmente se dissolva em água. 

A reacção de síntese é caracterizada como uma adição de Mannich. Um par não partilhado 

presente no anel benzílico, irá atacar o carbono do formaldeído, originando o composto CMQ. 

 

4.1.2 Síntese de 5-((propilamina)metil)quinolin-8-ol (Prop-CMQ) 

A ocorrência da reacção de acoplamento entre a sílica gel e o ligando CMQ, foi confirmada 

previamente, por reacção entre a propilamina e o ligando (CMQ), em que a propilamina exerce a 

função da sílica gel activada em estudo (Figura 10).  

Devido ao facto de o composto CMQ se encontrar sob a forma de sal, foi necessário proceder à 

sua reacção (com propilamina ou com o suporte sólido activado) na presença de um excesso de 

base, ou seja, é necessário ter propilamina (ou sílica gel activada com um grupo alquilamina) em 

excesso. Esse excesso deverá corresponder a uma quantidade suficiente para, primeiro, poder 

neutralizar o sal, através da ligação iónica formada com o azoto presente no ligando CMQ, e, 

posteriormente, poder reagir com o próprio ligando. Esta reacção encontra-se representada na figura 

10. No presente trabalho, utilizou-se sempre uma proporção mínima de 3:1 (base/CMQ). 
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Figura 10 - Esquema de acoplamento entre a propilamina e o 5-(clorometil)-8-quinolinol  

 

Ambas as reacções (em solução, na presença de propilamina, e com a sílica gel) foram 

realizadas nas mesmas condições experimentais. Desta forma, tornou-se possível comprovar se as 

reacções estavam completas através da técnica de cromatografia de camada fina (c.c.f.), bem como 

dos espectros de ressonância magnética de protão (RMN de 1H) e de massa. É de referir que a 

técnica de purificação se torna muito mais simples nas reacções com a sílica do que com a 

propilamina, por ser um composto sólido mais fácil de isolar. 

Posteriormente, o ligando Prop-CMQ foi utilizado em estudos de complexação de metais (Cu(II), 

Fe(III) e Th(IV)) por potenciometria (ver 3.4.2). 

 

4.1.3 Síntese da matriz sólida quelante 

4.1.3.1 Activação da sílica gel 

Numa primeira fase, para se efectuar o estudo com o suporte sólido, sílica gel, foi necessário 

proceder à sua activação. Procedeu-se à reacção entre a sílica e propilaminatrimetoxisilano de forma 

a adicionar grupos amina à superfície da mesma, permitindo a ligação posterior com o ligando CMQ 

(ver figura 11). 
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Figura 11 - Reacção de activação da sílica gel 

 

4.1.3.2 Funcionalização da sílica gel 

4.1.3.2.1 Optimização das condições reaccionais no acoplamento do ligando CMQ 

Foram analisados os resultados do efeito da variação da concentração do ligando CMQ na 

reacção do seu acoplamento à sílica activada (mecanismo análogo ao indicada na figura 10). Fez-se 

reagir uma quantidade idêntica de sílica gel activada com diferentes porções de ligando (cinco 

ensaios distintos), dissolvidas em acetato de etilo previamente seco, durante 3,5 h, a 77,1°C, sob 

uma atmosfera de azoto. A temperatura e o tempo de reacção foram estipulados de acordo com a 

reacção de síntese da Prop-CMQ (ver 3.1.2), em que a propilamina exerce a função da sílica gel 

activada em estudo. Devido ao facto da Prop-CMQ ser solúvel em acetato de etilo, foi possível 

verificar o momento em que a reacção se encontrava completa através da técnica de cromatografia 

de camada fina (c.c.f.). 

Na reacção entre a sílica activada e o ligando CMQ, ocorre a ligação entre amina (NH2) 

(nucleófilo) presente na sílica activada e o grupo CH2 substituinte do ligando (centro electrófilo), com 

libertação do grupo Cl e tornando a amina, inicialmente, primária numa amina secundária. (figura 12 

b)). 

     a) 
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   b) 

 

Figura 12 - Representação estrutural da a) sílica activada e da b) sílica funcionalizada. 

 

O principal objectivo deste estudo consiste em optimizar as condições reaccionais de 

acoplamento do ligando, à respectiva sílica gel, com o intuito de obter o maior número possível de 

centros activos da matriz convertidos e, consequentemente, uma maior quantidade de ligando 

imobilizado. Quanto maior o número de centros activos convertidos, maior será a capacidade de 

complexação do gel relativamente aos iões metálicos em estudo. 

Na tabela 1 encontram-se resumidos os resultados das análises elementares e as condições 

experimentais utilizadas em cada reacção de acoplamento.  

Tabela 1 - Condições experimentais e resultados das análises elementares (teor em azoto) obtidas 

nas reacções de acoplamento (t = 77,1°C; tempo reaccional = 3,5 h)  

Sílica 
gel 

(mg) 

Ligando (mg) Teor de N 
(%) 

60 46 0,50 

158 1,24 

316 1,35 

600 1,48 

800 1,59 

 

 

Constata-se que, para a mesma quantidade de sílica gel, à medida que se vai aumentando a 

quantidade do ligando CMQ no meio reaccional, maior é a quantidade de azoto incorporado, logo, 

maior a densidade do ligando e o número de centros activos. 
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Figura 13 - Representação gráfica do efeito da variação da quantidade de ligando CMQ na reacção 

de acoplamento à sílica activada 

O teor de ligando CMQ acoplado ao suporte sólido (µmol CMQ/g gel seco) foi determinado 

tendo em conta a quantidade percentual de azoto inicial presente na sílica gel activada e o teor de 

azoto presente no suporte sólido funcionalizado, para cada batch sintetizado. Converteu-se a 

quantidade de azoto percentual da sílica gel activada em número de centros activos, passíveis de 

serem funcionalizados pelo ligando CMQ (µmol CMQ/µmol centros activos). Na determinação da 

densidade de imobilização do ligando foi considerado que metade da quantidade de azoto presente 

na sílica gel activada era responsável pelo processo de funcionalização do ligando uma vez que cada 

ligando possui dois átomos de azoto. 

Através da observação dos valores da densidade de ligando, em função das condições 

experimentais, apresentados na figura 13, podemos verificar que existe um aumento da quantidade 

de ligando CMQ acoplado à sílica gel activada, de acordo com o aumento da concentração do ligando 

na reacção de acoplamento mas, a partir de uma determinada concentração de ligando (ponto no 

qual se inicia o patamar observável na figura 13), correspondente aproximadamente a um excesso de 

ligando de 20 vezes, relativamente ao número de centros activos existentes na sílica gel activada, 

verifica-se que existe uma tendência de maximização da imobilização do ligando CMQ. Esta 

tendência aproxima-se de um valor médio de 540 µmol CMQ/g de resina seca. Desta forma ficou 

estabelecido que a preparação da sílica gel funcionalizada com CMQ envolveria sempre o uso desta 

proporção (20 mol CMQ/mol centros activos), para garantir o máximo de conversão de centros 

activos e, simultaneamente, o menor gasto possível de ligando CMQ. 
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4.1.3.2.2 Tentativa de funcionalização da matriz sólida com 5-cloro-8-quinolinol 

Inicialmente, o acoplamento ao suporte sólido era para ser realizado com uma 

hidroxiquinolina halogenada, 5-cloro-8-quinolinol (Figura 14), em que esta se ligaria ao ligando 

através do átomo de cloro. No entanto, devido ao facto do átomo de cloro se encontrar ligado 

directamente a um anel benzénico, a sua remoção revelou-se ser extremamente difícil. A ressonância 

do anel benzénico faz com que o ligando tenha uma grande estabilidade, tornando a ligação entre o 

cloro e o anel muito forte e, deste modo, o cloro corresponde a um mau grupo de saída. Este facto foi 

confirmado, neste trabalho, através da realização de diferentes reacções de funcionalização da sílica 

activada com 5-cloro-8-quinolinol, com o intuito de determinar as condições óptimas de acoplamento 

deste ligando. Com efeito, ao serem utilizadas diferentes quantidades de ligando e de sílica activada, 

nas reacções de acoplamento, os resultados não foram conclusivos não sendo possível observar 

uma relação coerente entre as condições experimentais utilizadas e a quantidade de azoto 

incorporado no suporte. Mais ainda, através da técnica IV-TF, constatou-se que não ocorria 

acoplamento entre a sílica e o ligando 5-cloro-8-quinolinol mas, provavelmente, só a sua inclusão no 

suporte sólido. De facto, a presença do ligando foi confirmada por adição de uma solução aquosa de 

um sal de ferro à matriz sólida, uma vez que se obteve uma coloração castanho-escura do suporte 

sólido, indiciadora da formação do complexo de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obtenção destes resultados experimentais, para os suportes sólidos obtidos por reacção 

com 5-cloro-8-quinolinol, levou a optar por fazer a reacção de funcionalização da sílica activada com 

o ligando 5-(clorometil)-8-hidroxiquinolina (CMQ). Neste ligando, a presença do grupo CH2 entre o 

átomo de cloro e o anel benzénico, possibilita, mais facilmente, a remoção do cloreto. Este 

procedimento, tal como já foi referido anteriormente, já foi realizado e encontra-se publicado [72]. 

 

Figura 14 - Representação estrutural do 5-cloro-8-quinolinol 
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4.2 Caracterização das matrizes sólidas 

4.2.1 Análise dos espectros de IV-TF 

4.2.1.1 Sílica gel activada e funcionalizada 

Foram traçados os espectros de infravermelho por transformada de Fourier (IV-TF) dos suportes 

sólidos activado e funcionalizado, encontrando-se a sua sobreposição na figura 15. O espectro obtido 

para o suporte sólido activado resulta de uma média de diferentes espectros obtidos para três 

porções de sílica activada, enquanto o espectro do suporte sólido funcionalizado resulta de uma 

média de espectros obtidos para três misturas de diferentes sílicas funcionalizadas. 

 

Figura 15 - Espectros de IV-TF dos suportes sólidos activado (preto) e funcionalizado (azul). 

 

Observa-se em ambos os espectros da figura 14 uma banda a 1094,40 cm-1, que inclui o 

estiramento da ligação Si – O – Si, confirmando a presença da sílica em ambos os suportes. 

