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RESUMO 

 
 Como em qualquer método de imagem utilizado em medicina, foi desenvolvido 

para a ressonância magnética por imagem (MRI) um agente de contraste que pudesse 

realçar apenas as lesões e não os tecidos normais, possibilitando desta maneira não 

apenas a localização do tecido afetado, mas propiciando também um diagnóstico mais 

preciso e diferenciado. Os agentes de contraste geralmente utilizados em MRI afetam 

seletivamente os tempos de relaxamento T1 dos diferentes tecidos, embora os tempos de 

T2 podem também ser alterados pela introdução desses agentes. Este trabalho 

caracteriza-se pela busca de novos compostos micro ou mesoporosos que possam ser 

utilizados como agentes de contraste para MRI.  

A principal diferença entre os compostos estudados e os quelatos de gadolínio 

empregados atualmente em MRI está na usa composição química e estado físico. Estes 

novos compostos são zeólitos, cuja principal característica é sua estrutura altamente 

cristalina formada por canais e cavidades bem definidas, canais e cavidades onde ocorre 

a imobilização de íons metálicos. 

 As sínteses destes novos materiais microporosos foram realizadas utilizando-se 

templates orgânicos derivados da decahidroquinolina, 2,6 dimetil piperidina, 3,5 dimetil 

piperidina e espartênio. Antes de serem utilizados em diferentes condições de química 

sol-gel os novos templates sintetizados foram caracterizados por ressonância magnética 

nuclear (13C e 1H), espectrometria de massa e por difração de raios-X de monocristais. 

 Os novos materiais microporosos foram sintetizados em diferentes condições de 

química sol- gel e os principais produtos obtidos foram novos vanadiosilicatos. Os 

novos materiais microporosos foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios-

X, ressonância magnética do estado sólido dos núcleos 29Si, 51V e 13C, microscopia 

eletrônica de varredura, espalhamento Raman e analises termogravimétricas. O 

resultado destas analises revelam que parte dos vanadiosilicatos caracterizados, são 

isomorfos ao titaniosilicato ETS-10 e ao vanadiosilicato AM-6. 

Experimentos de relaxometria foram realizados com o material microporoso 

preparado com o N-etil espartênio. Os valores de T1 e a constante de relaxividade (R) 

obtido para este composto indicam a possibilidade deste material ser empregado como 

agente de contraste em exames de MRI. 
 
Palavras chave: Zeólitas, Agentes de contraste, agentes direcionadores de estrutura, Ressonância  
Magnética Nuclear, Vanádio, Gadolínio. 
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ABSTRACT 

 

As in any other imaging method used in modern medicine, Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) requires a contrast media. The contrast media can enhance the contrast 

of the damage tissue in comparison to the normal ones, facilitating the location of the 

damage area and providing information for a precise diagnosis. Most of the contrast 

media commonly used in MRI, affect the relaxation time T1 of the different tissues, and 

in some case also the relaxation time T2. 

 The main goal of this work was the searching for new microporous or 

mesoporous materials that could replace the traditional contrast media based on chelates 

of gadolinium. These microporous materials, different form the chelates of gadolinium, 

are made up by well defined system of nanoporous and nanochanels where the metal are 

located. 

 In order to synthesized these new microporous materials, a new family of 

structure directing agents (SDAs) derivatives of decahydroquinolinium; 2,6 dimethyl 

piperidine; 3,5 dimethyl piperidine and (S)-Sparteinium were synthesized. 

 The as made new templates were fully characterized by 13C, 1H-NMR, ES- Mass 

Spectrometry, and single crystal X-Ray diffraction.    

 Different sol gel chemistry conditions were studied and explored throughout this 

study using the new SDAs, however the most out sanding results were obtained for 

vanadosilicates. 

 The new vanadosilicates were fully characterized by 13C, 29Si and 51V NMR-

MAS (Nuclear Magnetic Resonance-Magic Angle Spinning), Scanning electronic 

microscopy (SEM), Raman scattering and Thermogravimetric analysis (TGA). Some of 

the vanadosilicates synthesized with SDAs (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11) were found to be 

isomorphous to the Titanosilicate ETS-10 and to the Vanadosilicate AM-6, which open 

up the possibility of their use as catalyst for shape selectivity oxidative calalysis. 

Althoug, Vanadosilicates prepared with N-Etil-Sparteinium are stil under investigation 

regarding their crystallographic structures, relaxtion experiments were performed with 

this microporous material. The values of T1 and relaxivity constant (R) obtained for this 

compound indicates the possibility this materials be employed as contrast agent for MRI 

exams. 
Keywords: Zeolites, Contrast Agents, Structure Directing Agent, Nuclear Magnetic Resonance, 
Vanadium, Gadolinium. 
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1.Introdução 
 Nas ultimas três décadas o exame de ressonância magnética nuclear por imagem 

(MRI) talvez tenha sido o método mais potente não invasivo para a investigação da 

anatomia, da fisiologia e de patofisiologias humanas. Desenvolvido por Paul Lauterbur 

em 1973[1], a ressonância magnética por imagem tem sido utilizada em larga escala em 

hospitais no mundo todo, desde a sua aprovação pelo Food and Drug Association 

(FDA) para utilização clínica na produção de imagens baseadas nos núcleos de 

hidrogênio presentes nos organismos. 

 A formação e o contraste das imagens na MRI são obtidos de acordo com a 

sensitividade de três parâmetros dos tecidos: 

a) Densidade dos prótons (�). 

b) Tempo de relaxação longitudinal ou spin-rede (T1).  

c) Tempo de relaxação transversal ou spin-spin (T2). 

 Para muitos destes exames são necessários a utilização de meios de contrastes 

(agentes de contraste) para melhor realçar a formação das imagens. A classificação 

destes agentes de contraste depende do modo como estes interferem na produção das 

imagens e também no modo como são biodistribuidos no corpo humano. Os principais 

agentes de contraste (AgC) são constituídos quimicamente por partículas 

superparamagnéticas ou ferromagnéticas e soluções de quelatos de metais 

paramagnéticos como o manganês (Mn3+) e o gadolínio (Gd+3). Dentre as soluções de 

quelatos as que contêm o íon gadolínio são as mais utilizadas.  

  Existem atualmente no mercado duas classes específicas de agentes de contraste 

a base de gadolínio em relação à forma como são biodistribuidos nos organismos: 

a) Extracelular inespecífica: são aqueles em que as células não absorvem os 

agentes de contraste e sua eliminação é via renal. 

b) Intracelular específico: o agente de contraste é absorvido pelas células, e sua 

eliminação do organismo é via renal hepática [2]. 

Além dos agentes intra e extracelulares existe ainda uma mescla entre estes dois 

tipos de agentes de contraste que são conhecidos como agentes de contraste mistos.  

 Todos estes tipos de agentes de contraste vêm sendo utilizados desde a década 

de 80, e algumas estimativas não oficiais mostram que aproximadamente 90 milhões de 

doses já foram utilizadas em todo o mundo[2]. 
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 O gadolínio (Gd3+) é um íon metálico paramagnético que reduz o tempo de 

relaxamento T1 (spin-rede). Devido a sua toxicidade biológica quando apresentado em 

sua forma iônica, em geral ele é complexado com um quelato, e a solução final (Gd3+ + 

quelante) é bastante estável e apresenta raros efeitos colaterais[3]. Os orbitais livres 

presentes no íon Gd3+, e os pares de elétrons livres presentes nos quelatos (constituídos 

por átomos de N e O) possibilitam um excelente ambiente para que ocorra a 

complexação entre as duas espécies químicas. Assim colaborando para a distribuição, 

circulação, excreção, e evitando a deposição dos mesmos por muito tempo nos tecidos 

humanos[3]. 

A segurança é a mais importante vantagem do contraste paramagnético quando 

comparado ao contraste iodado (potencialmente alérgico e nefrotóxico) utilizado em 

estudos radiológicos. O emprego de agentes de contraste contendo gadolínio apresenta 

um número reduzido de complicações ou reações colaterais, além de mínima 

nefrotoxicidade. Reações adversas são raras com os quelatos de gadolínio, ocorrendo 

em cerca de 1 a 2% das exposições, e estas na maioria dos casos correspondem a 

queixas inespecíficas e autolimitadas, como náuseas e cefaléia[4]. 

  A ressonância magnética nuclear (RMN) refere-se ao uso de campos magnéticos 

e ondas de rádio freqüência para obtenção de uma imagem, que representa as diferenças 

existentes entre os vários tecidos do organismo. Inicialmente a MRI era utilizada para 

diagnóstico complementar ou definitivo, diagnóstico este feito de uma maneira não-

invasiva e sem riscos de reações alérgicas. Este procedimento por MRI tem claramente 

suas vantagens quando comparados aos meios de contraste iodados da tomografia 

computadorizada.  

A MRI é uma técnica médica muito apropriada para a visualização de partes do 

corpo humano constituídas por tecidos moles, tais como cérebro e medula espinhal. O 

princípio de funcionamento da ressonância magnética consiste na aquisição de imagens 

internas do corpo através do aproveitamento dos numerosos átomos de hidrogênio que 

ele possui. Colocados sob um potente campo magnético, os átomos orientam-se numa 

mesma direção, seguidamente são excitados por ondas de radiofreqüência durante um 

intervalo de tempo curto, sendo colocados em ressonância, e quando esse estímulo pára, 

os átomos restituem a energia acumulada produzindo um sinal que posteriormente é 

tratado para a obtenção das respectivas imagens. Desta forma, a MRI explora a 

capacidade dos prótons da molécula de água em entrar em ressonância.  

Pode-se dizer que as imagens da MRI são baseadas nas diferentes propriedades 
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dos tecidos, uma vez que cada tecido tem um tempo de relaxamento (T1 e T2) diferentes. 

Essa diferença contribui para formação das diferentes tonalidades (contraste) das 

imagens obtidas. Todavia na maioria dos casos é necessário o emprego de agentes de 

contraste para a melhoria da imagem obtida [5]. 

 

2.Fundamentação Teórica 
2.1 Ressonância Magnética Nuclear  

2.1.1. Princípios Físicos da Ressonância Magnética Nuclear  

Dê um modo análogo ao efeito Zeeman[6] nos elétrons, também os núcleos com 

spin nuclear diferente de zero só adquirem valores distintos de energia, se estiverem na 

presença de um campo magnético. Classicamente, sugere-se que um spin pode ser 

compreendido como um momento magnético que precessa em torno de um eixo. 

 
Figura 1- Hipotética aproximação de um spin a um imã (o spin se orienta na mesma 

direção do eixo do campo magnético aplicado)[7]. 

 

Na ressonância magnética nuclear (RMN) os núcleos que possuem número 

quântico do spin (I) diferente de zero são ativos, por exemplo, o hidrogênio tem I = ½ e 

o seu spin pode ter apenas duas orientações, o 12C e 16O têm spin nuclear nulo e, 

portanto, momento magnético nulo e são invisíveis na RMN. Ao passo que 13C e 17O 

são visíveis na RMN. Assim focalizaremos esta discussão em núcleos que possuem 

momentos magnéticos nucleares iguais a ½ como o hidrogênio (abundante nos tecidos 

biológicos). Quando estes núcleos não estão sujeitos a qualquer campo magnético, o 

eixo em torno do qual ele precessa é completamente aleatório, de tal maneira que a 

magnetização total é zero[8]. 



4 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

 
Figura 2- Spins na ausência de campo magnético[7]. 

 

  No entanto, quando um campo magnético é aplicado, os spins passam a 

precessar em torno do eixo paralelo ao campo, sendo o estado de energia mais baixo 

para spin = +½ (precessão a favor do campo aplicado), e o estado de energia mais alto 

para spin = -½ (precessão no sentido oposto ao campo aplicado). 

 
Figura 3- Comportamento dos spins em um campo magnético B0 aplicado. M0 

representa magnetização total do meio[7]. 
 