No espectro correspondente à sílica activada nota-se um recorte muito menos acentuado do 

que no espectro da sílica funcionalizada, para a região compreendida entre 1200 e 1700 cm-1. Para a 

resina funcionalizada, essa mesma zona apresenta três picos: a 1508,54 cm-1 (C=C aromático 

eventualmente sobreposta com a deformação angular do grupo N-H), a 1470,94 cm-1 (deformação 

angular de –(CH2)n-) e a 1375,48 cm-1 (C=N). O primeiro e o último picos demonstram a presença do 

ligando CMQ na resina funcionalizada. 

É também visível, no espectro da matriz funcionalizada, um pico correspondente à 

deformação C-H fora do plano para – CH = CH – a 702,44 cm-1, o que sugere novamente a presença 

do ligando CMQ neste suporte sólido. 

1094,40 cm-1 

1508,54 cm-1 
1470,94 cm-1 

1375,48 cm-1 

702,44 cm-1 
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Figura 16 – Espectros de IV-TF dos ligandos 8-hidroxiquinolina (vermelho) e CMQ (azul) 

4.2.1.2 8-Hidroxiquinolina e CMQ 

De forma a verificar a introdução de um grupo CH2Cl em 8-HQ, resultado da síntese 

efectuada, analisaram-se os espectros de infravermelho do ligando CMQ e da 8-HQ comercial. Na 

figura 16, foi feita a sobreposição dos dois espectros: para o ligando CMQ (linha azul) e para a 8-HQ 

(linha vermelha). Constata-se que ambos os espectros são semelhantes, embora difiram nalguns dos 

picos apresentados. É de notar que o espectro correspondente ao ligando sintetizado, o CMQ, 

apresenta uma elevada multiplicidade de picos. No espectro do ligando CMQ é notória a existência 

de um pico de grande intensidade a 867,81 cm-1, que corresponde à deformação da ligação C-Cl. 

Esta banda não está presente no espectro da 8-HQ comercial, o que confirma que o substituinte 

CH2Cl se encontra presente no novo ligando sintetizado.  

Relativamente a picos comuns presentes em ambos os espectros, devido à sua estrutura 

semelhante, é possível destacar a presença de uma banda correspondente à deformação da ligação 

C-O fenólica a 1200 cm-1, o que confirma a presença do grupo fenólico em ambos os ligandos. 

À semelhança dos espectros obtidos para os suportes sólidos activado e funcionalizado, os 

espectros da 8-hidroxiquinolina e do ligando CMQ resultam da média de três espectros obtidos para 

cada composto. 

 

4.2.2 Análise SEM 

A análise das imagens obtidas por microscopia electrónica de varrimento (SEM), para a sílica 

comercial e a funcionalizada com CMQ, permite observar as suas características microestruturais a 

nível morfológico. Relativamente à sílica comercial, na figura 17 (a) e c)) é possível verificar uma 

uniformidade de tamanho e da topologia dos grãos, apresentando fissuras visíveis, característica 

1200 cm-1 

867,81 cm-1 
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Figura 17 -  Imagens obtidas a partir da técnica SEM 

associada a uma sílica. No entanto, é notória a diferença da dimensão dos grãos, para ambas as 

matrizes sólidas (comercial e funcionalizada), quando comparadas à lente com a mesma escala. A 

matriz funcionalizada aparenta ter um menor tamanho de grão, em relação à comercial, e esta 

diferença pode ser justificada pelo facto de, ao processo de lavagem da resina funcionalizada, estar 

associado um processo de “trituração”. Nas figuras à escala de 40 µm, verifica-se nitidamente uma 

diferença da topologia de ambas as sílicas. A sílica funcionalizada apresenta uma maior rugosidade, 

enquanto a sílica comercial apresenta uma superfície mais acetinada, podendo esta situação estar 

relacionada com a presença do ligando CMQ acoplado à sílica comercial. 

Ponderou-se a realização de microscopia electrónica de varrimento no modo TEM, para os 

suportes sólidos anteriormente mencionados, de modo a tentar obter informação relativa a camadas 

mais profundas dos grãos. No entanto, a elevada dimensão dos grãos destas matrizes não permitiu 

que esta análise fosse efectuada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) - Imagem obtida a 400 µm para a sílica 

comercial 

b) - Imagem obtida a 400 µm para a sílica 

funcionalizada 

c) – Imagem obtida a 40 µm para a sílica 

comercial 

d) – Imagem obtida a 40 µm para a sílica 

funcionalizada 
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4.2.3 Estabilidade da sílica funcionalizada 

Foi efectuado um estudo da estabilidade da sílica gel funcionalizada para os diferentes valores de 

pH (5, 6 e 7) em estudo. A matriz sólida foi colocada em contacto com as diferentes soluções tampão, 

durante cerca de 30 horas e à temperatura ambiente (25°C). A sua estabilidade foi controlada através 

da quantidade de ligando CMQ libertada para a solução, ao longo do tempo. Avaliou-se a quantidade 

de CMQ libertado, através da técnica de espectrofotometria U.V., ao comprimento de onda máximo 

de absorção (λ=306 nm). 

A estabilidade da resina funcionalizada, expressa em percentagem de ligando CMQ libertado 

para a solução em função de tempo, para os três diferentes valores de pH (5, 6 e 7), encontra-se 

representada, graficamente, na figura 17. 

 

Figura 18 - Representação gráfica da percentagem de ligando CMQ libertado, em função do tempo, a 

pH 5, 6 e 7. 

Através da observação da figura 18, é possível verificar que a resina funcionalizada apresenta 

uma estabilidade crescente à medida que o pH aumenta, ou seja, quanto maior o valor de pH, maior 

a estabilidade da resina funcionalizada, considerando o mesmo intervalo de tempo. Desta forma é 

possível afirmar que para valores de pH superiores se liberta uma menor quantidade de ligando CMQ 

da resina quelante. 

Através da observação da figura 18, verifica-se que o suporte sólido se mantém relativamente 

estável durante as primeiras oito horas e que a libertação de ligando diminui com o aumento de pH. 

Entre a oitava e a nona hora, destaca-se uma pequena subida nas curvas, associada a uma maior 

libertação do ligando, e, a partir da nona hora, a libertação de CMQ acentua-se, sendo que para pH = 
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7 a estabilidade do suporte é atingida mais cedo (a partir da vigésima quarta hora) do que para os 

valores mais baixos de pH. 

A diminuição da estabilidade da resina, à medida que o pH diminui, deve-se, em princípio, à 

hidrólise do silício na sílica, libertando-se, portanto, maior quantidade de ligando à medida que o 

ambiente se torna mais ácido. Pode-se concluir que este suporte será mais estável se for utilizado até 

8 horas e para valores de pH maiores do que 6, o que é contemplado pela maioria das águas 

naturais.  

 

4.3 Efeito do pH na capacidade quelante da matriz funcionalizada 

Os estudos de complexação da sílica funcionalizada com o ligando CMQ, efectuados neste 

trabalho, têm como principal objectivo analisar a capacidade que o suporte sólido tem de complexar 

diferentes metais: divalentes (Cu (II) e Ni (II)), trivalentes (Fe (III), Al (III)) e tetravalentes (Th (IV)). 

Estes estudos pretenderam ainda analisar o efeito da variação do pH (entre 5 e 7) na capacidade de 

complexação do suporte.  

Para os iões metálicos Fe(III), Al(III) e Th(IV), as soluções mãe preparadas correspondem a 

soluções de citrato, sendo estas soluções usadas para evitar a precipitação dos iões metálicos. Para 

as soluções mãe de Cu e de Ni, prepararam-se soluções de cloreto de cobre e de nitrato de níquel. 

Os métodos utilizados, para quantificar a capacidade quelante da sílica funcionalizada, foram a 

espectroscopia de absorção atómica na chama (EAA), para os iões Fe(III), Cu(II) e Ni(II), e a 

espectroscopia de emissão atómica de plasma gerado por indução (EA – ICP), para os iões Al(III) e 

Th(IV). A determinação das concentrações dos diferentes metais foi efectuada utilizando soluções de 

filtrado (SF) e soluções de lavagem (SL).  

 

4.3.1 Fe(III) 

Para efectuar este estudo, foram preparadas soluções mãe de 200 ppm em ião férrico, a partir de 

citrato de ferro (III), em tampão universal, a diferentes valores de pH (5, 6 e 7). As sílicas foram 

colocadas em contacto com as diferentes soluções durante 4h e a 25°C. Posteriormente foram 

filtradas, as soluções de filtrado (SF) reservadas para uma posterior análise, e o sólido recuperado e 

seco sob vácuo. De seguida, a sílica seca, com o respectivo ião complexado, foi colocada, sob 

agitação, em contacto com uma solução ácida (HCl 1M), durante a noite, para remoção dos iões 

metálicos. Estas soluções de lavagem (SL) foram reservadas para análise posterior, de forma a 

determinar a capacidade de complexação das sílicas funcionalizadas relativamente a este ião. A 

determinação da concentração de ião férrico em solução foi efectuada por EAA.  

A determinação da concentração em Fe(III) nas soluções (SF e SL) foi efectuada recorrendo a 

uma recta de calibração, com padrões de concentração em ião férrico com concentração máxima de 

5 ppm, em meio de HCl 1M. Os resultados obtidos por EAA a partir das soluções SL, resultantes da 
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média de dois ensaios, constituem uma análise quantitativa directa do ião em estudo. Em 

contrapartida, os resultados obtidos para as soluções SF não foram considerados, uma vez que 

apresentam um erro muito elevado, associado ao facto do doseamento do ião Fe(III) ser feito, neste 

caso, por determinação indirecta, ou seja, o que é quantificado corresponde ao excesso de ião férrico 

que permaneceu em solução após a reacção de complexação no suporte. 

Na tabela 2, encontram-se os valores da concentração do ião férrico por grama de suporte sólido, 

obtidos a partir das soluções SL analisadas, e os respectivos erros associados às mesmas 

determinações. 

Tabela 2 – Capacidade quelante da sílica funcionalizada em relação ao ião Fe(III) a diferentes 

valores de pH e considerando apenas as soluções SL 

Sílica gel 

funcionalizada 

pH Capacidade quelante (µmol 

Fe(III)/ g sílica gel seca) - SL 

5 (46±2)  10 

6 (36±1)  10 

7 (37±1)  10 

 

 

Os valores apresentados na tabela 1 mostram que o ião férrico, complexada pela matriz 

funcionalizada, deve formar complexos Fe(III)/CMQ com estequiometria 1:1, uma vez que a 

densidade de CMQ na resina é de 540 µmol ligando/g de resina seca. Relativamente à capacidade 

quelante da matriz em relação ao Fe(III), verifica-se que não é muito dependente do pH, para a gama 

de valores usada, e que, para o valor de pH mais baixo (pH = 5), a resina atinge o máximo de 

capacidade quelante. Isto poderá ser explicado pela eventual ocorrência de alguma precipitação de 

hidróxido de ferro, apesar de não ter sido notada experimentalmente a formação de precipitado. 