  Quando um núcleo com momento nuclear magnético é submetido a um campo 

magnético B0, existirá uma interação entre o momento magnético deste núcleo e o 

campo magnético aplicado, tal interação é capaz de gerar diferentes níveis de energia 

permitidos ao referido sistema de acordo com a equação 1. Assim, para o átomo de 

hidrogênio em questão teremos: 

2.½+1 = 2  (1) 

  Desta forma para o átomo de hidrogênio existem dois níveis de energia 

permitidos (como ilustrado na figura 3). A criação destes níveis de energia é conhecido 
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como efeito “Zeeman”. Para o núcleo de hidrogênio com I = ½, a diferença de energia 

entre os dois níveis é dada por: 

)2(0BE 
���       

 Sendo 
 o fator giromagnético, intrínseco de cada núcleo magnético, �  é a constante de 

Planck dividida por 2 e B0 é o campo magnético aplicado. Devido à diferença de 

energia entre os dois estados, o nível de energia mais baixo é mais povoado. No 

equilíbrio térmico a proporção entre estados paralelos e antiparalelos em relação ao 

campo aplicado é governada pela distribuição de Boltzmann. 

)3(
0

KT
B

loantiparale

paralelo e
N
N �


�    

Em que Nparalelo e Nantiparalelo correspondem respectivamente, à população de 

núcleos paralelos e antiparalelos ao campo magnético aplicado, K é a constante de 

Boltzmann e T é a temperatura absoluta em Kelvin[9]. 

  As populações dos spins (anti e paralelas) fazem com o eixo do campo 

magnético externo aplicado (B0) um determinado ângulo, que faz com que essas 

populações não estejam em fase, encontrando-se aleatoriamente distribuídas sobre um 

cone. Desta forma anulando sua componente xy, restando somente à componente na 

direção de z. Por este motivo, a magnetização total deixa de ser nula e passa a ter a 

direção do campo magnético externo aplicado B0 (eixo z, figura 4).  

 
Figura 4 - Representação do movimento da precessão do spin em torno de um campo 

magnético externo aplicado (B0) e a magnetização total do meio (M0)[7]. 

 

 As componentes do momento angular do spin em relação ao eixo z são mIh/2, 

onde mI = I, I-1,....-I, e as componentes correspondentes do momento magnético do spin 

são: 

)4(�Iz m
� �  
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 Em um campo magnético B0 na direção do eixo z, as orientações 2I+1 do núcleo têm 

energias diferentes, dadas por: 

)5(00 Izm mBBE
I

�
� ����  

 Estas energias exprimem-se comumente em termos da freqüência de Larmor, vL: 

)6(
2

0



BvhvmE LLImI

����  

 A equação 6 mostra que quanto mais forte o campo magnético aplicado, mais elevada à 

freqüência de Larmor; para prótons em um campo de 12 T terão freqüência de Larmor 

da ordem de 500 Mhz. 

 Considerando-se as grandezas físicas descritas na equação 6, é possível gerar 

condições para que a magnetização total mude de direção, passando a exibir 

componente na direção xy. Isto é possível devido à amplitude e pela duração dos pulsos 

de radiofreqüência as quais os spins são sujeitos. Para a transferência da magnetização 

do eixo z para o plano xy utilizam-se pulsos de radiofreqüência de 90�, enquanto pulsos 

de radiofreqüência de 180� invertem o sentido da magnetização, no sentido oposto ao 

eixo z[10] figura 5. 

 
Figura 5- Pulsos de radiofreqüência: (a) Sistema em equilíbrio com um campo 

magnético aplicado; (b) aplicação de um pulso de radiofreqüência a 90� na 

magnetização total; (c) aplicação de um pulso de radiofreqüência a 180�, invertendo a 

magnetização do sistema[10]. 

 

 Logo após a aplicação do pulso de radiofreqüência e a interrupção do mesmo, a 

tendência natural do sistema é regressar ao estado inicial, dando origem a dois 

fenômenos: reorganização do povoamento dos spins e a defasagem dos mesmos. 

Todavia estes dois fenômenos são independentes e correspondem a diferentes 

fenômenos de relaxação conhecidos como relaxação spin-rede (T1) e relaxação spin-

spin (T2). 
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A formação da imagem na MRI é influenciada pelos tempos de relaxamento dos 

prótons presentes nos tecidos, que dominam o brilho dos pixéis do exame, isto é, pela 

velocidade com que se realinham os momentos magnéticos com o campo magnético 

principal, depois de terem sido alterados por um pulso inicial de radiofreqüência 

(RF)[11]. 

 

2.1.2 Tempo de Relaxamento Longitudinal ou spin-rede T1 

A aplicação de pulsos de RF adiciona energia ao sistema e faz com que os 

prótons mudem para um estado de maior energia. O processo de dissipação dessa 

energia, no ambiente magnético desses prótons e o seu retorno ao estado de mais baixa 

energia, é chamado de tempo 1 de relaxamento ou T1 ou tempo de Relaxamento 

Longitudinal ou spin-rede e corresponde ao tempo após a interrupção de um pulso de 

90º em que o momento magnético longitudinal (ML) demora a atingir 63% do seu valor 

de equilíbrio[12].  

Para se formar uma imagem são necessárias várias ondas de RF, então é 

necessário que se espere certo tempo de relaxamento para que o próximo pulso seja 

eficiente, ou seja, deve-se aguardar um determinado T1, que é função da massa e do 

tamanho das moléculas que constituem o tecido. Geralmente T1 aumenta com a 

intensidade do campo magnético. 

A função que rege as alterações temporais da magnetização (figura 6), que 

levam ao tempo de relaxação T1 é: 

��(�) = �� �� − �	
���� (�) 

Na equação 7 Mz é a componente de magnetização na direção do eixo Z, M0 é o 

modulo da magnetização inicial, T1 é uma constante e t é o tempo. Quando T1 = t , Mz = 

0,63M0, indicando que 63% da magnetização já foi restaurada. 

 
Figura 6- Representação da equação (7), retorno da magnetização longitudinal[11]. 
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2.1.3 Tempo de relaxamento transversal ou spin-spin T2 

 Cada próton tem um campo magnético próprio, que começa a desorganizar-se e 

a afetar os prótons vizinhos, numa reação simultânea, após cada pulso de RF, 

transferindo energia entre si e saindo de fase. Esta relação é chamada de tempo 2 de 

relaxamento (T2) ou relaxamento transversal ou relaxamento spin-spin, é o tempo após a 

interrupção de um pulso de 90º em que o momento magnético transversal (MT) demora 

a decair para 37% do seu valor de equilíbrio. Nos tecidos biológicos, os valores 

numéricos de T2 são geralmente inferiores aos de T1, sendo o tempo T2 maior quanto 

mais fluida for a amostra[12]. 

O tempo de relaxamento T2 pode ser definido matematicamente como: 

��� = ���	
������(�) = ���������. �	
����(�) 

Pela expressão 8, T2 é definido como sendo o coeficiente de decaimento exponencial da 

função que rege o sinal de magnetização, assim, quando t = T2, Mxy = 0,37%M0 

 

Figura 7- Representação da equação (8)[11], decaimento da magnetização transversal. 

 

A ressonância magnética nuclear tornou-se útil para a aplicação médica, com o 

desenvolvimento da codificação do sinal através do uso de gradientes de campo 

magnético, assim possibilitando a formação de imagens espaciais. Lauterbur[1] mostrou 

que adicionando gradientes de campo magnético lineares e obtendo uma serie de 

projeções da distribuição de sinais, seria possível reconstruir uma imagem através da 

mesma retoprojeção filtrada usada anteriormente por Hounsfield para a obtenção de 

imagens de tomografia computadorizada por raios-X. Este método foi então aprimorado 

por vários grupos de pesquisa e hoje tem-se umas das mais potentes técnicas de 

diagnóstico[11]. 
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2.1.4 Princípios Físicos de Ação dos Agentes de Contraste à Base de Quelatos de 

Gadolínio  

 A presença de complexos de gadolínio (III) aumentam as taxas de relaxação 

tanto longitudinal como transversal 1/T1 e 1/T2 dos núcleos dos solventes, 

respectivamente. As taxas de relaxação tanto diamagnéticas como paramagnéticas são 

aditivas e podem ser escritas em uma única expressão (9)[13]. 

� �
������

= � �
����

+ � �
����

  � = � �� �       (�) 

Onde (1/Ti)obs é a taxa de relaxação observada no solvente, e os subscritos d e p 

referem-se as taxas de relaxação diamagnética e paramagnética. A contribuição 

paramagnética é dependente da concentração de espécies paramagnéticas. 

 Na ausência de interações entre soluto-soluto, a taxa de relaxação dos solventes 

são linearmente dependentes da concentração das espécies paramagnéticas ([M]); a 

relaxividade Ri, é definida como coeficiente angular da seguinte expressão. 

� �
���

���
= � �

��� + ��[�]    (��) 

 A relaxividade é um parâmetro que relaciona a taxa de relaxação 1/T1 ou 1/T2 de 

uma solução em função da concentração de um agente relaxante (agente de contraste). 

Assim na medicina a relaxividade permite investigar a ação de novos agentes de 

contraste, a composição química e até mesmo a fisiologia de determinados tecidos. 

 Desta forma a presença de substancias paramagnéticas em uma solução altera o 

tempo de relaxação dos núcleos de hidrogênio, alterando localmente, a intensidade do 

sinal da ressonância magnética por imagem. Existem dois fatores que influenciam 

alterando nos tempos de relaxação de uma solução; a presença de substâncias 

paramagnéticas e o grau de mobilidade delas[14], ou seja, a viscosidade relacionada a sua 

estrutura química.  

 Para que o efeito paramagnético seja eficiente os núcleos de hidrogênio devem 

se aproximar dos núcleos dos íons paramagnéticos por volta de 5 Ǻ. Assim cada tipo de 

interação química pode produzir relaxamentos com eficiências diferentes, regido pelas 

distâncias e pelo tempo da interação com o composto paramagnético. 

 Para a discussão que se segue é útil classificar as relevantes contribuições para a 

relaxação dos prótons da água no que diz respeito a três tipos distintos de interação, 

como indicado no esquema 1. 
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Esquema 1 - Modos de interação entre a água e o complexo do íon paramagnético[13]. 

 

No caso A a molécula de água se liga na esfera de coordenação primária do íon 

paramagnético e ocorre trocas entre as moléculas ligadas ao íon e as moléculas do 

solvente. No caso B ocorre a formação de pontes de hidrogênio constituindo a segunda 

esfera de coordenação (esfera interna), nesta interação o tempo de vida é maior 

comparado com o caso A. No caso C ocorre uma interação externa (esfera externa), 

difusão translacional da molécula de água próximo ao íon paramagnético[13]. A distinção 

entre o caso A e B não são bem claros para os pesquisadores da área, desta forma tanto 

A como B são classificados como interações de esfera interna[13]. 

 A relaxação total de um agente paramagnético é dada, portanto pela equação 

(11). 

� �
���

!
= � �

���
��"�#$
�%��#%$

+ � �
���

��"�#$
����#%$
(��) 

 A contribuição da relaxação longitudinal (relaxação spin-rede), em relação à 

esfera interna, vem do mecanismo químico da troca de moléculas de água entre a esfera 

de coordenação interna do núcleo do íon paramagnético ou de algum sitio de hidratação 

próxima ao metal, com as moléculas de água que estão soltas no corpo do solvente, tem-

se: 

)12()int(1

11 MM

M

T
qPernaesfera

T 	�
���

�

�
�
�

�

 
Onde PM  é a fração molar do íon paramagnético, q é o número de moléculas ligadas por 

íon paramagnético, T1M  é o tempo de relaxação dos prótons das águas ligadas ao metal e 

	M  é o tempo de permanência da água ligada ao íon metálico. Na figura 9 têm-se 

simplificadamente as possíveis interações das moléculas de água quando em contato 

com um quelato de gadolínio[13]. 
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Figura 8- Interação entre um complexo de gadolínio e moléculas de água[15].  

 

O valor de T1M por sua vez é dado pela equação de Solomon-Bloembergen[16] 

que representa a soma das contribuições dos dipolos (através do espaço), ou escalar 

(através das ligações).  
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 Na equação (13) 
I é a razão giromagnética, g é o fator eletrônico, S é o spin eletrônico 

total do íon metálico, � é o magnéton de Bohr, r é a distância entre o próton e o íon 

metálico, �S e �I são as freqüências de precessão de Larmor eletrônica e protônica 

respectivamente. A /�  é a constante de acoplamento hiperfina elétron-núcleo.  

 Os mecanismos de relaxação dipolar e escalar são modulados pelos tempos de 

correlação 	c e 	e e são definidos matematicamente pelas seguintes equações. 