 

4.3.2 Ni(II) 

Para efectuar este estudo, foram preparadas soluções mãe de 200 ppm com o ião Ni(II), a partir 

de nitrato de níquel (II) hexahidratado, em tampão universal, a diferentes valores de pH (5, 6 e 7). As 

sílicas foram colocadas em contacto com as diferentes soluções, de acordo com o anteriormente 

explicado para os estudos de complexação do ião Fe(III) em 3.3.1. A determinação da concentração 

do ião Ni(II) nas diferentes soluções foi efectuada por EAA, recorrendo a uma recta de calibração, 

com padrões de concentração em ião níquel com máximo em 1 ppm, preparados em meio de HCl 

1M. Os resultados obtidos por EAA para as soluções SL, resultaram da média dos dois ensaios 

realizados. Mais uma vez, os resultados obtidos para as soluções SL não foram considerados, 

atendendo ao seu carácter de doseamento indirecto. 
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Na tabela 3, encontram-se os valores da concentração de Ni(II) por grama de suporte sólido, 

obtidos a partir das soluções SL analisadas, e os respectivos erros associados às mesmas 

determinações. 

Tabela 3 - Capacidade quelante da sílica funcionalizada em relação ao ião Ni(II) a diferentes valores 

de pH e considerando apenas as soluções SL. 

Sílica gel 

funcionalizada 

pH Capacidade quelante (µmol 

Ni(II)/ g sílica gel seca) - SL 

5 (15±2)  10 

6 (15±2)  10 

7 (14±2)  10 

 

 

Os valores apresentados na tabela 2 demonstram que a quantidade de ião níquel 

complexado pelo suporte sólido funcionalizado é independente do pH do meio aquoso e é muito 

inferior para este ião metálico do que para todos os outros estudados no presente trabalho. Esta 

situação pode dever-se ao facto de o próprio ligando acoplado ao suporte ter pouca afinidade para o 

ião em estudo, ou porque se forma eventualmente um complexo Ni(II)/CMQ com estequiometria 1:2, 

o que poderia justificar o valor baixo da capacidade quelante quando comparado com o da densidade 

de ligando no suporte (540 µmol ligando/g resina seca).  

 

4.3.3 Cu(II) 

Para efectuar este estudo, foram preparadas soluções mãe 100 ppm em ião Cu(II), a partir de 

cloreto de cobre (II), em tampão universal, a diferentes valores de pH (5 e 6). Contrariamente aos 

estudos efectuados com os restantes iões, a concentração das soluções mãe de cobre foi de 100 

ppm, em vez de 200 ppm, pois para valores de pH  6, observou-se a formação de algum precipitado 

nas soluções mãe de 200 ppm. O procedimento efectuado com as sílicas foi análogo ao já descrito 

para os estudos com Fe(III) e Ni(II), tendo sido usada EAA para determinação do teor em Cu(II) nas 

diferentes soluções recorrendo a uma recta de calibração, com padrões de concentração em ião 

cobre até 1.0 ppm e em meio HCl 1M. Apesar dos resultados obtidos por EAA para as soluções SL, 

resultantes da média dos dois ensaios realizados, corresponderem a uma análise quantitativa directa 

do ião em estudo, os resultados obtidos para as soluções SF foram também considerados, neste 

caso, visto os mesmos apresentarem valores coerentes e próximos dos valores das soluções de 

lavagem. 

Na tabela 4, apresentam-se os valores da concentração do Cu(II) por grama de suporte sólido, 

obtidos a partir das soluções SF e SL analisadas, bem como os respectivos erros associados às 

mesmas determinações. 
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Tabela 4 - Capacidade quelante da sílica funcionalizada em relação ao ião Cu(II) a diferentes valores 

de pH e considerando as soluções SF e SL. 

Sílica gel 

funcionalizada 

pH Capacidade quelante (µmol 

Cu(II)/ g sílica gel seca) - SF 

Capacidade quelante (µmol 

Cu(II)/ g sílica gel seca) - SL 

5 (53±3)  10 (46±2)  10 

6 (53±3)  10 (52±4)  10 

 

Os valores elevados de capacidade quelante apresentados na tabela 3 mostram que a 

quantidade de ião cobre complexada pela resina funcionalizada resulta da formação de complexos 

que possuem uma estequiometria Cu(II)/CMQ de 1:1. Mais uma vez, a capacidade de complexação 

da matriz parece ser pouco dependente do pH, pelo menos nesta gama estreita de valores de pH. 

Para este ião, é ainda de ressalvar a concordância dos resultados obtidos a partir de ambos 

os tipos de solução (SF e SL). Esta semelhança entre valores obtidos para as SL e para as SF deve-

se possivelmente ao facto de terem ocorrido menos erros experimentais na preparação destas 

soluções. 

 

4.3.4 Al(III) 

Para efectuar este estudo, foram preparadas soluções mãe 200 ppm em ião alumínio, a partir de 

citrato de alumínio (III), em tampão universal, a diferentes valores de pH (5, 6 e 7). As sílicas foram 

colocadas em contacto com as diferentes soluções, de acordo com o método previamente descrito 

para o estudo efectuado com os restantes iões metálicos, e a determinação da concentração de ião 

alumínio nas soluções foi efectuada recorrendo à técnica de espectroscopia de emissão atómica de 

plasma gerado por indução (EA-ICP). 

Na tabela 5 apresentam-se os valores da concentração de Al(III) por grama de suporte sólido, 

obtidos a partir das soluções SL analisadas, bem como os respectivos erros associados às mesmas 

determinações. 

Tabela 5 - Capacidade quelante da sílica funcionalizada em relação ao ião Al(III) a diferentes valores 

de pH e considerando apenas as soluções SL. 

Sílica gel 

funcionalizada 

pH Capacidade quelante (µmol 

Al(III)/ g sílica gel seca) - SL 

5 (36±1)  10 

6 279±8 

7 237±7 
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Os valores apresentados nesta tabela parecem evidenciar uma menor tendência de complexação 

do alumínio à medida que o pH aumenta, provavelmente por existir competição com a hidrólise do ião 

metálico em meio aquoso. Além disso, atendendo ao valor da densidade de ligando na matriz sólida, 

os complexos de superfície com Al(III) devem ter uma estequiometria Al(III)/ligando de 1:1. 

 

4.3.5 Th(IV) 

Para efectuar este estudo, foram preparadas soluções mãe 200 ppm em tório, a partir de citrato 

de tório (IV), em tampão universal, a diferentes valores de pH (5, 6 e 7). Após os ensaios das 

matrizes na presença das soluções aquosas de tório a diferentes valores de pH, a concentração 

aquosa em ião tório foi determinada por EA-ICP. 

A tabela 6 contém os valores de capacidade quelante do suporte sólido em relação ao ião Th(IV), 

calculados a partir das soluções SF e SL. 

Tabela 6 - Capacidade quelante da sílica funcionalizada em relação ao iãoTh(IV) a diferentes valores 

de pH e considerando apenas as soluções SF e SL. 

Sílica gel 

funcionalizada 

pH Capacidade quelante (µmol 

Th(IV)/ g sílica gel seca) - SF 

Capacidade quelante (µmol 

Th(IV)/ g sílica gel seca) - SL 

5 (43±2)  10 (35±1)  10 

6 (43±3)  10 (29±2)  10 

7 (37±5)  10 (25±1)  10 

 

Os valores apresentados na tabela 6 demonstram a elevada capacidade quelante da matriz 

sólida funcionalizada em relação ao tório, decrescendo estes valores com o aumento do pH. 

Tal como para o cobre, são apresentados os resultados da concentração de tório obtidos 

tanto a partir da solução SF como SL, em que se observa uma variação análoga por variação do pH, 

apesar de, neste caso, os valores obtidos a partir das soluções SL estarem por defeito em relação 

aos obtidos ao mesmo valor de pH a partir das soluções SF.  

 

4.3.6 Conclusão dos resultados obtidos 

Este tipo de matriz sólida demonstrou complexar fortemente os iões referidos, com excepção 

do ião Ni(II), sendo a ordem de estabilidade relativa dos complexos de superfície 

Cu(II)Fe(III)Th(IV)Al(III)Ni(II). O tipo de complexos formados com a superfície parece 

corresponder a uma estequiometria M/L de 1:1 (ver Figura 19), embora para o Ni(II) se observe uma 

muito menor capacidade complexante ou a eventual formação de complexos 1:2. Por outro lado, 

constatou-se que a capacidade quelante deste suporte era fracamente dependente do pH, excepto 
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para os iões Al(III) e Th(IV) em que se verificava uma diminuição da capacidade de complexação à 

medida que o pH aumentava. 

 

Figura 19 - Complexo do ião metálico M  com o suporte funcionalizado numa estequiometria M/L de 

1:1. 

 

4.4 Estudos de complexação em solução aquosa 

Com o intuito de analisar e comparar a capacidade quelante da resina funcionalizada, foi feito o 

estudo de complexação em solução aquosa de dois ligandos com capacidade quelante análoga - 

Prop-CMQ e 8-HQ. No primeiro caso, pretendeu-se simular o ligando acoplado à matriz sólida com o 

seu respectivo espaçador e teve de ser usado um meio 60% p/p DMSO/H2O devido à não 

solubilidade deste ligando em água. No caso da 8-HQ, um ligando sobejamente estudado e referido 

na literatura, optou-se por fazer só o estudo da complexação com Cu(II) para se poderem determinar 

valores de constantes de estabilidade exactamente no mesmo meio. Os estudos de complexação 

destes compostos foram realizados através de titulações potenciométricas. De modo a serem 

introduzidas as constantes de protonação nos respectivos modelos de complexação, o 

comportamento ácido-base dos ligandos foi previamente determinado também por potenciometria. 

 

 

4.4.1 Comportamento ácido-base de Prop-CMQ e 8-HQ 

A potenciometria é um dos métodos mais utilizados para a determinação de constantes de 

protonação, embora seja uma técnica que não especifique os centros básicos que está a protonar. 