)14(1111

1 RMeC TT 		
���  

)15(111

1 Mee T 		
��

 
 T1e é o tempo de relaxação longitudinal spin elétron, 	M é o tempo de 

permanência da água ligada ao íon metálico, e 	R é o tempo rotacional do complexo 

metal-água. Desta forma a habilidade dos complexos de gadolínio em alterar as taxas de 

relaxação dos prótons da água é resultado do eficiente acoplamento dipolar magnético 

entre os elétrons desemparelhados do íon Gd+3 e os spins nucleares. Este processo é 

capaz de acontecer seguindo dois diferentes mecanismos: difusão das moléculas de água 
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próximas do complexo paramagnético (contribuição da esfera externa); troca das 

moléculas de água desde o sitio de coordenação para o corpo do solvente (contribuição 

esfera interna). 

 

2.1.5 Princípios Físicos da Ação dos Agentes de Contraste a Base de Compostos 

Microporosos 

 Para suspensões de zeólitas contendo íons Gd+3 imobilizados no interior de suas 

cavidades, as moléculas de água que se encontram na esfera interna do íon Gd+3, devem 

trocar de posição com as moléculas de água que estão localizadas no interior da 

cavidade da zeólita. Assim ao difundir pelos canais da zeólita as moléculas de água 

acabam intensificando o efeito de relaxamento. 

A troca entre a água ligada ao íon Gd3+ e a água no interior da cavidade da 

zeólita (figura 9) é muito mais rápida que a troca entre a água no interior da zeólita e a 

água no exterior da zeólita[17]. 

 
Figura 9- Representação esquemática do modelo em duas etapas que regem a 

relaxividade em suspensão aquosa de zeólitas com Gd+3 imobilizados no interior de suas 

cavidades. A representa a molécula de água coordenada ao íon Gd+3; B representa uma 

molécula de água no interior de uma cavidade na estrutura da zeólita; C moléculas de 

água livres no corpo do solvente. 

 

 No primeiro passo proposto neste modelo toda relaxividade dentro da cavidade 

da zeólita é considerada, e o interior da zeólita é tratada como uma solução concentrada 
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de íons Gd+3. A base do modelo propõe que os prótons da água são submetidos à troca 

química entre dois ambientes magneticamente distintos, assim para a taxa de relaxação 

longitudinal dos prótons da água no interior da zeólita é dada pela equação (16). 

1
&' =

*,
-/ + &'/ + 	1 + *,� (16) 

 

Na equação (16) T1m é o tempo de relaxação dos prótons da água na esfera 

interna, τm é o tempo de permanência dos prótons da água na esfera interna, q é o 

número de moléculas de água coordenadas ao íon Gd+3 na sua esfera interna, e x é o 

número de moléculas de água livres no interior da zeólita por íon de Gd+3. A taxa de 

relaxação longitudinal T1 dos prótons da água na esfera interna de coordenação do íon é 

dominada pela interação dipolar dada pela equação de Solomon-Bloembergen[16]. 

1
&/ = 2

15 	0347� 2ℏ9:;9:<9>?@AB C(C + 1) D 3-@'1 + F<9-@'9 + 7-@91 + F;9-@99 H    (17) 

 

 Neste caso, rGdH  é a distância efetiva entre o spin eletrônico do íon gadolínio e 

os prótons da água, γS e γI são as razões giromagnéticas eletrônicas e protônicas, 

respectivamente; τdi é dado pela seguinte equação: 
1

-@I = 1
-/ + 1

-J + 1
&IK

(L = 1,2)       (18) 

  

O tempo de correlação rotacional, τR, refere-se ao vetor de rotação íon gadolínio 

mais o próton de água (Gd+3-água). 

Assumindo-se novamente a troca química das moléculas de água em dois 

ambientes magneticamente distintos (dentro e fora da zeólita), porem neste caso 

considera-se que o interior da zeólita trata-se de uma solução diluída de íons Gd3+. 

Assim a equação para descrever esta situação foi derivada. 

>' = , + *
55 500 � 1

&'PKQ + -PKQ�        (19) 

 

Neste caso τzeo é o tempo de permanência dos prótons das moléculas de água no 

interior da zeólita.  

Desta forma a contribuição da difusão de moléculas de água próxima aos centros 

paramagnéticos, sem estar ligado a ele (contribuição esfera externa) pouco contribuem 
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para o mecanismo de relaxação global, estudos revelaram que este mecanismo pode ser 

negligenciado, tanto para o exterior como interior dos materiais porosos estudados, 

neste caso zeólitas com íons gadolínios imobilizados no interior de seus poros e 

canais[18].  

 

2.2 Agentes de contraste 
2.2.1 Materiais Utilizados como agentes de contraste 

Uma das maneiras para melhorar o contraste nos exames de ressonância 

magnética nuclear por imagem é a introdução de um agente de contraste. Os agentes de 

contraste pertencem a uma única classe de fármacos que melhoram o contraste da 

imagem entre um tecido normal e um doente, permitindo-se investigar a função deste 

órgão ou tecido e também o fluxo sangüíneo no mesmo; isto acontece, pois após a 

administração do agente de contraste, ele acumula no órgão ou tecido a ser investigado 

e altera a taxa de relaxação dos prótons da água presente neste órgão ou tecido. 

 Substâncias paramagnéticas e materiais ferromagnéticos e superparamagnéticos 

são utilizados como agentes de contraste em exames de MRI. As substâncias 

paramagnéticas possuem uma susceptibilidade positiva ao campo aplicado favorecendo 

a relaxação dos prótons assim como as substâncias ferromagnéticas e 

superparamagnéticas que aumentam consideravelmente a taxa de relaxação dos prótons 

da água.  

Na tabela 1 são mostrados os principais agentes de contraste a base de gadolínio 

para exames de ressonância magnética por imagem em uso atualmente e seus 

parâmetros físico-químicos. Na figura 10 está indicado a estrutura química de cada 

agente de contraste citado na tabela 1[2]. 
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Tabela 1. Principais características dos agentes de contrastes a base de gadolínio 

empregados em MRI[2]. 

 
 

 

Figura 10- Estrutura dos principais agentes de contraste a base de gadolínio[19]. 
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Atualmente no mercado existem duas grandes classes de agentes, conhecidos 

como agentes ponderados em T1 e agentes ponderados em T2. 

 Os agentes ponderados em T1 aumentam a taxa de relaxação longitudinal (1/T1) 

dos prótons da água no tecido em relação à taxa de relaxação transversal (1/T2), estes 

são os agentes positivos, pois aumentam a intensidade do sinal. Os agentes ponderados 

em T2 aumentam a taxa de relaxação transversal (1/T2) dos prótons da água no tecido 

seletivamente, diminuindo a intensidade do sinal (agente negativo)[19]. Na tabela 2 

encontram-se os agentes de contraste que estão atualmente disponíveis no mercado. 

 

Tabela 2. Principais agentes de contraste em uso atualmente[5]. 

 
 

Os agentes não protônicos, como os perfluorocarbonos, que não afetam as taxas 

de relaxação dos prótons da água, mas produzem baixa intensidade do sinal em virtude 

da ausência de prótons na sua estrutura, representam a terceira classe de agentes de 

contraste.  

Os principais compostos utilizados como agente de contraste 

superparamagnéticos são constituídos de partículas de óxido de ferro revestidas com 

materiais macromoleculares: dextrana, carboxidextrana, outros polissacarídeos, 

quitosana, amido, heparina, albumina e poliestireno[5]. 

Partículas de óxido de ferro são classificadas em três classes de acordo com o 

diâmetro de suas partículas. Diâmetros menores que 50 nm, são classificadas como ultra 

pequenas (USPIO), com diâmetros maiores que 50 nm são conhecidas como partículas 
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de ferro superparamagnéticas (SPIO) e com diâmetro de partículas acima de 200 nm são 

conhecidas como grandes partículas superparamagnéticas[5]. 

Essas partículas são eliminadas eficientemente pelas células do reticulo 

endotelial, elas estão sendo avaliadas como agentes de contraste para o fígado, baço, 

linfonodos (uso oral); além de serem empregadas também em exames do cérebro e 

rins[5].   Os agentes paramagnéticos mais conhecidos são os complexos de metais de 

transição com elétrons desemparelhados (Fe+2, Fe+3, Mn+2, Mn+3) e terras raras (Gd+3, 

Dy+3). Sendo o mais utilizado o íon gadolínio complexado a um agente quelante, pois 

em sua forma iônica apresenta alta toxicidade e biodistribuição indesejável. No mercado 

tem-se também disponível um agente de contraste que possui o íon Mn2+ como principal 

agente relaxante, sua estrutura é apresentada na figura 11. 

 
Figura 11. Fórmula estrutural do Mn-DPDP (mangafodipir®). 

 

Estes agentes de contraste são diferenciados por suas características físico-

químicas, sendo as mais importantes, a estabilidade, viscosidade e osmolaridade. 

Os agentes de contraste que possuem quelatos do íon Gadolínio como principio 

ativo apresentam altos níveis de tolerância quando administrados aos pacientes 

(injetados). Reações adversas são apresentadas com uma freqüência extremamente 

baixa quando comparada com os agentes de contraste iodados, que são utilizados para 

os exames de tomografia computadorizada[2]. 

 

2.3 O vanádio em sistemas biológicos  

2.3.1 A interação do vanádio com os organismos vivos 

Embora menos abundante que o alumínio, ferro e magnésio; o vanádio é um metal 

tão ou mais abundante que muitos outros metais que estão presentes em nosso 
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cotidiano, como o cobre, o níquel, o zinco, o chumbo, e naturalmente, os metais nobres 

como a prata e o ouro. O vanádio industrialmente é bastante utilizado principalmente na 

fabricação de ligas metálicas especiais (alumínio-vanádio) e (titânio-vanádio),  

empregadas na indústria aeronáutica [20].  

 Há alguns anos a síntese de novos materiais zeolíticos tendo em sua estrutura 

átomos com geometria octaédrica, permitiu a síntese e a descoberta de matérias com 

diâmetro de poros e sistemas de canais e cavidades diferenciados. Um destes átomos 

utilizados foi o vanádio [21].  Ele é incorporado na estrutura da zeólita com número de 

oxidação +4 ou +5, sendo que na forma V5+ é reduzido em condições brandas. Em 

ambos estados de oxidação o vanádio se apresenta preferivelmente com numero de 

coordenação 6 e geometria octaédrica[22].  Em sistemas biológicos o vanádio pode 

existir com os seguintes números de oxidação +3, +4, +5 e em geral ligados a grupos do 

tipo O, OH, S-, N, COO-. Em meio fisiológico, fora das células (meio oxidante) tende a 

ocorrer no estado V+5. Dentro das células (meio redutor) tenderá a ocorrer nos estados 

de oxidação V+3 ou V+4. Sabe-se que estando presente na crosta terrestre e nos 

diferentes tipos de águas, não causa surpresa o fato de o vanádio estar largamente 

distribuído no reino animal e vegetal. O vanádio demonstra ser essencial para o 

desenvolvimento de varias espécies vegetais e também animais, como indica os estudos 

realizados em ratos [20]. Nestes estudos, foi comprovado que, com dietas carentes em 

vanádio, os ratos, são afetados no seu peso e na capacidade de reprodução. No homem 

ainda não está provada esta essencialidade do vanádio em sua dieta, porem estudos 

revelam o efeito fisiológico da administração de compostos de vanádio e a presença 

deste composto em pequenas quantidades em vários órgãos do corpo humano (tabela 3). 

Tabela 3- Concentração de vanádio em vários órgãos do corpo humano [23].  

Orgão  Concentração (ng/g) 
Rins 3,2  

Fígado 7,5 
Cérebro 0,75 
Tireóide 3,2 
Coração 1,1 

Gordura Cardíaca  0,45 
Gordura subcutânea 0,63 

Músculos 0,45 
Baço * 

Pâncreas * 
Pulmão 30 

                         *valores não detectados [23] 
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Uma importante característica a ser ressaltada sobre as estruturas dos íons de 

vanádio, “vanadatos” (HVST9
e HVST
) é a sua semelhança com os íons de fosfato 

(HPST9
 e HPST
), no que diz respeito a sua constituição, estereoquímica, dimensões de 

raio iônico e carga, fatores esses que implicam em uma grande semelhança de 

propriedades. Espera-se assim que as reações biológicas que dependem da intervenção 

do fosfato, seja afetada pelo vanadato, causando alterações no funcionamento do 

organismo, sendo esta a razão pelos efeitos observados na tabela 4. 