Por outro lado, é importante referir que o cálculo das constantes de protonação só pode ser efectuado 

na gama de valores de pH entre 2 e 12, pois para valores inferiores ou superiores a essa gama a 

concentração elevada dos iões H+ e OH- presentes em solução pode originar diferenças 
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consideráveis no potencial de junção líquida, devido à enorme mobilidade desses iões quando 

comparada com a dos restantes constituintes da solução. Como consequência, o potencial medido 

deixa de ser uma função linear do pH o que se traduz em valores incorrectos de pH medidos. 

A curva de titulação potenciométrica do composto Prop-CMQ encontra-se representada na figura 

19, em que a (grau de neutralização) corresponde ao número de moles de base adicionadas por mole 

de ligando. Este composto foi isolado na forma monoprotonada (H2L+), simultaneamente com o grupo 

amina NH do substituinte propilamina e o átomo de oxigénio fenólico protonados. No entanto, na sua 

forma completamente protonada, este ligando possui mais um protão, correspondente à protonação 

do átomo de azoto piridínico. 

Por outro lado, a curva de titulação potenciométrica do composto 8-HQ encontra-se representada 

na figura 20. Este composto foi isolado na sua forma neutra (HL), que possui o átomo de oxigénio 

fenólico protonado, embora na sua forma completamente protonada possa adquirir mais um protão no 

átomo de azoto piridínico. 

O tratamento das curvas de titulação potenciométrica permitiu obter as constantes de protonação 

dos dois ligandos (ver tabela 7) através do programa HYPERQUAD [90]. 

 

 

Figura 20 - Curva de titulação potenciométrica do ligando Prop – CMQ (CL = 6,7 10-4 M, I = 0,1 M, T 

= 25,0 ± 0,1°C); a representa moles de base adicionadas por mole de ligando. 
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Figura 21 - Curva de titulação potenciométrica do ligando 8-HQ (CL = 6,7 10-4 M, I = 0,1 M, T = 25,0 

± 0,1°C); a representa moles de base adicionadas por mole de ligando. 

 

A primeira constante de protonação (log K1 = 11,51) determinada para o ligando Prop-CMQ 

deve poder atribuir-se ao grupo NH da propilamina, atendendo à semelhança de valores encontrada 

entre log K1 de 8-HQ (10,87) e log K2 de Prop-CMQ (10,31). Deste modo, as restantes constantes de 

protonação de Prop-CMQ (10,31 e 5,37) corresponderão, respectivamente, à protonação do grupo 

fenólico e à do azoto piridínico. 
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Tabela 7 - Constantes de protonação parciais (log Ki)a de Prop - CMQ e 8-HQ (T = 25,0  0,1 ºC, I = 

0,1 M KCl, 60% p/p DMSO/H2O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Ki = HiL/HHi-1L 

 

Quando se comparam os valores das constantes de protonação parciais apresentadas na 

tabela 6, verifica-se que o ligando Prop-CMQ possui um valor correspondente à protonação do azoto 

piridínico (log K3 = 5,37) bastante mais elevado do que o valor análogo obtido para a 8-HQ (log K2 = 

3,51) o que pode resultar do efeito electrodoador do grupo amina presente no substituinte 

propilamina. Este efeito não é tão notório no caso da protonação do átomo de oxigénio fenólico por 

estar envolvida uma carga negativa. 

A partir dos diagramas de distribuição de espécies dos ligandos (ver figuras 21 em 22), 

obtidos através do programa HYSS [90], pode-se constatar que as espécies predominantes aos 

valores de pH usuais das águas naturais, entre 6,5 e 8,5, sensivelmente, são a espécie 

monoprotonada (H2L+) para Prop-CMQ, e a espécie neutra (HL) para 8-HQ. 

Compostos MmHhLl log Ki 

 
 

Prop-CMQ 

(11) 
(21) 
(31) 

 
 

 
 
 

11,51(3) 
10,31(6) 
5,37(8) 

 

 
 

8-HQ 

(11) 
(21) 

 
 

 
 

10,87(1) 
3,51(2) 
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Figura 22 - Curvas de distribuição de espécies para o composto Prop-CMQ (CL = 6,7 10-4 M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Curvas de distribuição de espécies para o composto 8-HQ (CL = 6,7 10-4 M) 

 

4.4.2 Curvas de titulação do ligando Prop-CMQ com Cu(II), Fe(III) e Th(IV) 

As curvas de titulação potenciométrica do composto Prop-CMQ na presença dos iões cobre 

(II), ferro (III) e tório (IV) estão representadas na figura 23, juntamente com a curva do ligando na 

ausência de ião metálico. 
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Figura 24 - Curvas de titulação potenciométrica de Prop-CMQ, na ausência e presença dos 

iões metálicos Cu(II), Fe(III) e Th(IV) (CL = 1,3 10-3 M, I = 0,1 M; T = 25,0 ± 0,1°C);  a 

representa moles de base adicionadas por mole de ligando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por comparação da curva de titulação do ligando Prop-CMQ com as dos sistemas que 

envolvem os iões metálicos, figura 23, pode-se verificar que os complexos metálicos se formam já 

que existe uma notória alteração da forma da curva do ligando sozinho. Com efeito os perfis das 

curvas do ligando na presença dos metais, com inflexão mais acentuada para a = 1, reforçam a ideia 

de que foi libertado um protão fenólico e um piridínico para se dar a coordenação ao ião metálico, o 

que leva a supor que o átomo de azoto do grupo amina NH do substituinte propilamina não interfere 

no processo de coordenação ao ião metálico. 

 

4.4.3 Curvas de titulação do ligando 8-HQ e do sistema Cu(II)/8-HQ 

As curvas de titulação potenciométrica do composto 8-HQ, sozinho e na presença do ião cobre 

(II), estão representadas na figura 24. 
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Figura 25 - Curvas de titulação potenciométrica de 8-HQ, na ausência e presença do ião 

metálico Cu(II), (CL = 1,3 10-3 M, I = 0,1 M; T = 25,0 ± 0,1°C); a representa moles de base 

adicionadas por mole de ligando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observação dos perfis das curvas contidas na figura 23 permite concluir, tal como no caso 

do ligando Prop-CMQ, que se forma um complexo estável de Cu(II), que envolve tanto o átomo de 

oxigénio fenólico como a amina piridínica na coordenação ao ião metálico. 

 

 

4.4.4 Determinação das constantes de estabilidade dos complexos metálicos de Prop-CMQ e 8-

HQ 

Os valores das constantes de formação dos complexos de ambos os ligandos (Prop-CMQ e 8-

HQ), com os diferentes iões metálicos estudados, foram obtidos com base no programa 

HYPERQUAD [90] (ver Métodos e Programas) e encontram-se apresentados na tabela 8. No modelo 

de complexação incluíram-se as constantes de protonação dos ligandos, previamente determinadas, 

bem como as constantes de hidrólise dos iões metálicos. Estas constantes de hidrólise (ver A2) foram 

determinadas através do tratamento das respectivas curvas potenciométricas, na ausência de 

qualquer ligando, usando o mesmo programa e nas mesmas condições reaccionais (T = 25,0 ± 0,1°C, 

I = 0,1 M; 60% p/p DMSO/H2O). 
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Tabela 8 - Constantes de protonação parciais (log Ki)a de Prop-CMQ e 8-HQ e constantes globais de 

formaçãob dos seus complexos de Cu(II), Fe(III) e Th(IV) (T = 25,0  0,1 ºC, I = 0,1 M KCl, 60% p/p 

DMSO/H2O) bem como valores de pMc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Ki= HiL/HHi-1L; b
lhm LHM = MmHhLl/MmHhLl; c pM = −log[M] a pH 7,4 (CL/CM = 10, CM = 10−6 

M) 

 

Através da análise da tabela 7, é difícil concluir, por simples comparação das constantes 

globais de formação dos complexos, qual a afinidade relativa dos ligandos (Prop-CMQ e 8-HQ) para 

os diferentes metais, devido ao facto de cada metal possuir uma carga diferente (divalente, trivalente 

e tetravalente) e, portanto, estabelecer uma coordenação metal/ligando diferente, para além dos dois 

ligandos apresentarem um comportamento ácido-base diverso. Como tal, a análise comparativa da 

estabilidade dos complexos formados com os ligandos deve ser efectuada tendo em conta os valores 

relativos de pM (pM = −log[M]) ao pH fisiológico (pH=7,4), com CL/CM = 10 e CM = 10−6 M, calculados 

através do programa HYSS [90], que leva em conta as diferentes constantes de protonação do 

ligando e de formação dos complexos. Para a complexação com o ligando Prop-CMQ, constata-se 

que os valores de pM para o Fe(III) e para o Th(IV) são superiores ao valor do Cu(II), enquanto o 

valor do Fe(III) é superior ao do Th(IV) (Fe>Th>Cu), ou seja, os complexos do ligando com o ferro 

apresentam maior estabilidade. 

Para o ligando 8-HQ, apenas foi realizada a titulação potenciométrica com o Cu(II), numa 

tentativa de obter um valor de pM possível de ser comparado com o valor de pM do ligando Prop-

CMQ, ou seja, obtido nas mesmas condições de meio (T = 25,0  0,1 ºC, I = 0,1 M KCl, 60% p/p 

DMSO/H2O). Verificou-se que os valores de pCu dos dois ligandos são análogos, o que vem reforçar 

Compostos MmHhLl log Ki log 
lhm LHCu  log 

lhm LHFe  log 
lhm LHTh  

 
 

Propilamina-CMQ 

(011) 
(021) 
(031) 
(111) 
(122) 
(133) 
(144) 

 
 
 

pM 

11,51(3) 
10,31(6) 
5,37(8) 

 
 
 

26,08(2) 
46,58(8) 

- 
- 
 
 
 

13,6 

 
 
 

25,69(3) 
47,20(7) 
67,42(8) 

- 
 
 
 

14,8 

 
 
 

23,17(5) 
45,71(7) 
66,10(8) 
86,7 (1) 

 
 
 

14,2 

 

 
 

8-HQ 

(011) 
(021) 
(101) 
(102) 

 
 

pM 

10,87(1) 
3,51(2) 

 

 
 

12,43(3) 
24,32(2) 

 
 

13,2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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outra vez a ideia de que a coordenação ao ião metálico no ligando Prop-CMQ deve ser feita de forma 

idêntica ao que acontece com 8-HQ. 

Devido ao facto deste ligando, 8-HQ, já ter sido amplamente estudado em diferentes meios, 

quanto às constantes parciais e globais de formação, considerou-se desnecessário efectuar a sua 

titulação potenciométrica na presença de Fe(III) e Th(IV) e para o meio estudado no presente 

trabalho. 