Tabela 4- Aspectos da ação biofisiológica do vanádio iônico no organismo humano. 

 

Embora na maioria dos casos, o vanádio seja encontrado na sua forma iônica nos 

organismos, em sua forma sólida os compostos de vanádio são insolúveis no trato 

gastrointestinal não sendo absorvidos por este sistema, desta forma sua eliminação é 

simples e raramente causando algum distúrbio ao organismo [24], diferentemente do que 

acontece em sua forma iônica.  

 

2.4 Zeólitas 
2.4.1 Química das Zeólitas  

Zeólitas constituem uma classe de aluminossilicatos que são caracterizadas por 
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suas estruturas cristalinas, microporosas contendo cátions alcalinos e ou alcalinos 

terrosos em sua composição, sua fórmula molecular típica pode ser escrita como: 

Mx/n[(SiO2)x(AlO2)y].zH2O 

Onde, 

M = cátion de compensação, que pode ser alcalino ou alcalino terroso. 

n = número de valência do cátion de compensação.   

x = número de alumínio por fórmula unitária. 

y = número de silício por fórmula unitária. 

z = número de moléculas de água no sistema de cavidades. 

A estrutura cristalográfica de uma zeólita consiste em uma rede tridimensional de 

tetraedros do tipo [SiO4] e [AlO4]-1 ligados por oxigênios comuns, formando cavidades 

e canais de dimensões moleculares. Quando a estrutura da zeólita é composta apenas 

por puro silicato [SiO4] a carga total da rede cristalina é neutra, no entanto quando a 

estrutura é composta por tetraedros mistos de aluminossilicatos a carga da rede 

cristalina é negativa devido aos tetraedros de [AlO4]-1 e essa carga negativa é 

compensada por cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos, mono e/ou bivalentes, 

dentro das cavidades [25]. A figura 12 representa a estrutura tridimensional de zeólitas, 

no caso as zeólitas, a) zeólita A, b) ZSM-5, c) zeólita Y, d) VPI-5. 

 
Figura 12- Estruturas das zeólitas: a) A, b) ZSM-5, c) Y, d) VPI-5 
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A formação estrutural da rede cristalina tridimensional dos materiais zeolíticos 

dá-se a partir de um átomo central, no caso silício e/ou alumínio coordenados 

tetraedricamente com átomos de oxigênio. Através de reações de condensações, esses 

tetraedros se unem formando redes poliméricas negativas e ao final do processo de 

cristalização os agrupamentos formam diversos canais e cavidades. (figura 13). 

 
Figura 13 – Estruturação de um cristal zeolítico a partir de condensação e cristalização. 

 

2.4.2 Evolução Histórica do estudo dos Materiais Zeolíticos 

 No ano de 1756 o mineralogista sueco Axel Cronstedt se deparou com um 

mineral a base de silício, que quando aquecido ebulia. Assim ele “nomeou” este mineral 

como zeólita, palavra de origem grega (onde “zeo” = que entra em ebulição; “lithos” = 

pedra). 

Em 1925, aparece pela primeira vez na literatura o termo peneiras moleculares 

designado por Weigel e Steinholf que ao estudar os pequenos poros da zeólita chabazita 

(diâmetro < 5 Å) perceberam que estes permitiam a passagem de moléculas pequenas e 

excluíam as maiores [26]. 

A partir de 1946, Richard Barrer e Robert Milton, começaram a desenvolver 

estudos sistemáticos no Imperial College of London e no Linde Corporation, 

respectivamente, onde sob condições de alta pressão e temperatura cristalizaram as 

primeiras zeólitas sintéticas conhecidas como mordenita e chabazita, que até então eram 

encontradas em pequenas quantidades na natureza. 

Entre 1949 e 1950 Robert Milton, ainda trabalhando nos laboratórios da Linde 

Corporation, conseguiu sintetizar as zeólitas A (MILTON, 1959a) e zeólita X 
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(MILTON, 1959b) (isoestrutural com a zeólita natural faujasita, conhecida desde 

1786)[27-28].  

Em 1953, Milton e seus colaboradores já haviam sintetizado 20 zeólitas inéditas, 

14 das quais não existiam como mineral natural[29]. 

Até esse momento as zeólitas possuíam apenas interesse acadêmico e geológico, e 

com o domínio tecnológico e “know how” da produção das zeólitas sintéticas 

despertou-se um grande interesse industrial e comercial por estes materiais. 

Até o inicio da década de 60 a maior parte das zeólitas haviam sido sintetizadas 

apenas com componentes inorgânicos, todavia em 1961, ocorreu um grande avanço 

nessa área quando dois grupos de pesquisadores (Barrer/Denny e Kerr/Kokotailo) 

descobriram os efeitos da introdução de sais quaternários de amônia na síntese de 

zeólitas[30,31,32]. Esses estudos possibilitaram, em 1967, a descoberta da zeólita Beta 

sintetizada com tetraetilamônio. Esta zeólita possuía uma nova estrutura cristalográfica 

e uma razão SiO2/Al2O3 muito alta podendo variar de 10 a 150[33]. 

Na década seguinte, devido à importância e ao sucesso da descoberta da zeólita 

Beta houve um aumento considerável nos estudos sintéticos objetivando sintetizar 

zeólitas com alta concentração de sílica. 

  Em 1972, foi descoberta a zeólita ZSM-5, sintetizada utilizando 

tetrapropilamônio. Esta zeólita apresentava uma relação SiO2/Al2O3 que variava de 10 a 

60 e alta estabilidade térmica, o que possibilitava seu uso em processos que exigiam 

altas temperaturas[34].  

Pela primeira vez, em 1980, foram sintetizados materiais sem sílica na rede 

cristalina, estes materiais eram à base de alumínio e fosfatos e foram denominados de 

aluminofosfatos (AlPOs)[35]. 

 Esses materiais apresentavam poros grandes e uniformes, cuja abertura era 

formada por arranjos de 20 a 50 tetraedros e com diâmetro de poro variando de (8,5 Å < 

φ < 15 Å)[27], todavia esses materiais apresentavam baixa estabilidade térmica. 

Subseqüentemente foram descobertos que outros elementos principalmente metais de 

transição (por exemplo, Ga, Co, Fe) poderiam ser substituídos ou incorporados na 

estrutura dos aluminofosfatos, surgindo assim novas séries de materiais, conhecidos 
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como silicoaluminofosfatos (SAPOs),  metaloaluminofosfatos (MeAPOs), entre 

outros[36-37]. 

No final dos anos 80, Kuznicki, nos laboratórios da Engelhard Corporation, 

sintetizou materiais microporosos que continham titânio em coordenações não 

tetraédricas, conhecidos como ETS-4[38] e ETS-10[39] (Engelhard Titanium Silicate). 

Na década de 90 o estudo dos materiais sólidos porosos teve um avanço 

importante com o surgimento de materiais na escala de mesoporos (20 Å < φ < 200 Å), 

que eram formados pelas interações de espécies inorgânicas com moléculas de 

surfactantes. Esses materiais apresentavam arranjos regulares de mesoporos que não 

somente permitiam a passagem de moléculas maiores, como também representavam um 

arranjo estrutural, onde as paredes dos poros eram mais amorfas do que cristalinas[27]. 

A partir da década de 90 até os dias atuais observa-se que os maiores avanços 

aconteceram na área de caracterização dos materiais zeolíticos, com o aperfeiçoamento 

das técnicas espectroscópicas, modelagem computacional, difratometria de raios-X, 

assim como, por exemplo, da radiação síncrotrônica e difração de nêutrons. Em geral 

essas técnicas são usadas conjuntamente para a compreensão do processo de formação 

dos materiais zeolíticos e sua caracterização físico-química[27]. 

 

2.4.3 Propriedades Estruturais das Zeólitas 

As zeólitas possuem estruturas muito variadas e complexas e a fim de descrevê-

las e classificá-las foram criadas unidades primárias e secundárias de construção. As 

unidades primárias (figura 14) são os tetraedros TO4 (T = Si, Al, P, Ga, B, Be, etc.), 

onde cada átomo T possui 4 ligações, enquanto que o O possui 2, formando assim uma 

rede tridimensional[37-40]. 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Unidades primárias de construção. 
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As unidades secundárias de construção (SBU) são 16 unidades propostas por 

Meir (1968), que consistem de 4 a 16 átomos T e que podem ser ligadas para construir 

diferentes tipos de redes zeolíticas. Essas unidades estão representadas na figura 15 e as 

ligações são ilustradas pelo desenho de linhas retas, que representam as pontes de 

oxigênios conectando duas unidades tetraédricas[37,40,41]. 

 
Figura 15- Unidades secundárias de construção. 

 

As estruturas das zeólitas podem ser mais facilmente visualizadas empregando-se 

o conceito de unidades poliédricas de construção, que por sua vez são formadas pelos 

arranjos das SBUs[37,40,41]. A figura 16 mostra as diferentes unidades poliédricas de 

construção existentes. 

 
Figura 16- Unidades poliédricas de construção. A = 4-anéis, B = 6-anéis, C = gaiola δ, 

D = gaiola 4-4, E = 8-anéis, F = gaiola ε, G = gaiola γ, H = gaiola 6-6, I = gaiola 

sodalítica, J = gaiola levina, K = gaiola chabazita, L = gaiola α, M = gaiola erionita, N = 

supergaiola faujasita[37]. 
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Por exemplo, a gaiola sodalítica (figura 16- I) consiste de um octaedro truncado 

formado por anéis de 4 e 6 tetraedros e que facilmente descreve a estrutura das zeólitas 

A e Faujasita, e das zeólitas sintéticas X e Y, conforme mostrado na figura 17[41]. 

 
Figura 17. Formação estrutural das zeólitas A e Y. 

Embora a gaiola sodalítica possa ser usada para descrever tanto a zeólita A quanto 

a Y, podemos observar na figura 17 que o tamanho do diâmetro da cavidade de entrada 

é diferente para as duas zeólitas. A estrutura da zeólita Y possui um sistema de poros 

tridimensionais formado por 12 átomos T com diâmetro de entrada de 7,4 Å, e 

apresenta dois sistemas de canais interconectados entre si, ilustrado na figura 18, sendo 

um sistema formado pela união de supergaiolas α e outro sistema formado pela conexão 

alternada de sodalita e supergaiolas α. No caso da zeólita A o sistema de poros 

tridimensionais é formado pela conexão alternada de gaiolas sodalíticas e gaiolas 4-4, 

resultando numa abertura de 8 átomos T com diâmetro de 4,2 Å[41-42].  

Outras importantes zeólitas são formadas por diferentes unidades poliédricas, 

conforme demonstra a figura 18. 
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Figura 18- Estrutura de quatro zeólitas mostrando seu sistema de poros e dimensões (de 

cima para baixo: Faujasita ou zeólita X, Y. Zeólita ZSM-12. Zeólita ZSM-5. Zeólita 

ZSM-22)[43]. 

 

A zeólita ZSM-5 (Figura 18), também conhecida como Pentasil (alto teor de 

silício), possui estrutura formada por unidades pentasis ligadas em cadeia. Seu sistema 

de poros tridimensional é formado por uma abertura de 10 átomos T formando dois 

sistemas de canais interligados, sendo um retilíneo e outro sinusoidal[41,42,43]. 

 

2.4.4 Síntese de materiais zeolíticos 

As sínteses dos materiais zeolíticos são geralmente realizadas pela via 

hidrotérmica. Nesta rota são necessários uma fonte de silício geralmente (SiO2), uma 

fonte de alumínio geralmente (Al2O3), um solvente (H2O) e por fim um agente 

mineralizante podendo ser um hidróxido de metal alcalino (NaOH, KOH)  ou ainda o 

íon fluoreto (F-) (figura 19). As fontes de silício são numerosas e incluem sílica 

coloidal, sílica amorfa, sílica precipitada e fontes orgânicas de silício. As fontes de 

alumínio incluem o aluminato de sódio, Boemita, hidróxido de alumínio, nitrato de 

alumínio e a alumina. 



27 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

Na década de 60 descobriu-se que a adição de organocátions na síntese 

hidrotérmica (sol-gel) de materiais zeolíticos promovia a formação de novos materiais 

com estruturas de poros e topologias diferenciadas alem de apresentar uma relação Si/Al 

maiores do que até então conhecidas.  

Por fim a substituição da fonte de alumínio por outros metais como titânio, 

germânio, vanádio permitiu a síntese de novos materiais, no qual em suas estruturas 

havia alem dos conhecidos tetraedros de silício, unidades octaédricas destes metais, 

sendo esta, mais uma inovação na síntese destes materiais. 

A síntese de zeólitas são bastante sensíveis ao tipo de reagentes e a ordem de 

adição dos mesmos, outros fatores que podem influenciar drasticamente na síntese do 

material é a velocidade de agitação do sistema, o tempo de envelhecimento do gel e a 

temperatura de cristalização. 

 No presente trabalho algumas modificações na condição de síntese sol-gel 

foram exploradas, como a introdução de uma série de organocátions derivados da 

decahidroquinolina; 3,5 dimetil piperidina; 2,6 dimetil piperidina e espartênio. Além da 

introdução de uma fonte de vanádio, como substituinte para a fonte de alumínio. 

 

Figura 19- Típica síntese hidrotérmica de uma zeólita. Os materiais que iniciam a 

síntese (ligações Si-O e Al-O) são convertidos em meio aquoso na presença de um 

agente mineralizante (OH- ou F-), em produtos cristalinos (ligações Al-O-Si).  
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2.4.5 O Titaniosilicato ETS-10 

Como citado anteriormente, a zeólita ETS-10 foi sintetizada por Kuznicki (1989) 

no final da década de 80 e o grande diferencial foi a presença de titânio em coordenação 

octaédrica enquanto que a coordenação comumente observada era tetraédrica. A 

estrutura da zeólita ETS-10 é formada por dois polimorfos: polimorfo A e polimorfo B.  

O polimorfo A pode ter tanto simetria descrita pelo grupo espacial P41 ou P43 e os 

parâmetros de cela unitária são: a = 14,58 Å, b = 14,85 Å e c = 27,08 Å e  α = β = γ = 

90°. O padrão de difração teórico do polimorfo A apresenta sete picos de difração bem 

definidos na região de 2θ = 6º; 7º; 9º; 11,5º; 12,5º; 13,5º; 14,5º. 

O polimorfo B pertence ao grupo espacial C2/c e possui parâmetros de cela 

unitária: a = 21 Å, b = 21 Å e c = 14,51 Å e α = 90° β = 111,12° e γ = 90°[44]. O padrão 

de difração teórico do polimorfo B apresenta 7 picos de difração bem definidos na 

região de 2θ = 6º, 8º, 10º, 12º, 13º[44]. 

A estrutura de poros da zeólita ETS-10 é formada por 4 diferentes sistemas de 

abertura de poros: 3, 5, 7 e 12 átomos T. A abertura de poros formada por 12 anéis da 

acesso a um sistema de canais tridimensionais[45]. 

Basicamente, a zeólita ETS-10 é formada pelo compartilhamento de tetraedros de 

[SiO4] e por octaedros de [TiO6]. Sendo assim, para cada titânio da estrutura a carga 

resultante é de -2 e essa carga é compensada pelos cátions Na+ e K+. A representação da 

estrutura da ETS-10 é dada na figura 20. 

 
Figura 20. Estrutura da zeólita ETS-10  
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2.4.6 Incorporação do Vanádio na estrutura zeolítica 

Na seção 2.3.1 foi discutido o papel do vanádio em sistemas biológicos, todavia 

o vanádio é um importante metal de transição que encontra larga aplicação em catalise 

heterogênea e em reações para obtenção de produtos de química fina. Na literatura são 

reportados diversos trabalhos em que átomos de vanádio são incorporados na estrutura 

cristalina de algumas zeólitas como, por exemplo, a BEA [46] e a MFI[47]. O átomo de 

vanádio também tem sido utilizado na obtenção de materiais zeolíticos isomorfos a 

estruturas conhecidas, como o titaniosilicato ETS-10[48]. No trabalho citado foi realizada 

a substituição isoestrutural do titânio por vanádio na rede cristalográfica do material. O 

método de síntese do composto consiste na utilização de “sementes” do titaniosilicato 

ETS-10 como um agente de cristalização no método sol-gel permitindo a obtenção do 

material isomorfo. Este novo vanadiosilicato isomorfo a estrutura do titaniosilicato 

ETS-10 recebeu o nome de AM-6[48]. 

Recentemente foi reportada na literatura a síntese do material AM-6 na ausência 

de “sementes” do material ETS-10[49], utilizando como agente direcionador de estrutura 

hidróxido de tetrametilamônio, ou brometo de tetrametilamônio.  

Em nosso estudo a síntese do material AM-6 foi realizada utilizando como 

agentes direcionadores de estruturas organocátions derivados da decahidroquinolina; 2,6 

dimetil piperidina e 3,5 dimetil piperidina.  

 

2.4.7 Capacidade de troca iônica 

Zeólitas têm a capacidade de realizar troca iônica total ou parcial através do 

tratamento apropriado com uma solução salina. Esta capacidade de troca iônica está 

relacionada com o número de alumínios presentes na sua estrutura e quanto maior o 

número de alumínios presentes maior será a capacidade de troca iônica da zeólita[50]. 

 A presença de tetraedros formados por alumínio e oxigênio, cria densidades de 

carga negativa, ocorrendo, assim, a necessidade de cátions para compensar, os quais 

podem ser trocados sob condições adequadas. Desta forma o incremento de átomos de 

alumínio na estrutura de uma zeólita aumenta sua capacidade de troca iônica.  
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Figura 21- Carga negativa presente na rede tetraédrica de uma zeólita. (principal 

característica responsável pela troca iônica) 

 
2.4.8  Zeólitas como agentes de contraste 

     Uma nova área na qual as zeólitas e nanozeólitas podem ser aplicadas é no 

diagnóstico médico, em particular em exames de ressonância magnética nuclear por 

imagem (MRI). Estudos recentes revelam que nanozeólitas do tipo NaY com íons Gd3+ 

imobilizados no interior de suas cavidades, influencia a taxa de relaxação (1/T1 e 1/T2).       

Isso ocorre devido à lenta difusão das moléculas de água pelos canais e poros da 

nanozeólita, e pela presença do íon paramagnético Gd3+ promovendo, assim, uma 

diferenciação entre as taxas de relação dos prótons das moléculas de água presente no 

tecido humano em relação aos prótons da água presente no interior da zeólita. 

 Para a síntese de novos materiais porosos que exibam alta taxa de relaxação 

(1/T1) para a aplicação como agentes de contraste em ressonância magnética por 

imagem, algumas características chaves devem ser levadas em conta:  

a) O material deve ser capaz de reter íons Gd3+ no interior de seus poros 

b) O material deve ser capaz de reter grande quantidade de moléculas de água na 

sua esfera de coordenação (esfera interna).  

c) O íon Gd3+ deve ser fortemente coordenado à estrutura para assegurar de que o 

íon Gd+3 não seja liberado no interior do organismo, já que na sua forma livre o 

íon é extremamente nefrotóxico. 

d) Os poros devem possuir tamanhos suficientes, da ordem de 7 Ǻ, para permitir 

que moléculas de água difundam no interior do material[17]. 

 

2.4.9  Fatores Positivos na Utilização de Zeólitas 
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Os principais pontos positivos em relação às zeólitas como potencial agente de 

contraste são sua alta estabilidade química e capacidade de formação de complexos bem 

estáveis com íons metálicos inclusive o gadolínio. Outro fator importante é o fato da 

estrutura das zeólitas serem constituídos de átomos como Si, Al e O, que naturalmente 

apresentam biocompatibilidade com os organismos vivos. Outro fator positivo que deve 

ser relevado é o custo muito baixo para a sua produção[51]. 

  
2.4.10 Zeólitas Aplicadas na Área Médica-farmacêutica  

 Zeólitas naturais ou sintéticas são usadas na área médica-farmacêutica por suas 

excepcionais propriedades físico-químicas. Os canais e poros presentes na estrutura 

cristalográfica das zeólitas permitem a adsorção de diferentes íons e moléculas em sua 

estrutura e posteriormente liberação seletiva. 

Um dos exemplos da aplicação de zeólitas na área médica-farmacêutica é o 

emprego da zeólita natural clinoptilolita em tratamentos gastrointestinais. Estudos 

clínico-farmacológicos revelam que a zeólita natural clinoptilolita após sua purificação 

e quando administrada oralmente apresenta uma grande estabilidade no transito 

gastrintestinal, estes estudos demonstraram a não toxicidade deste material para os seres 

humanos. A seletividade de algumas zeólitas por Cs e Sr permite o tratamento de 

partículas radioativas provenientes de rejeitos nucleares. Pesquisas com seres humanos 

que foram contaminados de maneira indireta pela ingestão de alimentos contaminados 

pela radiação nuclear de Chernobyl, Ucrânia, demonstraram que uma dieta 

suplementada com um tipo de zeólita baseada na estrutura da zeólita clinoptilolita 

facilita a excreção de 137Cs. As zeólitas administradas na dieta alimentar provocam uma 

eliminação de 90Sr e 137Cs no trato gastrintestinal, sendo estas substâncias radioativas 

excretadas pelos processos normais, diminuindo assim sua  assimilação pelo 

organismo[50].  

Em Cuba algumas zeólitas naturais foram estudadas como tampões, para a 

redução da acidez estomacal para o tratamento de úlceras.  

Algumas zeólitas em sua forma policristalina são utilizadas para o tratamento de 

tricofitias (micoses cutâneas), e também para o aceleramento da cicatrização gerado por 

cirurgias. Medicamentos tendo como base a zeólita clinoptilolita dopadas com zinco 

(Zn+2) foram utilizados no tratamento da acne. O principio ativo deste medicamento é o 
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antibiótico eritromicina que em ação conjunta com o íon (Zn+2) se mostra um agente 

muito eficaz contra a resistente bactéria Propionibacterium[52]. 

Outro exemplo do uso de materiais zeolíticos em aplicações biomédicas é a 

imobilização do agente antiinflamatório ibuprofeno em zeólita faujasita[53] para serem 

usados como agentes vetores para “drug delivery” para tratamento de processos 

inflamatórios. 

 

2.5 Química Sol-Gel 
2.5.1 Princípios da Química Sol-Gel 

 O processo de química sol-gel consiste em uma metodologia de preparação de 

materiais, partindo-se originalmente de precursores moleculares, no qual uma rede de 

óxido pode ser obtida via reações de polimerização inorgânica. Estas reações ocorrem 

em solução, e o termo sol-gel é utilizado para descrever a síntese de óxidos inorgânicos 

por métodos de via úmida.  

Os materiais obtidos por este método apresentam alta pureza, homogeneidade e 

temperaturas de processamento muito inferiores, quando comparados com aqueles 

formados pelos métodos tradicionais de obtenção (altas temperaturas). O processo sol-

gel é um excelente método usado na preparação de materiais vítreos, pós cerâmicos, 

peças cerâmicas densas ou porosas, filmes finos e recobrimentos, compósitos e 

materiais porosos como zeólitas[54]. 

 

2.6  Agentes Direcionadores de Estrutura (SDA) 
2.6.1 Emprego de Moléculas orgânicas na síntese de zeólitas 

Desde a metade do século passado, a adição de organocátions a síntese de zeólitas 

tem sido essencial para a descoberta de novos materiais com estrutura e topologias 

diferentes. A inclusão de organocátions na síntese de zeólitas foi primeiramente 

reportada no trabalho de Barrer e Denny[30]. Desde então, o uso de templates orgânicos 

tem sido intensivamente utilizado nas sínteses de novas zeólitas, principalmente quando 

se visa a síntese de zeólitas com canais e cavidades maiores e com alto teor de sílica[27]. 

Embora ainda não exista um consenso entre os pesquisadores sobre o mecanismo 
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envolvendo a interação entre as espécies inorgânicas e orgânicas, acredita-se que o 

agente orgânico direcionador de estrutura (organocátion) ou template forme durante o 

processo de cristalização clatratos que com o crescimento dos cristais preenchem os 

vazios da estrutura. Outros fatores tais como o controle da temperatura, composição 

molar do gel, pH, tempo de envelhecimento, aquecimento e agitação influenciam na 

forma do material final obtido. 