É de referir que, durante a titulação de ambos os ligandos com o metal Cu(II), se verificou a 

formação de um precipitado a pH cerca de .6-7 e, por isso, as curvas de distribuição de espécies para 

os sistemas Cu(II)/Prop-CMQ e Cu(II)/8-HQ (figura 24) foram traçadas até pH = 7. 

 

a) 

 

 

(b) 



47 
 

 

(c) 

Figura 26 - Curvas de distribuição de espécies para o sistema a) Cu2+/ Prop-CMQ 1:2, b) Fe3+/ Prop-

CMQ 1:3 e c) Th4+/ Prop-CMQ 1:4 (CL = 6,7 10-4 M). 

 

Na figura 25 verifica-se que a formação dos complexos do ligando Prop-CMQ com os iões 

Cu(II), Fe(III) e Th(IV) tem início a um pH inferior a 2-3, com a formação das espécies com menor 

estequiometria (MHL), em que o ligando se encontra protonado no grupo amina do substituinte 

propilamina. A valores de pH correspondentes aos das águas naturais, entre 6,5 e 8,5, verifica-se que 

é predominante a formação de complexos do tipo MH2L2 para o cobre, MH3L3 para o ferro, e MH4L4 

para o tório, ou seja, complexos nos quais os metais se encontram coordenados a dois, três e quatro 

ligandos, respectivamente. Isto é, para Fe(III) e Th(IV), a esfera de coordenação desses iões 

metálicos encontra-se completamente preenchida. 

No entanto, no caso de considerarmos águas naturais acidificadas, seja essa acidez 

resultante de fenómenos naturais ou antropogénicos, pode verificar-se que o tipo de complexos não é 

o mesmo, quando comparado com os obtidos na gama de pH das águas naturais. Por exemplo, para 

pH = 5, as espécies predominantes são CuHL, ou MH2L2 para o Fe(III) e para o Th(IV). 
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Figura 27 - Curvas de distribuição de espécies para o sistema Cu2+/ 8-HQ 1:2 (CL = 6.7 10-4 M). 

 

Na figura 26 vê-se que a formação dos complexos do ligando 8-HQ com o ião Cu(II) tem 

início a um pH inferior a 2, com a formação das espécies com menor número de coordenação (ML). A 

valores de pH correspondentes aos das águas naturais, entre 6,5 e 8,5, verifica-se que é 

predominante a formação de complexos com estequiometria M/L 1:2 (ML2). No caso de 

considerarmos águas naturais acidificadas, pode-se verificar que o tipo de compostos formados é 

análogo ao obtido para valores de pH das águas naturais.  

 

4.4.5 Constantes parciais e globais de formação presentes na literatura 

Os valores, encontrados na literatura, das constantes de protonação parciais dos ligandos e das 

constantes de formação globais dos complexos de 8-HQ, 5,7-Cl2-8HQ, 5-Cl-7-NH2-8HQ, clioquinol e 

ácido picolínico com os iões Cu(II), Ni(II), Fe(III), Al(III) e Th(IV), estão compilados na tabela 9. 
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Tabela 9 - Valores da literatura para constantes de protonação (log Ki) de 8-HQ, 5,7-Cl2-8HQ, 5-Cl-7-

NH2-8HQ, Clioquinol e ácido picolínico bem como constantes globais de formação dos seus 

complexos de Cu(II), Ni(II), Fe(III), Al(III) e Th(IV) (T = 25,0 ºC, I = 0,1 M). 

 

a água [91]; b 70/30 água/dioxano [92]; c 50/50 v/v dioxano/água [93]; d água [94]; e T = 21 ºC, I=0,3 M, 

50/50 v/v dioxano/água [62]; f 50/50 v/v dioxano/água [63]; g 80/20 p/p metanol/água [64]; h água [65] 

Compostos MmHhLl log Ki log 

lhm LHCu

 

log 

lhm LHNi  
log 

lhm LHFe  
log 

lhm LHAl  
log 

lhm LHTh  

 

 
 
 
 

 
8-HQ 

(011) 
 

 
(021) 

 
 

(101) 
 

 
(102) 

 
 

(103) 
(104) 

9,65a 

12,33b 
11,54c 
4,97a 
3,18b 
3,97c 

 

 
 
 

 
 
 

12a 
15b 

13,49c 
22,9a 
29b 

26,22c 
 
 

 
 
 

 
 

 
9,27a 

11.65b 
11,44c 
22.00b 
21,38c 

 
 
 
 

 
 

13,69a 
 

 
26,3a 

 
 

36,9a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

10,5a 
9,32d 

 
20,4a 
15,35d 

 
29,9a 
38,8a 

 
5,7-Cl2-8HQ e 

(011) 
(021) 
(101) 

 
 

11,5 
- 

   
 
-  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

9.22 

 
 
- 

 
5-Cl-7-NH2-

8HQ f 

(011) 
(021) 
(031) 
(101) 
(102) 

10,32 
(OH) 

5,98 (NH2) 
4,52 (NH) 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

11,11 
20,49 

 
Clioquinol g 

(011) 
(021) 
(101) 
(102) 

 

9,1 

1 
 

 
 

12,5 
23,4 

 

 
 

10,3 
19,2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
Ácido 

picolínico h 

(011) 
(021) 
(101) 
(102) 

5,44 
1,60 

 
 

8,6 
16,0 

 
 

6,4 
11,9 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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Devido à analogia da esfera de coordenação dos complexos com ligandos apresentados na 

tabela 9 com os de Prop-CMQ, os valores nesta tabela podem, por um lado, permitir extrapolar o 

comportamento de complexação do ligando Prop-CMQ para os iões Ni(II) e Al(III), não estudados 

neste trabalho em solução aquosa por potenciometria, e, por outro, permitem analisar a influência de 

diferentes substituintes no comportamento ácido-base e de complexação.  

Para o composto 8-HQ, é possível verificar que os valores das constantes globais de 

formação dependem dos solventes em que a titulação potenciométrica é realizada. No entanto, tendo 

em conta as constantes determinadas para um determinado tipo de solvente, é possível obter uma 

sequência de estabilidade relativa dos complexos, em que Fe>Cu>Th>Ni, enquanto para Prop-CMQ, 

em meio  60% p/p DMSO/H2O, se obteve a ordem de estabilidade Fe>Th>Cu. 

Quanto ao ligando 5,7-Cl2-8HQ a presença de dois átomos de cloro, como substituintes 

electro atractores, faz com que não se consiga determinar a constante de protonação do azoto 

piridínico e somente se consiga calcular a constante de protonação do grupo fenólico (log K = 11,5). 

O mesmo acontece para o clioquionol, com substituintes electro atractores cloro e iodo, que fazem 

com que a segunda constante de protonação seja muito baixa (log K2 = 1). Em ambos os casos, não 

é favorável o aparecimento de uma carga positiva correspondente à protonação do azoto piridínico 

(NH+).  

No caso de 5-Cl-7-NH2-8HQ, para além das constantes de protonação parciais 

correspondentes ao grupo fenólico e à amina piridínica, verifica-se uma outra constante parcial 

correspondente ao substituinte NH2. A presença simultânea dos dois substituintes com efeitos 

opostos - NH2 electrodoador e Cl electro atractor- faz subir o valor da 3ª constante de protonação (log 

K3 = 4,52).  

O ácido picolínico, embora seja um ligando que possua uma estrutura diferente, quando 

comparada com a dos outros ligandos, apresenta a mesma unidade de quelação. Uma vez que tem 

um comportamento ácido-base diverso, em que a protonação se inicia no grupo piridínico e termina 

no substituinte acetato, o valor das constantes parciais é bastante diferente das da 8-HQ embora se 

consiga verificar a mesma ordem relativa de estabilidade dos complexos divalentes (Cu>Ni). 
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5. Conclusão 

 

Neste trabalho, foi desenvolvido um tipo de suporte sólido quelante, por acoplamento de um 

derivado de 8-hidroxiquinolina (8-HQ), a 5-(clorometil)-8-quinolinol (CMQ) com sílica gel, originando a 

sílica gel–CMQ. Este suporte sólido foi caracterizado por espectroscopia FTIR e SEM e a sua 

estabilidade analisada em função do pH do meio aquoso (entre 5 e 7).  

Relativamente à estabilidade do suporte sólido, constatou-se que a mesma aumenta com o pH, 

ou seja, para valores de pH menores, a sílica gel tem maior tendência a libertar o ligando que se 

encontra acoplado. Desta forma, conclui-se que a eficiência deste tipo de suporte sólido é superior 

para águas naturais menos acidificadas. Tendo em conta a aplicação deste estudo a nível ambiental, 

pode-se concluir que a utilização deste suporte sólido, em águas naturais, é mais eficiente a valores 

de pH neutros, ou seja, pode ser utilizado em águas naturais cujo valor de pH esteja contido na sua 

gama de pH natural (entre 6,5 e 8,5) e que o suporte é especialmente estável durante as primeiras 8h 

de utilização. Para águas naturais mais acidificadas, com valores de pH inferiores ou iguais a 5, a 

utilização deste suporte não é tão eficaz, pois a sílica gel tem maior tendência a libertar o ligando 

CMQ que se encontra acoplado. A presença de um ambiente mais acidificado tem tendência a 

provocar hidrólise, podendo até libertar também o ligando complexado ao metal.  

Foi também estudada, por EAA e EA-ICP, a capacidade deste suporte para complexar alguns 

iões, tais como Cu(II), Ni(II), Fe(III), Al(III) e Th(IV), que são prejudiciais, em termos de poluição, 

quando presentes em meio aquático. Este tipo de matriz sólida demonstrou complexar fortemente os 

iões referidos, com excepção do ião Ni(II), sendo a ordem de estabilidade relativa dos complexos de 

superfície Cu(II)Fe(III)Th(IV)Al(III)Ni(II). O tipo de complexos formados com a superfície parece 

corresponder a uma estequiometria M/L de 1:1, embora para o Ni(II) se observe uma muito menor 

capacidade complexante ou a eventual formação de complexos 1:2. Por outro lado, constatou-se que 

a capacidade quelante deste suporte era fracamente dependente do pH, excepto para os iões Al(III) e 

Th(IV) em que se verificava uma diminuição da capacidade de complexação à medida que o pH 

aumentava. 

O ligando bidentado Prop-CMQ foi sintetizado como modelo solúvel da sílica funcionalizada e foi 

estudada a sua capacidade de complexação em solução aquosa por potenciometria. O composto 

demonstrou elevada afinidade para complexar com os metais divalentes (Cu(II)), trivalentes (Fe(III)) e 

tetravalentes (Th(IV)) estudados num meio 60% p/p DMSO/H2O. As constantes de estabilidade dos 

complexos formados seguem a ordem Fe > Cu > Th > Ni, que não é exactamente igual à que se 

verificou no estado sólido para o suporte quelante. Esta inversão da ordem sequencial entre o cobre e 

o ferro, poderá eventualmente ser justificada pela presença de algum precipitado nos estudos de 

complexação do suporte sólido com Fe(III) através da EAA. 

Os estudos de complexação realizados com o ligando modelo Prop-CMQ permitiram ainda 

verificar que a coordenação do ligando aos iões metálicos se efectua apenas através do átomo de 
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oxigénio fenólico e do azoto piridínico e que a amina (NH) presente no substituinte propilamina não 

interfere no processo de complexação. Desta forma, confirma-se neste trabalho a elevada 

capacidade de complexação e utilidade dos ligandos derivados da 8-HQ.  

Finalmente, em termos da afinidade do suporte sólido por iões metálicos, conclui-se que este tem 

muito maior capacidade de complexação em águas que se encontrem contaminadas com Cu(II) e 

também Fe(III) e baixa afinidade para o contaminante Ni(II); para o alumínio e para o tório, a 

capacidade de complexação é tanto maior quanto menor for o valor de pH do recurso natural em que 

o metal se encontra inserido, logo, este tipo de suporte sólido não será eventualmente o mais 

indicado quando o objectivo é a remoção de Al(III) e Th(IV) em águas naturais com pH 7-8,5. 

É de salientar que a produção deste tipo de suportes sólidos tem de ser efectuada com 

quantidades relativamente baixas de sílica gel e de modo controlado, de forma a maximizar a 

ocupação dos centros activos da sílica em estudo, tal como foi mencionado nos estudos de 

optimização da síntese do suporte sólido. Tendo em conta a utilização deste tipo de tecnologia, em 

cursos de água naturais, e a uma maior escala, pode-se concluir que a mesma se tornaria 

dispendiosa, dado o facto dos materiais utilizados terem um custo elevado e de ser necessário 

produzir diversos batches para satisfazer as necessidades face ao curso de água em questão. No 

entanto, esta tecnologia de complexação de metais, quando comparada com as técnicas de 

ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, electrodiálise e processo fotocatalítico, torna-se mais 

vantajosa por não obrigar à instalação de grandes equipamentos para se proceder à remoção de 

metais. Não depende do espaço em que irá ser instalada, é economicamente mais viável e não 

obriga à utilização de agentes contaminantes e poluentes que auxiliam no processo de remoção de 

metais. Desta forma, este trabalho contribuiu para o estudo químico de uma nova tecnologia que 

poderá ser desenvolvida e posteriormente aplicada mas que, no entanto, ainda não nos afigura como 

sendo uma tecnologia que permite remover grandes quantidades de metais do curso de água em que 

poderá ser instalada. 

Pode-se concluir que este modelo de suporte sólido desenvolvido, quando comparado com outras 

técnicas de remoção de metais por complexação, aparenta ser um modelo mais prático e vantajoso, 

em termos de utilização. O facto do suporte sólido ser constituído por sílica gel permite que o suporte 

funcionalizado não sofra fenómenos de dilatação em meio aquoso. Também corresponde a um 

material extremamente estável, dificilmente sofrendo alterações físicas e químicas no meio em que se 

encontra inserido, nomeadamente, as águas naturais. É um sólido que apresenta elevada 

estabilidade para situações em que o pH do meio inserido é mais elevado, quando comparada com a 

sefarose, pois esta pode sofrer processos de decomposição hidrolítica na presença de ambientes 

com valores de pH mais elevados (águas mais básicas). 

O facto da sílica gel também possuir grupos hidróxido na sua superfície faz com que facilmente 

seja ionizável e que possua uma elevada afinidade para os grupos amina. Consequentemente, estes 

mesmos grupos favorecem reacções nucleófilas com compostos orgânicos que contêm grupos 

eletrófilos com capacidade para reagir com o azoto da sílica gel. Torna-se vantajoso por ter este 

grupo na sua constituição. A sua elevada porosidade corresponde também a uma das grandes 
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vantagens na sua utilização como agente complexante, quando comparada com um outro suporte 

sólido, sílica MCM-41, embora esta possua menor densidade. 
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5.1 Perspectivas de trabalho futuro 

Como trabalho futuro, referem-se os seguintes tópicos para desenvolvimento: 

- Estudos de caracterização do suporte sólido por termogravimetria, com o intuito de distinguir entre 

sílica funcionalizada e sílica não funcionalizada; 

- Estudar a capacidade de reutilização do suporte sólido após utilização; 

- Acoplar o ligando CMQ a outro suporte sólido, caracterizar a matriz e estudar a sua capacidade 

quelante para procura de uma resina que apresente maior estabilidade a valores de pH inferiores e 

uma mais elevada capacidade quelante em relação ao Fe(III) e Ni(II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

6. Métodos e Programas 

6.1 Métodos espectroscópios 

6.1.1 Espectrofotometria de UV/Vis 

Quando a radiação incide na matéria dá-se a absorção de radiação po parte das moléculas. A 

espectrofotometria de Ultravioleta (200 – 400 nm)/ Visível (400 – 800 nm) resulta das transições 

electrónicas que ocorrem devido à absorção de radiação por ligações ou grupos funcionais 

específicos na molécula, ou seja, as bandas de absorção correspondem às transições electrónicas do 

estado fundamental a um estado excitado. 

É uma técnica quantitativa, uma vez que para uma dada substância e a um dado comprimento de 

onda, a absorvância é directamente proporcional à concentração da espécie absorvente. Esta relação 

é descrita pela lei de Lambert-Beer (equação 1), onde A é a absorvância, a é a absortividade molar 

da espécie (L mol-1 cm-1), b é o percurso óptico (cm) e C é a concentração da espécie (mol L-1) [95]. 

Equação 1 

A = a b C 

No presente trabalho, a espectrofotometria UV/Vis foi utilizada nos ensaios de determinação 

da estabilidade da sílica optimizada aos diferentes valores de pH em estudo. O método consistiu em 

fazer uma aquisição, ponto por ponto, de vários espectros na zona de comprimento de onda 

previamente seleccionada (λ=306 nm). A medição da absorvância numa dada gama de comprimentos 

de onda (250-450 nm) permitiu identificar qual o máximo de absorvância, dessa forma monitorizando 

a concentração de ligando em solução, por aplicação da equação 1.  

O espectrofotómetro utilizado foi o Perkin Elmer, modelo 683, e o programa de aquisição dos 

espectros de absorção foi o PerkinElmer UV WinLab. 

 

6.1.2 Espectroscopia de Infravermelho IV-TF 

A espectroscopia de infravermelhos com transformada de Fourier (IV-TF) é uma técnica utilizada 

para se obter espectros de absorção, em que a energia absorvida se encontra na região do 

infravermelho do espectro electromagnético. O termo espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier provém do facto de ser necessário recorrer-se à transformada de Fourier 

(um processo matemático) para converter os dados recolhidos no espectro de radiação. 

Este tipo de espectroscopia estuda a vibração dos átomos da molécula quando recebe uma 

determinada radiação. O espectro de infravermelho obtém-se, geralmente, pela passagem da 

radiação infravermelha, através da amostra, e pela determinação da radiação incidente absorvida a 

uma determinada energia. 
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A energia de cada pico, obtido num espectro de absorção, corresponde à frequência de vibração 

de parte da molécula inserida na amostra. Para que uma molécula apresente absorção na zona do 

infravermelho, a mesma precisa que o momento dipolar sofra uma variação durante a vibração. 

O espectrómetro utilizado foi o JASCO FT/IR 4100. 

 

6.1.3 Microscopia electrónica de varrimento (SEM) 

A microscopia electrónica de varrimento é uma técnica de microscopia que pode ser utilizada na 

caracterização microestrutural  de amostras. A aplicação desta técnica à área dos filmes finos permite 

determinar a espessura, analisar a microestrutura, identificar defeitos e impurezas, realizar estudos 

de adesão, corrosão e fractura. 

O SEM emite a imagem da superfície da amostra por varrimento (scan) através de um feixe de 

electrões de alta energia. Os electrões interagem com os átomos constituintes da amostra, 

transmitindo sinais que contêm informação acerca da topografia da superfície e da composição [96]. 

O princípio de funcionamento baseia-se na incidência de um feixe de electrões num ponto da 

superfície da amostra e a subsequente recolha dos sinais electrónicos emitidos pelo material. As 

amostras são percorridas por um feixe de electrões acelerado por uma tensão que varia entre 0 e 40 

kV, finamente focado através de um sistema de lentes electromagnéticas. Do resultado da interacção 

entre o feixe electrónico e a amostra, é possível obter diferentes tipos de radiação e electrões.  

Existem dois tipos de electrões possíveis de se obter: os electrões secundários (electrões 

superficiais) e os electrões retrodifundidos (electrões em profundidade). Os electrões secundários são 

utilizados na formulação da imagem da amostra que, ao sofrer excitação, conseguem “escapar-se” da 

superfície. Os electrões retrodifundidos permitem a distinção, na amostra em análise, de regiões de 

átomos leves e pesados.  

A observação de imagens obtidas através da detecção de electrões secundários tem um forte 

contraste topográfico, sendo o contraste uma consequência da emissão dos electrões retrodifundidos. 

O facto dos electrões secundários provirem de um volume de interacção pequeno, torna possível a 

obtenção de excelentes imagens, possibilitando a observação do contraste topográfico. A utilização 

dos electrões retrodifundidos permite a observação clara da rugosidade das amostras em estudo, 

devido ao efeito de sombra. 

As amostras necessitam de satisfazer determinadas condições para poderem ser caracterizadas 

por microscopia electrónica: apresentar boa condutividade eléctrica superficial (caso não apresente 

esta característica, é necessário proceder à metalização da amostra, através da aplicação de um 

revestimento ultrafino, de Au ou C), suportar o vácuo (a utilização de um feixe de electrões requere a 

utilização de vácuo) e estabilidade física e química nas condições de observação/interacção com o 

feixe electromagnético [97]. 
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No presente trabalho, a microscopia electrónica de varrimento foi utilizada na distinção e 

contraste de imagens entre uma sílica comercial e uma sílica optimizada. Esta análise foi efectuada 

num microscópio FEG-SEM da JEOL, modelo JSM, na MicroLab IST. 