Outra variável que pode influenciar na estrutura do material final obtido é a 

flexibilidade do agente orgânico direcionador de estrutura (SDA). Esta flexibilidade da 

molécula orgânica pode fornecer um grande número de conformações afetando o modo 

de cristalização do material, deste modo interferindo na formação dos poros, canais e 

cavidades[55].  

Uma importante informação constatada empiricamente indica que, para uma 

molécula orgânica ser utilizada como um eficiente SDA, esta deve apresentar uma razão  

entre os átomos de carbono e nitrogênio que constituem sua estrutura um valor na faixa 

de  6 a 12 (6<C/N<12). Esta relação permite que moléculas que possuem esta razão 

sejam mais solúveis no meio (sol-gel) e permita uma melhor transferência de massa no 

sistema reacional[55].  

No esquema 2 encontram-se alguns dos agentes direcionadores de estrutura 

orgânicos que foram utilizados na síntese de novas zeólitas. 
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Esquema 2- Linha cronológica para os organocátions utilizados na síntese de zeólitas[55]. 
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 2.6.2 Reações Orgânicas Importantes para Obtenção de Agentes Direcionadores 

de Estruturas (SDA) 

A reação relativamente mais simples para a obtenção de templates orgânicos é a 

reação de quaternização. Nela estão envolvidas duas espécies químicas, uma amina 

terciária e um haleto de alquila. Nesta reação a amina terciária ataca o grupo alquílico, 

formando um composto quaternário e liberando um halogênio (esquema 3). 

 
Esquema 3- (a) Reação entre uma amina terciária com um haleto de alquila. (b) Síntese 

de um composto diamino quaternário, reação entre um dialeto de alquila com dois 

equivalentes de amina terciária[55]. 

 

Esta reação deve ser executada em baixa temperatura (0�C) enquanto a adição do 

haleto de alquila é efetuada por gotejamento [esquema 3 (a)], pois trata-se de uma 

reação exotérmica. Após a total adição do haleto de alquila, a temperatura do sistema 

reacional é equilibrada com a temperatura ambiente.  

O monitoramento da reação pode ser feito qualitativamente, pois o produto formado 

não é solúvel no solvente reacional, assim a formação de um óleo ou de um sólido 

indica que a reação esta sendo bem sucedida. 

No esquema 3 (b) está simplificado a reação entre dois equivalentes de dihaleto de 

alquila e um equivalente de uma amina terciária, o principal produto desta reação é uma 

diamina quaternária. 

As reações de quaternização podem ser também empregadas para a formação de 

anéis como mostrado no esquema 4. 

 
Esquema 4- Reação de ciclização entre uma amina secundária e um dialeto de alquila. 
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 Neste tipo de reação a utilização do bicarbonato de potássio faz-se necessário 

para a remoção do próton que está ligado ao nitrogênio secundário, tornando este 

nitrogênio (densidade de carga negativa) potencialmente mais reativo para o ataque a 

extremidade alquílica (densidade positiva) do haleto. Para que a reação seja efetiva 

(ocorra o fechamento do anel) e apresente bons rendimentos, o aumento da temperatura 

fornece energia suficiente para que o nitrogênio ataque novamente à outra extremidade 

do haleto de alquila fechando o anel (esquema 5). 

 
Esquema 5 – Mecanismo da reação de ciclização[55]. 

  

 Outra importante reação para obtenção de organocátions são as reações que 

envolvem cloretos de acila e uma amina secundária, obtendo-se uma amida, 

posteriormente esta amida é reduzida e por fim alquilada resultando no template 

desejado.  Para esta seqüência reacional tem-se a obtenção do template utilizado na 

síntese da zeolita SSZ-65 (esquema 6)[56]. 

 
Esquema 6- Seqüência reacional para a obtenção do organocátion empregado na síntese 

da zeólita SSZ-65.   

 

2.6.3 Preparo de SDAs através da reação de Diels-Alder 

 Entre as reações para a busca de novas moléculas orgânicas podemos também 

destacar a reação de Diels-Alder. Tanto para o preparo de uma diimida, como também 

para o preparo da diamina desejada; e posteriormente a reação de alquilação permite a 

obtenção do agente direcionador de estrutura, como indicado no esquema 7. 
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Esquema 7- Reação de Diels-Alder para o preparo de um agente direcionador de 

estrutura e seu mecanismo simplificado[55]. 

 

 A reação de Diels-Alder trata-se de uma adição em que o carbono 1 e o carbono 

4 do sistema conjugado do dieno se ligam aos átomos de carbono da ligação dupla, 

composto de carbonila insaturado. O resultado é a formação de um anel de seis 

membros, onde estão envolvidos um sistema de 4 elétrons π (o dieno) e um sistema de 2 

elétrons π (o dienófilo). A reação de Diels-Alder é a mais importante entre as de 

cicloadição, conhecida por cicloadição [4+2][57]. 

 

2.6.4 Preparo de SDAs derivados do alcalóide Espartênio 

 O espartênio é um alcalóide natural encontrado em uma planta que se 

desenvolve na cordilheira dos Andes (Lupinus mutabilis). A principal característica 

presente no espartênio esta relacionada a sua estrutura rígida e quiral[58]. 

 Os trabalhos publicados por Nakagawa[58] e por Lobo e Davis[59] mostraram que 

N-metil espartênio pode ser utilizado como agente direcionador de estrutura para 

preparar peneiras moleculares como SSZ-24, CTI-5 e ITQ-21. No trabalho de Ogino e 

Davis[60] os derivados N,N’-dimetil espartênio e N-etil espartênio foram também 

utilizados como agentes direcionadores de estrutura para a síntese das peneiras 

moleculares SSZ-24, CTI-5 e ITQ-21. 
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 Na síntese do N-metil espartênio utiliza-se o iodeto de metila como reagente e a 

acetona como solvente. Para o N,N’-dimetil espartênio e N-etil espartênio são utilizados 

os triflatos (metil trifluorometanossulfonato e etil trifluorometanossulfonato) como 

reagentes respectivamente e tolueno seco como solvente para ambas reações.  

 No esquema 8 está apresentado de maneira simplificada as reações para a 

obtenção dos derivados de espartênio. 

 
Esquema 8- Reações para a obtenção dos derivados de espartênio[60]. 

 

 O mecanismo reacional para a obtenção do metil – espartênio é a substituição 

nucleofílica bimolecular, neste tipo de reação o par de elétrons livres presente no átomo 

de nitrogênio ataca o carbono com densidade de carga positiva presente no haleto, 

liberando o halogênio (iodo). No esquema 9 é ilustrado o mecanismo para a reação de 

formação do metil – espartênio. 

 
Esquema 9- Mecanismo de reação para a formação do metil – espartênio. 

 

 As reações para a obtenção dos derivados dimetil e etil – espartênio são regidas 

pelo mecanismo de substituição nucleofílica, porém agora os reagentes empregados são 

o metil e o etil trifluorometanossulfonato, usualmente conhecidos como triflatos. Neste 

mecanismo o par de elétrons livres presente no nitrogênio (densidade de carga negativa) 
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ataca o carbono (densidade de carga positiva) ligado ao oxigênio presente no grupo 

triflato, formando assim a ligação nitrogênio-carbono tornando o nitrogênio 

positivamente carregado. O par de elétrons presente na ligação carbono-oxigênio migra 

para o átomo de oxigênio, tornando-o negativamente carregado, formando assim o íon 

triflato como mostrado no esquema 10. 

 
Esquema 10- Mecanismo de preparo do etil espartênio. 

 

2.6.5 Sintese de SDAs derivados de 1,4 diazobiciclo [2,2,2] octano (DABCO) 

  O Dabco é um importante intermediário chave por ser utilizado de varias 

maneiras na preparação de produtos farmacêuticos[61]. Na indústria de plásticos o Dabco 

é utilizado como catalisador na preparação de poliuretanos. Outra importante aplicação 

do Dabco é sua adição em microscopia de fluorescência para retardar a fotodegradação 

da fluoresceína e outros corantes. A molécula de Dabco exibe propriedades incomuns 

devido a sua estrutura de gaiola (figura 21), formada pelos seus biciclos, sendo esta a 

propriedade mais explorada na síntese de materiais zeolíticos[62]. 

                                                                                       
 

Figura 22- Molécula do 1,4-diazobiciclo [2.2.2] octano (dabco) e sua estrutura em 

forma de gaiola. 

 

 Os principais derivados de Dabco são apresentados no esquema 11, estes 

derivados foram utilizados como agentes direcionadores de estrutura para a síntese de 

zeólitas como MTW e MFI[63]. 
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Esquema 11- Derivados de Dabco utilizados como SDAs. 

 

 As reações de preparações destes derivados obedecem ao mecanismo de 

substituição nucleofílica bimolecular. Neste mecanismo os pares de elétrons livres 

presentes no nitrogênio atacam o carbono com densidade de carga positiva (presente no 

haleto de alquila), dando origem a ligação carbono-nitrogênio; seguidamente o 

halogênio é liberado e a nova molécula é formada (esquema 12). 

 

 
Esquema 12- Mecanismo de formação do metil-dabco. 

 

2.6.6 Síntese de SDAs derivados da L-BOC Prolina 

Neste trabalho a síntese de um novo direcionador de estrutura derivado de L-

BOC Prolina foi proposto e a seqüência reacional para a obtenção esta descrita no 

esquema 13. 
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Esquema 13- Seqüência reacional para o preparo do agente direcionador de estrutura. 

 

Na reação proposta utiliza-se um derivado do aminoácido prolina, a L-Boc 

Prolina e um reagente específico para reagir com a hidroxila da carboxílica, a 

diciclohexilcarbodiimida (DCC), conhecidamente um bom grupo de partida. A dupla 

ligação presente no DCC retira o hidrogênio presente no grupo hidroxila tornando o 

oxigênio negativamente carregado. O oxigênio faz o ataque ao carbono com densidade 

de carga positiva formando o 1º intermediário (Esquema 14). 

 
Esquema 14- Mecanismo proposto para a formação do 1º e 2º intermediário. 

 

 Na etapa seguinte com a adição do reagente 2,6-dimetil piperidina, o nitrogênio 
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presente na molécula, ataca o carbono da carbonila presente no 1º intermediário, 

eliminando o grupo onde está presente o grupo diimida (DCC), dando origem, assim, ao 

2º intermediário (Esquema 14). 

 Na etapa seguinte o 2º intermediário é então reduzido com tetrahidreto 

aluminato de lítio (LiAlH4), esquema 15. 

 
Esquema 15- Redução do 2º intermediário, última etapa no preparo da molécula 

desejada. 

 

Para a obtenção do 2º intermediário como ilustrado no esquema 14, pode-se 

propor uma segunda rota sintética conforme ilustrado no esquema 16. 

 
Esquema 16- Segunda rota proposta para a obtenção do 2º intermediário. 

 

Nesta rota utiliza-se o cloreto de tionila para reagir com a L-Boc Prolina  

obtendo-se um cloreto de acilo, nesta etapa também é formado o cloreto de hidrogênio e 

o dióxido de enxofre, que são gases e facilmente eliminados do meio reacional. 

Com o cloreto de acilo formado adiciona-se o cloreto de alumínio e o derivado 

de piperidina, resultando no 2º intermediário.  

 O mecanismo proposto para esta segunda rota consiste, no ataque do átomo de 
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alumínio ao átomo de cloro presente no cloreto de acila, dando origem ao íon 

tetracloreto aluminato e o íon acil. Continuamente, o par de elétrons presente no átomo 

de nitrogênio do derivado de piperidina ataca o carbocátion formado, dando origem à 

ligação nitrogênio-carbono e à formação do 2º intermediário (esquema 17). 

 

Esquema 17- Mecanismo proposto para a obtenção do 2º intermediário (segunda rota). 

 

2.7 Técnicas espectroscópicas para análises de zeólitas  
Nas próximas seções descreveremos as principais técnicas espectroscópicas 

utilizadas nesse trabalho desde a elucidação estrutural dos templates orgânicos até a 

caracterização final dos materiais zeolíticos. 

 

2.7.1 Espalhamento Raman 

 A espectroscopia Raman é uma técnica fotônica de alta resolução que 

proporciona, em poucos segundos informação química e estrutural de compostos 

orgânicos e inorgânicos. Essa informação esta relacionada aos grupos químicos 

presentes nos sólidos através de seus modos vibracionais.  