 

6.1.4 Espectroscopia de Absorção Atómica (EAA) 

A espectroscopia mede e interpreta fenómenos de absorção, dispersão e emissão da radiação 

electromagnética que ocorre em átomos, moléculas e outras espécies químicas. A absorção e 

emissão estão relacionadas com os diferentes estados de energia de interacção química entre as 

espécies [98]. 

A espectroscopia de absorção atómica (EAA) é uma técnica utilizada na determinação da 

composição elementar em análise instrumental. Esta técnica trata do estudo da absorção de energia 

radiante nas zonas do visível e ultravioleta por átomos neutros no estado gasoso. 

Existem diferentes técnicas associadas à EAA, tais como a chama, a câmara de grafite, a 

geração de hidretos e o vapor frio. São técnicas que permitem determinar, qualitativa e 

quantitativamente, com sensibilidade suficiente, diferentes elementos químicos presentes na tabela 

periódica [95]. 

Na EAA a principal grandeza a medir corresponde à quantidade de radiação que é absorvida 

após atravessar um vapor atómico, num determinado comprimento de onda de um dado elemento. À 

medida que o número de átomos aumenta no campo do feixe de luz, a quantidade de luz absorvida, 

também aumenta. Esta situação é facilmente prevista segundo os princípios da Lei de Beer. Ao medir 

a quantidade de luz (ou radiação) absorvida, torna-se possível determinar quantitativamente o 

elemento presente. Isto é, a espectrofotometria é uma técnica quantitativa, uma vez que a radiação 

absorvida por uma espécie no estado de vapor depende directamente da sua concentração na 

amostra. 

A absorvância é dada através da expressão 2 [99], análoga à lei de Lambert-Beer, em que A 

corresponde à absorvância, C a concentração da espécie (mol L-1) em solução e K é uma constante 

dependente de vários parâmetros tais como absortividade molar (L mol-1 cm-1), comprimento da 

chama (cm), temperatura da chama e velocidade de aspiração da amostra. 

Equação 2 

𝐴 = Kc 

Na espectrofotometria de absorção atómica de chama, é gerada uma nuvem atómica, através do 

fornecimento de energia térmica suficiente à amostra, de forma a permitir a dissociação das 

moléculas em átomos livres. Tudo isto é possível devido ao facto de se aspirar uma solução, 

contendo a amostra, que é, posteriormente, lançada numa chama, devidamente alinhada em relação 

ao feixe de luz do comprimento de onda com interesse. A maioria dos átomos fica no estado 
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fundamental, ficando aptos a absorver energia no comprimento de onda característico da fonte, neste 

caso, as lâmpadas de cátodo oco [95]. 

 

6.1.5 Espectroscopia de emissão atómica por plasma acoplado – EA-ICP 

Na técnica de espectroscopia de emissão atómica os atomizadores convertem os componentes 

das amostras em átomos, iões ou moléculas gasosas, além de provocarem excitação térmica ou 

eléctrica de uma fracção destas espécies para estados electrónicos superiores. 

Há fundamentalmente quatro tipos de espectroscopia de emissão baseados na atomização e 

excitação com chama, plasma, arco ou faísca. Actualmente, a emissão com plasmas tornou-se a 

fonte mais importante e mais utilizada para espectroscopia de emissão atómica, em particular o 

plasma produzido por indução eléctrica [95]. 

Espectroscopia de emissão atómica por plasma acoplado é uma técnica, utilizada em química 

analítica, que faz a medição da luz emitida pelos elementos, contidos numa determinada amostra. 

Por sua vez, esta amostra encontra-se contida numa fonte de plasma acoplado. É uma técnica 

bastante utilizada na determinação de metais em solução. Pode ser utilizada na análise de amostras 

ambientais [100], na identificação de contaminantes em alimentos e água [101], assim como em 

amostras biológicas [102]. 

As medições das diferentes intensidades de emissão são comparadas com as intensidades das 

soluções padrão, com concentração conhecida, para obter as concentrações elementares das 

amostras a analisar. 

A amostra líquida é injectada, a temperaturas muito elevadas (10000 K) num plasma de gás 

árgon, que contém um forte campo magnético. É produzida uma amostra, em forma de neblina, no 

centro do plasma. Os elementos da amostra ficam no estado excitado e os electrões emitem energia 

num determinado comprimento de onda característico, quando retornam ao seu estado fundamental. 

A luz emitida é medida por espectroscopia óptica. Corresponde a uma técnica muito sensível para a 

identificação e quantificação dos elementos em análise [98]. 

A grande maioria dos instrumentos funciona de forma a detectar um determinado comprimento de 

onda, num dado momento (monocromador). No entanto, como certos elementos emitem a diferentes 

comprimentos de onda, por vezes, torna-se necessário detectar mais do que um comprimento de 

onda num determinado momento. Neste caso, é utilizado um espectrofetómetro que detecta vários 

comprimentos de onda simultaneamente (policromador) [95]. 

Na análise dos resultados obtidos, a quantidade de luz (ou radiação) emitida é proporcional à 

concentração do elemento em solução, tornando-se possível determinar quantitativamente o 

elemento presente. 
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6.2 Potenciometria 

A potenciometria foi o método utilizado na determinação das constantes de protonação do ligando 

Prop-CMQ e das constantes globais de formação dos seus complexos de Cu(II), Ni(II), Fe(III), Al(III) e 

Th(IV), para além de também ter sido utilizada para determinar as constantes de protonação de 8-HQ 

comercial e as constantes de estabilidade do sistema Cu(II)/8-HQ no mesmo meio.   

Na solução, encontra-se presente o ligando em estudo (na sua forma totalmente protonada) ou o 

ligando nessa forma e na presença do ião metálico. Através de titulações potenciométricas ácido-

base, torna-se possível medir a diferença de potencial entre um eléctrodo indicador (eléctrodo de 

vidro) e um eléctrodo de referência (Ag/AgCl). Os eléctrodos são mergulhados na solução em estudo, 

cuja composição é alterada com adições sucessivas de base. O eléctrodo de vidro, correspondente 

ao eléctrodo indicador, responde especificamente à concentração de uma espécie química, ou seja, à 

concentração dos iões H+ em solução. O eléctrodo de referência deve possuir um potencial constante 

ao longo do tempo. 

As constantes de protonação e de estabilidade são determinadas através do programa 

HYPERQUAD [90]. 

O potencial de uma determinada célula electroquímica é determinado através da diferença de 

potencial entre os dois eléctrodos (Equação 3). 

Equação 3 

𝐸𝑐𝑒𝑙 =  𝐸𝑖𝑛𝑑 −  𝐸𝑟𝑒𝑓 +  𝐸𝐽 

Ecel corresponde ao potencial da célula electroquímica, Eind é o potencial do eléctrodo de 

vidro, Eref corresponde ao potencial do eléctrodo de referência e EJ é o potencial de junção líquida. 

A lei de Nernst relaciona o potencial da célula electroquímica com as actividades das 

espécies oxidadas (ox) e reduzidas (red) intervenientes no processo (Equação 4). 

Equação 4 

𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 =  𝐸0 + 
𝑅𝑇

n 𝐹
ln

𝑎𝑜𝑥

𝑎𝑟𝑒𝑑
 

Esta equação relaciona o potencial da célula electroquímica com a actividade da espécie 

electroactiva na solução em estudo, em que 𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 é o potencial do eléctrodo, E0 é o potencial 

normal do eléctrodo, R é a constante dos gases perfeitos, T é a temperatura absoluta, n é o número 

de electrões trocados, F é a constante de Faraday e 
aox

ared o quociente das actividades das formas 

oxidade e reduzida da espécie electroactiva em solução. 

No caso do eléctrodo de trabalho ser um eléctrodo de vidro, que corresponde ao presente 

caso, a expressão de Nernst respectiva é dada pela equação 5, que inclui o potencial de assimetria 

do eléctrodo (Ea).  
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Equação 5 

𝐸𝑖𝑛𝑑 =  𝐸0 +  
𝑅𝑇

𝐹
ln(𝐻+) +  𝐸𝑎 

 

Desta forma, é possível determinar o potencial da célula electroquímica através da equação 

6. 

Equação 6 

𝐸𝑐𝑒𝑙 =  𝐸0 +  
𝑅𝑇

𝐹
ln(𝐻+) − 𝐸𝑟𝑒𝑓 +  𝐸𝐽 +  𝐸𝑎 

 

O potencial de junção líquida resulta de uma distribuição desigual dos catiões e aniões. Deve-

se a diferentes velocidades de difusão das espécies, na interface entre duas soluções de constituição 

e concentração diferentes, ou seja, entre a superfície de contacto entre a solução a medir e a solução 

de enchimento do eléctrodo de referência. O seu efeito pode ser minimizado ao introduzir um 

electrólito de suporte, com concentração constante e elevada ao longo da actividade experimental. 

O potencial de assimetria do eléctrodo de vidro depende da composição e irregularidades do 

vidro presentes, que foram adquiridas durante o fabrico do eléctrodo, ou até mesmo de outras 

condições que podem influenciar em desvios significativos ao longo do tempo. Temos assim a 

considerar a desidratação do vidro, devido à imersão prolongada em solventes orgânicos ou a ter 

sido guardado a seco, possíveis ataques mecânicos e químicos (por exemplo, ataque em soluções 

muito alcalinas, ou ácido fluorídrico) e modificação da capacidade de troca iónica dos hidrogeniões, 

devido à adsorção de iões estranhos pelo vidro, de películas de gordura, de proteínas, ou de agentes 

tensioactivos. 

Dado que os valores de E0 e Eref são constantes e, assumindo que, EJ e Ea variam lentamente 

(tendo alterações desprezáveis num intervalo de tempo razoável), desde que as condições 

experimentais permaneçam constantes, a equação 6 pode ser simplificada na equação 6. 

Equação 7 

𝐸𝑐𝑒𝑙 =  𝐸0′
+ 𝑄𝑙𝑜𝑔 (𝐻+) 

Onde, 𝐸0′
=  𝐸0 +  𝐸𝑎 − 𝐸𝑟𝑒𝑓 +  𝐸𝐽 e 𝑄 =  

𝑅𝑇

𝐹
ln 10  

A actividade de H+ não é uma grandeza facilmente mensurável, tornando-se mais simples 

determinar a sua concentração, que se relaciona com a primeira através do coeficiente de actividade 

(fi) (equação 8). 

Equação 8 

(H+) = fi [𝐻+] 
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Para um meio de força iónica constante e concentração elevada do electrólito de suporte, f i 

também se mantém constante, pelo que se pode escrever: 

Equação 9 

𝐸𝑐𝑒𝑙 =  𝐸0′′
+ 𝑄𝑙𝑜𝑔[𝐻+] 

De acordo com a equação 9, observa-se um comportamento linear entre Ecel e log [H+], 

podendo ser utilizada para determinar a concentração de H+, desde que os parâmetros E0’’ e Q 

tenham sido determinados a partir da última calibração ácida do sistema. 

O método potenciométrico só deve ser utilizado para efectuar medições na zona de pH entre 

2 e 12. Fora deste domínio, o eléctrodo de vidro não apresenta uma resposta linear [95]. 

É importante referir que quando as constantes de formação dos complexos são demasiado 

elevadas, não é possível determinar os seus valores através da potenciometria. Muitas vezes, torna-

se necessário recorrer a técnicas de espectrofotometria para a determinação das mesmas 

constantes. No entanto, neste trabalho, todas as constantes foram determinadas através de 

potenciometria, dado que os seus valores não eram demasiado elevados. 

 

6.2.1 Cálculo das constantes de equilíbrio 

As constantes de protonação dos ligandos Prop-CMQ (Ki) e 8-HQ, definidas pela equação 10, 

foram determinadas por ajuste das curvas de titulação potenciométrica, utilizando o programa 

HYPERQUAD [90]. 

Equação 10 

Ki = 
[𝐻𝑖𝐿]

[𝐻𝑖−1𝐿][𝐻]
 

As constantes de formação globais (βi), definidas pela equação 11, foram calculadas por 

ajuste das curvas de titulação na presença do respectivo ião metálico. Para este calculo foi utilizado o 

programa de aquisição de dados HYPERQUAD [90]. 

Equação 11 

𝛽
MmHhLl= 

[MmHhLl]

[M]m[H]h[L]l

 

Na determinação das constantes de estabilidade dos complexos M/L 1:2, 1:3 e 1:4, 

mantiveram-se constantes os valores de βMHL previamente obtidos através das curvas de titulação 

correspondentes aos sistemas M/L 1:1. Quando se reuniram todos os valores de constantes de 

estabilidade, obtidos para os diferentes complexos de um dado ião metálico, as constantes acabaram 

por ser refinadas em conjunto de modo a obter um modelo final de complexação. Para cada sistema, 

introduziram-se ainda as constantes de hidrólise do respectivo ião metálico (ver anexo A2). 
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Os erros explicitados nas tabelas correspondem a desvios padrão associados às constantes 

determinadas pelo programa de tratamento de dados HYPERQUAD [90]. 

As curvas de distribuição de espécies foram obtidas através do programa HYSS [103]. 

 

6.2.2 Programas de aquisição e de tratamento de dados experimentais 

6.2.2.1 Método de Gran e Programa RESULT 

Em primeiro lugar, no método potenciométrico, é necessário realizar uma calibração do eléctrodo. 

A calibração é efectuada na zona de pH ácido (antes do ponto de equivalência), pois corresponde à 

zona em que a resposta do eléctrodo é mais exacta. Esta calibração tem como objectivo a 

determinação dos parâmetros 𝐸0′′
 e Q da equação de Nernst (equação 9) e os seus erros 

associados, de modo a verificar se o eléctrodo se encontra com comportamento nernsteniano. A 

calibração só é aceite caso o erro associado ao valor de 𝐸0′′
 não seja superior a 0.5 mV e se o valor 

de Q estiver próximo do valor teórico (a 25°C, 59.15 mV). Os parâmetros determinados podem, 

posteriormente, ser utilizados na titulação em estudo que decorre de seguida. 

O método que permite calcular estes parâmetros é o método de Gran [89], que consiste numa 

linearização dos ramos ácido e básico de uma curva de titulação. 

Através de uma titulação do tipo ácido forte/base forte, onde as concentrações de ácido e base 

são conhecidas, o volume no ponto de equivalência (Veq) pode ser determinado a partir do ramo ácido 

da curva de titulação. 

Para calcular a percentagem de carbonatação da base e o produto iónico da água (Kw) é 

necessário efectuar uma calibração total, ou seja, uma calibração que envolve ambos os ramos, 

ácido e básico, da curva de titulação ácido forte/base forte. 

A partir da zona básica, obtém-se o volume de equivalência (Vequ’), Q e 𝐸0′′
, bem como o Kw. A 

partir da equação 12, é possível determinar o grau de carbonatação da base. 

Equação 12 

% Carbonatação = 
𝑉𝑒𝑞𝑢′− 𝑉𝑒𝑞𝑢

2 𝑥 𝑉𝑒𝑞𝑢′
𝑥100 

O programa utilizado no tratamento dos resultados da curva de calibração ácido forte/base 

forte é o programa RESULT que, utilizando o método de Gran, permite retirar os valores de 𝐸0′′
, Q, 

Kw, Vequ, Vequ’ e Cb. A solução de base KOH é desprezada se a percentagem de carbonatação for 

superior a 0,5%. 
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6.2.2.2 Programas PASAT e HYPERQUAD 

O programa de aquisição de dados utilizado nas titulações potenciométricas é o programa 

PASAT. Neste programa é possível definir o volume de titulante a adicionar, a concentração da base, 

o intervalo de tempo entre leituras a realizar, o valor do desvio padrão entre dois valores médios de 

leitura consecutivos, o desvio de leitura permitido para o eléctrodo e o número máximo de médias que 

o programa realiza antes de adicionar titulante novamente. A primeira média é efectuada ao fim de 

dez leituras de potencial. Quando o desvio padrão entre dois valores médios consecutivos e o desvio 

de leitura do eléctrodo se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos, o programa considera o 

valor de potencial obtido e, posteriormente, efectua uma nova adição de titulante. Caso contrário, o 

programa efectua novasmédias, e, após ter atingido o número máximo de médias de leituras, regista 

a última média determinada com a indicação de que não houve convergência dos valores obtidos 

experimentalmente. 

Os dados experimentaiis que se obtêm a partir do programa PASAT são analisados pelo 

programa HYPERQUAD [90]. 

O programa HYPERQUAD [90] permite determinar, por cálculo iterativo, as constantes de 

equilíbrio a partir de dados experimentais potenciométricos. O programa decorre em ambiente 

Windows e permite tratar sistemas contendo até quatro reagentes independentes e calcular até 18 

constantes de equilíbrio, em simultâneo. 

O programa utiliza o método Newton-Raphson [90], para resolver a matriz do balanço de massas, 

e o ajuste entre os valores experimentais e os resultados calculados, com base no modelo de 

equilíbrio químico proposto. Para esse ajuste considera-se que para cada espécie química existente 

em solução corresponde uma constante definida pela equação 12, em que A, B e C correspondem 

aos reagentes, [A], [B] e [C] correspondem às concentrações dos reagentes; que o eléctrodo 

apresenta um comportamento Nernstiano, como referido anteriormente e que os erros sistemáticos 

são minimizados aolongo da titulação (calibrações, pesagens e diluições, variações de temperatura). 

Equação 13 

βabc = 
𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏[𝐶]𝑐 

O programa utiliza, como variáveis independentes, os volumes de titulante adicionado e, 

como variáveis dependentes, os potenciais medidos, considerando um erro que engloba a correcção 

da leitura do potencial do eléctrodo. 

O HYPERQUAD [90] permite a determinação do grau de pureza do ligando, a rejeição de 

pontos específicos das curvas experimentais, ver as curvas de titulação e o respectivo ajuste bem 

como refinar os parâmetros E0’’, Cb, Ca, mmol de metal em estudo, de ligando ou de H+. 

Para realizar o cálculo das constantes através do programa, é necessário inserir valores das 

quantidades iniciais de reagentes em solução (mmoles de ligando, metal e H+), E0’’, Kw, Cb, V0 

(volume inicial de solução presente na célula potenciométrica), temperatura, erros estimados para as 
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leituras de potencial e para as adições de volume, resultados experimentais da titulação e estimativas 

iniciais das constantes de formação a calcular. No presente trabalho não foram considerados 

refinamentos dos parâmetros E0’’ e Cb. 

 

6.2.2.3 Programa HYSS 

O programa HYSS [103] é um programa desenvolvido pelos mesmos autores do programa 

HYPERQUAD que permite realizar a simulação das curvas de titulação potenciométrica e a 

simulação dos diagramas de distribuição de espécies. Neste trabalho, apenas foi utilizada a segunda 

funcionalidade. 

Para obter a simulação das curvas de distribuição de espécies é necessário introduzir os valores 

das concentrações totais de ligando e de ião metálico, a gama de valores de pH e o modelo de 

especiação previamente calculado pelo programa HYPERQUAD [90]. 

O algoritmo envolve a resolução das equações de balanço de massa pelo método de Newton-

Raphson [90], tal como referido anteriormente para o programa HYPERQUAD [90]. 
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Anexo 

 

A.1 Estudo da estabilidade da sílica funcionalizada 

 
Os resultados obtidos para o estudo da estabilidade da sílica funcionalizada, ao longo do tempo, 

encontram-se na tabela A1. 

 

Tabela 10 - Estabilidade da resina optimizada em função do tempo, a diferentes valores de pH (5,6 e 

7), expressa em percentagem de ligando CMQ libertada da resina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 Determinação das constantes de hidrólise por potenciometria 

Tabela 11 - Constantes de hidrólise do Cu(II), Fe(III) e Th(IV) (T = 25,0  0,1 ºC, I = 0,1 M KCl, 60% 

p/p DMSO/H2O). 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Tempo 

(h) 

Ligando CMQ 

(%) a pH = 5 

Tempo 

(h) 

Ligando CMQ 

(%) a pH = 6 

Tempo 

(h) 

Ligando CMQ 

(%) a pH = 7 

0 0 0 0 0 0 

2 4,7 2 2,8 2 2,1 

4 5,8 4 3,6 4 2,6 

6 6,3 6 4,0 7 3,2 

8 7,2 8 4,9 8 3,7 

9 7,8 9 5,5 10 4,7 

24 11,2 24 8,9 24 7,3 

26 11,5 26 9,2 26 7,5 

28 11,7 28 9,6 28 7,6 

29 11,9 30 9,8 30 7,6 

MmHh log 
hmHCu  log 

hmHFe  log 
hmHTh  

(1-1) 
(1-2) 
(1-3) 

-4,12(7) 
- 
- 

-3,29(3) 
- 

-11,22(3) 

- 
-10,36(1) 

- 