 No experimento Raman, um feixe de radiação monocromática incidente, 

atravessa a amostra e a radiação espalhada é observada perpendicularmente à direção do 

feixe. Ocorrem colisões inelásticas entre os fótons da radiação incidente e as moléculas 

da amostra irradiada fazendo com que as energias dos fótons espalhados sejam 

aumentadas ou diminuídas em relação aos fótons incidentes por valores quantizados, 

valores estes que correspondem às diferenças de energias entre os níveis vibracionais da 
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molécula. Em geral cerca de 1 em cada 107 fótons do feixe da radiação incidente colide 

com uma molécula[9]. Este efeito que posteriormente recebeu o nome de espalhamento 

Raman, foi observado experimentalmente pela primeira vez por Raman e Krishan 

(1928), embora já houvesse sido previsto teoricamente por Smekal em 1923.  

O efeito Raman é descrito quanticamente como um processo no qual dois fótons 

estão envolvidos, o primeiro estágio consiste na absorção de um fóton pela molécula, 

esta molécula então adquire energia, por um curto tempo de duração e no estágio 

seguinte ocorre a liberação de um fóton em um intervalo de tempo da ordem de 10-11s. 

Na figura 23 estão representadas as principais etapas ou fenômenos do espalhamento 

Raman. A figura 23a representa o espalhamento Rayleigh que ocorre quando a absorção 

e a emissão de fótons têm a mesma freqüência e igual quantidade de energia. Esta 

transição não contribui para a obtenção do sinal espectroscópico. Nos casos (23b, c, d, 

e) são representados o efeito Raman em diferentes situações. Na figura 23b está 

representado o espalhamento Raman anti-Stokes, neste caso a freqüência da radiação 

espalhada é maior do que a incidente (υ0+υvib), assim a transição encerra-se em um nível 

energético vibracional mais baixo que aquele de partida[64]. 

 
Figura 23- Espalhamentos Raman possíveis depois da interação fóton molécula: a) 

espalhamento Rayleigh; b) espalhamento Raman anti-Stokes; c) espalhamento Raman 

Stokes; d) espalhamento Raman pré-ressonante; e), f) espalhamento Raman ressonante. 
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Na figura 23c tem-se o espalhamento Raman Stokes, neste caso a freqüência da 

radiação espalhada é menor do que a incidente (υ0- υvib), desta forma a transição 

encerra-se em um nível energético vibracional mais alto que aquele de partida.  

 Em ambos os casos ocorre a conservação da energia total, desta forma no 

processo Stokes a molécula recebe um quantum de energia vibracional, enquanto no 

processo anti-Stokes a molécula libera um quantum de energia no espalhamento. 

 A população dos vários níveis energéticos é governada pela distribuição de 

Boltzmann, assim as linhas anti-Stokes resultarão em sinais menos intensos, uma vez 

que os níveis de mais alta energia estarão menos populados em temperaturas baixas. 

 Na figura 23d, e, f estão representados o fenômeno Raman ressonante, em que a 

radiação incidente fornece energia suficiente à molécula para que alcance níveis 

enérgicos próximos ou coincidentes a uma transição eletrônica permitida. Neste caso a 

radiação espalhada apresenta uma grande intensidade, além disso, é comum o caso de 

poucos modos vibracionais contribuírem para o espalhamento mais intenso, desta forma 

o espectro Raman resultante apresenta-se simplificado[64].  

 

2.7.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV), por apresentar excelente 

profundidade de foco, permite análises com grandes aumentos de superfícies 

irregulares, como superfícies de fratura. É de grande importância para os estudos de 

novos materiais sintetizados, uma vez que permite observar a morfologia, 

homogeneidade e tamanho das partículas que formam os sólidos estudados. Em um 

microscópio eletrônico de varredura as imagens de alta resolução são construídas ponto 

a ponto, de modo similar à formação de uma imagem de televisão, assim as imagens 

fornecidas por ele possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do 

aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons. 

As variáveis de operação alcançadas pelo microscópio de varredura convencional 

são tensão de aceleração de 3 a 50 kV, faixa útil de aumentos de 10 a 50.000 vezes, 

resolução de 30 Å[65]. 

Para a obtenção de imagens na microscopia eletrônica de varredura um feixe de 

elétrons (elétrons primários) emitidos por um filamento aquecido pela passagem de uma 

corrente elétrica (efeito termoiônico), incide sobre a superfície da amostra[66]. A 
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incidência deste feixe de elétrons na superfície do material promove a emissão de 

elétrons, chamados elétrons secundários. Estes elétrons “arrancados” geralmente são 

fracamente ligados aos átomos da superfície do material, eles então são coletados por 

um copo de Faraday. Este detector é basicamente um copo de metal, em cuja entrada é 

aplicada uma tensão positiva de modo a acelerar os elétrons secundários, pois são 

elétrons de baixa energia[67]. Os elétrons acelerados geram então uma diferença de 

potencial que é amplificada. A diferença de potencial amplificada controla a intensidade 

do feixe de elétrons em um tubo de raios catódicos similar a um tubo de imagem de 

televisão (figura 24). Assim, a imagem formada no tubo de raios catódicos permite 

distinguir o relevo da superfície do material em análise. 

 
Figura 24- Sistema para a obtenção de imagens na microscopia eletrônica de varredura 

(MEV)[67]. 
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2.7.3 Difração de Raios-X 

 Os raios-X foram descobertos por Wilhelm Rӧntgen em 1895, dezessete anos 

depois Max von Laue sugeriu que estes raios poderiam ser difratados por estruturas 

cristalinas, pois von Laue notou que os respectivos comprimentos de onda eram da 

mesma ordem de grandeza das distâncias entre os planos da rede cristalina. Esta 

hipótese foi confirmada por Walter Friedrich e Paul Kinipping, e desde então sua 

evolução foi crescente e hoje se tornou umas das técnicas mais poderosas para a 

investigação de materiais cristalinos[9]. 

 O raio-X é uma radiação eletromagnética na qual seu comprimento de onda 

encontra-se na ordem de 10-10 m ou 1 Ǻ, eles são gerados normalmente pelo 

bombardeio de um metal por elétrons de alta energia. Os elétrons são desacelerados ao 

penetrar no interior do metal e geram radiação num intervalo continuo de comprimento 

de onda, conhecidamente de radiação de frenamento (Bremsstrahlung)[9].  

 Quando um elétron de alta energia colide com o metal e arranca um elétron da 

camada mais interna (camada K) é aberta uma vacância, assim um elétron que ocupa 

um nível energético mais alto é promovido a esta camada menos energética, essa 

diferença de energia é então liberada como radiação X (figura 25). 

 
Figura 25- Formação da radiação X. 

 

 Esta radiação gerada é colimada e direcionada sobre um material a ser analisado 

(esquema 18), que então os difrata em um determinado ângulo. Os raios difratados são 

detectados e transformados em sinais, o registro dos sinais emitidos é representado em  
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Esquema 18- Aparato experimental para a obtenção de Raios-X. 

 

um difratograma (figura 27). O difratograma mostra a intensidade dos sinais, expresso 

em contagens por segundos (cps), em função do ângulo 2θ de varredura. 

A difração de raios-X é uma ferramenta bastante utilizada para identificar e 

caracterizar sólidos inorgânicos cristalinos tais como zeólitas. Uma das suas mais 

importantes aplicações é a determinação quantitativa e qualitativa das fases presentes 

numa amostra, assim se o material analisado é cristalino, cada conjunto de planos 

atômicos no sólido gera um plano de difração característico[68]. 

 A difração de raios-X estuda a estrutura de um sólido em escala atômica, em 

planos de distância reticular d, obedece a condição de reflexão da lei de Bragg[9]. 

U = 2. V. WXYZ    (20) 

 

Na equação 20 λ corresponde ao comprimento de onda, d é a distância 

interplanar e θ é o ângulo de Bragg, (ângulo de incidência com a superfície). 

 Os raios-X difratados podem ser detectados fotograficamente; eletricamente por 

meio da ionização que produz em um gás; por contagem da cintilação ou pelo efeito 

fotoelétrico nos elementos semicondutores germânio ou silício. 

 A figura 26 representa esquematicamente o arranjo instrumental de um aparelho 

para a difração de raios-X de materiais na forma de pó policristalinos. 
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Figura 26- Esboço simplificado de um difratômetro de raios-X. 

 

 Para a realização das medidas, a amostra é girada de um ângulo θ, enquanto o 

detector é girado de um ângulo 2θ. Quando a condição de Bragg é satisfeita, temos um 

registro do sinal no detector. Assim sabendo-se o valor de 2θ e o valor do comprimento 

de onda dos raios-X podemos determinar o espaçamento entre os planos cristalinos que 

difratam os raios-X. A figura 27 apresenta um difratograma característico de uma 

amostra policristalina no caso o cloreto de sódio[9]. 

 
Figura 27- Difratograma de raios-X para o cloreto de sódio. 

 

2.7.4 Difração de Raios-X em Monocristais 

 Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para a obtenção da estrutura 

tridimensional: difração de nêutrons por monocristais, difração de raios-X por 
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monocristais, ressonância magnética nuclear, entre outros. Dentre estas diversas 

técnicas, a difração de raios-X por monocristais se apresenta como a mais adequada 

devido a sua alta resolução com que se pode descrever a densidade eletrônica[69]. Este 

método nos fornece a elucidação estrutural de moléculas em nível atômico, para 

compostos no estado cristalino.  

 Quando um monocristal é irradiado com os raios-X, de comprimento de onda da 

ordem de 1,0 Ǻ, ele se comporta como uma rede de difração tridimensional e produz um 

padrão de difração constituído de um arranjo tridimensional de intensidades difratadas 

denominadas (reflexões). As intensidades destas reflexões são proporcionais ao 

quadrado do número de elétrons dos átomos constituintes do composto a ser analisado. 

Depois de ser coletado um número convencional de reflexões (normalmente 25) são 

localizadas e centradas, uma rotina de Mínimos Quadrados de um computador acoplado 

ao difratômetro calculando os parâmetros de cela (a, b, c alfa, beta, gama) da melhor 

cela unitária e a matriz de orientação baseada em reflexões centradas e indexadas[69]. Na 

figura 28 é ilustrado esquematicamente o experimento de difração de raios-X por 

monocristais. 

 
Figura 28- Esquema simplificado para o experimento de difração de raios-X por 

monocristais. 

 

2.7.5 Análise térmica 

 A análise térmica abrange um grupo de técnicas nas quais uma propriedade 

física de um composto é medida em função da temperatura ou tempo, enquanto o 

composto é submetido a um programa controlado de temperatura[70]. 

 Dentre as técnicas mais difundidas encontram-se a 

Termogravimetria/Termogravimetria Derivada (TG/DTG), Análise Térmica Diferencial 
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(DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Detecção de Gás Desprendido 

(EGA) e Análise Termomecânica[70]. Estas técnicas permitem obter informações com 

relação à: variação de massa, estabilidade térmica, pureza, ponto de ebulição, calores de 

transição, calores específicos, ponto de fusão, diagramas de fase, água livre, água 

ligada[71]. 

 A termogravimetria (TG) é uma técnica de análise térmica na qual a variação de 

massa da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura e/ou 

tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. 

Esta técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na 

massa das substâncias, bem como estabelecer a faixa de temperatura em que elas 

adquirem composição química fixa, definida e constante, a temperatura em que 

começam a se decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação, 

oxidação, combustão, decomposição[71]. 

 Na termogravimetria derivada (DTG), as curvas são registradas a partir das 

curvas TG e correspondem à primeira derivada da variação de massa em relação ao 

tempo (dm/dt), registrada em função da temperatura ou do tempo. Ou, ainda, à primeira 

derivada da variação de massa em relação à temperatura (dm/dT), registrada em função 

da temperatura ou do tempo. Um gráfico típico de TG (linha azul) e DTG (linha 

vermelha) é ilustrado na figura 29. 

 No eixo y usualmente está apresentado em percentual de massa wt%, desta 

forma permitindo a comparação entre várias curvas com a base normalizada. 

Ocasionalmente o peso e a temperatura serão exibidos em função do tempo. Assim, 

torna-se mais conveniente a verificação aproximada da taxa de aquecimento, mas é 

menos conveniente para o propósito de comparação com outras curvas. 

 
Figura 29- Curvas características para uma analise de TG e DTG. 



52 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

  O equipamento utilizado na análise termogravimétrica é constituído por uma 

microbalança, um forno, termopares e um sistema de fluxo de gás. Na figura 30 

apresenta-se esquematicamente simplificado a montagem para o aparelho de analise 

termogravimétrica. 

 
Figura 30- Montagem simplificada do aparelho para analise termogravimétrica[71]. 

 

2.7.6 Ressonância Magnética do Estado Sólido (NMR-SS) 

 A ressonância Magnética Nuclear do estado sólido (NMR-SS) possibilita os 

estudos estruturais de sistemas orgânicos e inorgânicos no estado sólido[72]. 

 A NMR-SS como todas as técnicas espectroscópicas baseiam-se na interação da 

radiação eletromagnética e a matéria. Os princípios físicos empregados para a discussão 

deste método analítico são baseados nos mesmos apresentados na seção 2. Na figura 31 

é ilustrado um esboço do aparelho utilizado na técnica de NMR-SS, este equipamento 

possui em sua montagem um imã supercondutor mantido a temperatura de 4 K, um 

solenóide inclinado em um ângulo de 54,7º, onde a amostra é inserida; um sistema de 

transmissão e recepção de radiofreqüência, um amplificador e um computador acoplado 

ao sistema para o tratamento dos sinais coletados. 
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Figura 31- Montagem do espectrômetro para o experimento de ressonância magnética 

nuclear no estado sólido. 
 

 Atualmente existem três técnicas em NMR-SS que permitem a obtenção de 

espectros com uma alta resolução: 

1) Rotação da amostra em torno de um ângulo de giro, (ângulo mágico de giro) do 

inglês (Magic Angle Spinning, MAS) 

2) Polarização Cruzada (Cross Polarization, CP) 

3) Desacoplamento (Decoupling, DEC) 

Neste trabalho as técnicas 1 e 2 foram empregadas e serão discutidas nesta seção. 

 

2.7.6.1 Ângulo Mágico de Giro (Magic Angle Spinning-MAS) 

 Este experimento foi proposto para tentar eliminar as interações anisotrópicas e 

chegar próximo ao valor isotrópico. As interações tanto dipolares magnéticas tanto 

quanto as interações de deslocamento químico anisotrópico dependem do fator (3cos2θ-

1). Para ambas interações θ corresponde ao ângulo entre B0 (campo magnético aplicado) 

e o eixo z do sistema. 

O campo dipolar magnético local produzido pelo núcleo 1 no sitio do núcleo 2 ao 

longo da direção z é diretamente proporcional a 3cos2θ-1, descrevendo a anisotropia da 

interação dipolar magnética[73]. 

 Assim, anulando-se este termo, os campos locais anulam-se, desta forma tem-se: 
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3\^W9Z − 1 = 0 

Z = \^W
' 	'
_�'/9 = 54,73  (21) 

Sendo o valor 54,7º conhecido como ângulo mágico de giro (figura 32). 

 Para as interações de deslocamento químico anisotrópico a freqüência de rotação 

deve ser comparável ao menos as larguras de linha obtidas com a amostra sem estar 

rotacionando[74]. 

 
Figura 32- Representação do ângulo mágico de giro (MAS). O MAS é formado entre o 

campo magnético externo aplicado e o eixo em que a amostra esta sob rotação. 

 

2.7.6.2 Polarização Cruzada (cross polarization-CP) 

 A polarização cruzada é uma técnica utilizada na NMR-SS que consiste no 

aumento de sensibilidade de um núcleo raro S através da transferência de polarização de 

um núcleo I abundante. O principal efeito da polarização cruzada é aumentar a 

magnetização de núcleos raros como o 13C em função de núcleos naturalmente 

abundantes como o 1H e encurtar os tempos de relaxação T1 e assim melhorando a 

relação sinal/ruído[75]. 

 Para a obtenção do efeito de polarização cruzada os núcleos abundantes 1H se 

aproximam de um reservatório térmico, e a transferência de polarização para o núcleo 

raro 13C é realizada favoravelmente pelo caráter termodinâmico. Quando este contato 

térmico é estabelecido, no sistema girante de coordenadas, a condição de Hartmann-

Hahn[76] deve ser satisfeita: 
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: Aa b Aa = : cad b c       ad (22) 

Na equação 22 : Aa  e : cad  são as razões giromagnéticas dos núcleos de 1H e 13C 

respectivamente e b Aa  e b c  ad são os campos de radiofreqüência aplicados para os 

núcleos de 1H e 13C. 

 Assim, quando os spins nucleares das duas espécies estão no eixo rotatório, na 

mesma velocidade e no mesmo nível energético, a transferência de energia é permitida 

(figura 32). Desta forma as duas espécies nucleares terão a mesma freqüência de Larmor 

em seus respectivos sistemas girantes de coordenadas assim, ω1H =ω13C
[76]

. 

 
Figura 33- Condição Hartmann-Hahn para a polarização cruzada estabelecida entre o 

carbono e o hidrogênio no eixo rotatório[73]. 

 

 2.7.6.3 Ressonância Magnética do Estado Sólido aplicadas em Zeólitas 

 Todos os átomos presentes na rede cristalográfica de uma zeólita possuem 

isótopos que são ativos na NMR-SS, desta forma um material zeolítico pode ser 

investigado por esta técnica. A proporção natural dos núcleos que estão presentes na 

rede cristalográfica e ativos na NMR-SS é: 29Si (4,6%), 27Al (100%), 17O  (0,04%), para 

o oxigênio é necessário o enriquecimento isotópico; em casos que ocorrem falhas na 

estrutura cristalográfica (grupos OH), o átomo de 1H (100%) pode ser utilizado.  

Em uma zeólita típica (Si, Al, O) o seu espectro de Ressonância Magnética 

Nuclear com ângulo mágico de giro para o núcleo de 29Si, apresenta um máximo de 

cinco picos, todos bem resolvidos como ilustrado na figura 34.  
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Figura 34- Espectro de 29Si MAS NMR para a zeólita analcita. 

 

Foi demonstrado por Lippmaa e Engelhardt[77] que todos estes cinco picos 

correspondem a cinco possíveis distribuições de átomos de Si e Al em torno de um 

átomo de silício no centro de um tetraedro  Si(4Al, 0SI), Si(3Al, 1Si), Si(2Al, 2Si), 

Si(1Al, 3Si), Si(0Al, 4Si); desta forma para cada sítio cristalográfico o deslocamento 

químico anisotrópico é diferente como indicado na figura 35. 

 
Figura 35- Deslocamentos químicos anisotrópicos para os diferentes sítios de silício em 

uma zeólita típica[78].  
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 Para zeólitas sintéticas em que os átomos de alumínio são substituídos por 

átomos de titânio (zeólita ETS-10), o deslocamento anisotrópico do átomo de silício é 

diferente em relação a uma zeólita típica, já que o átomo de titânio apresenta geometria 

octaédrica, desta forma a estrutura deste material apresenta uma mistura de tetraedros 

formados por átomos de silício e octaedros formados pelos átomos de titânio (Ti4+)[44].  
  O espectro de 29Si MAS NMR para a zeólita ETS-10 apresenta três picos 

distintos como indicado na figura 36. 

 
Figura 36- Espectro de 29Si MAS NMR para a zeólita ETS-10. 

 

 Pode-se notar que no espectro da zeólita ETS-10 estão presentes os picos em -94 

e -97 ppm relacionados à espécie Si(3Si, 1T), ou seja, em um sítio formado por um 

tetraedro de silício ocorre uma ligação entre este tetraedro e um octaedro formado por  

um átomo de titânio. Já o pico por volta de -105 ppm relaciona-se à espécie do tipo 

Si(4Si, 0Ti). As estruturas responsáveis pelo aparecimento destes sinais estão 

apresentadas na figura 37. 

 

 
Figura 37- Sítios de silício encontrados na zeólita ETS-10. 

Si(4Si, 0Ti) 
Si(3Si, 1Ti) 
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 Para zeólitas preparadas com átomos de vanádio em sua rede cristalográfica, o 

espectro de 29Si MAS NMR torna-se complexo, pois os possíveis estados de oxidação 

do átomo de vanádio interfere na forma e na qualidade do sinal obtido. Para os números 

de oxidação V3+ e V4+, estas espécies são paramagnéticas, interferindo no sinal, 

podendo causar o alargamento do sinal ou até mesmo o desaparecimento do sinal[79].  

 

2.8 Técnicas Espectroscópicas para Análises dos SDAs 
2.8.1 Ressonância Magnética do Estado Líquido  

 A espectrometria de ressonância magnética nuclear no estado líquido (NMR-LS) 

é basicamente outra forma de espectroscopia de absorção. Sob as condições apropriadas 

em um campo magnético, uma amostra pode absorver radiação eletromagnética na 

região de radiofreqüência em uma freqüência regida pelas características estruturais da 

amostra. Esta absorção é função de determinados núcleos da molécula como 1H e 13C. O 

espectro de NMR-LS é um registro gráfico das freqüências dos picos de absorção contra 

suas intensidades. 

 Alguns núcleos que possuem número quântico de spin, I, igual a 1/2 como o 1H, 
13C, 15N, tem seus espectros de NMR-LS facilmente obtidos. Dentre estes, os mais 

amplamente utilizados são o 1H e o 13C. 

 O número de sinais num espectro de 1H da NMR-LS indica os diferentes 

ambientes químicos de prótons (1H) numa molécula. A posição dos sinais indica as 

espécies de prótons que se tratam: aromáticos ou alifáticos; primários, secundários, 

terciários; benzílicos, adjacentes a átomos de halogênio ou a outros átomos ou grupos 

de átomos. 

A posição dos sinais, denominada deslocamento químico, indica a qual ambiente 

magnético o próton se encontra; a forma do desdobramento do sinal (simpleto, dubleto, 

tripleto, etc.) indica o numero de prótons vizinhos ao próton considerado. A distância 

entre as linhas do sinal denomina-se constante de acoplamento, interação do spin do 

núcleo considerado em relação a seus vizinhos (figura 38). Com estas informações é 

possível saber se o hidrogênio esta ligado a carbonos com hibridização do tipo sp3, sp2, 

sp, ou ainda se existe proximidade com grupos hidroxila, carboxila, carbonila e ligação 

dupla[57]. 
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Figura 38- Espectro de ressonância magnética nuclear de 1H do acetato de etila[80]. 

 

 Os núcleos de 13C estão presentes nas moléculas orgânicas em uma abundância 

de 1,11 %. Sua sensibilidade total é de apenas 1,6 % da sensibilidade do 1H, desta forma 

existe a necessidade de maior quantidade de amostra e maior tempo de analise para a 

obtenção de um espectro de 13C. No espectro de ressonância magnética de 13C o número 

de sinais está relacionado ao número de carbonos presente na amostra, e a posição de 

cada pico no espectro está relacionada ao ambiente químico e com o grupo químico ou 

átomo vizinho do núcleo em questão (figura 39). Desta forma, a análise em conjunto do 

espectro de NMR-LS 13C e de NMR-LS 1H, permite determinação da formula 

molecular, estrutural e espacial do composto[9].   

 
Figura 39- Espectro de ressonância magnética nuclear de 13C do acetato de etila[80]. 
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Na figura 40 está simplificadamente ilustrado o esquema de montagem de um 

aparelho de ressonância magnética nuclear para investigação de compostos no estado 

líquido. O aparelho consiste de um imã supercondutor mantido a 4 K em contato com 

Hélio liquido. O aparelho possui um sistema de transmissão e de recepção de 

radiofreqüências, um amplificador, um solenóide e um computador acoplado para o 

tratamento do sinal gerado.   

 
Figura 40- Montagem do aparelho de ressonância magnética nuclear no estado líquido. 

 

2.8.2 Espectrometria de Massa 

 A espectrometria de massa é uma técnica microanalítica utilizada para investigar 

o peso molecular de um composto e indiretamente suas características estruturais. A 

análise por espectrometria de massa é uma das mais importantes técnicas analíticas para 

a investigação de substâncias, sendo capaz de fornecer dados a respeito da composição 

elementar de amostras; estrutura molecular; composição qualitativa e quantitativa de 

misturas complexas; proporção isotópicas de átomos.     

 Na espectrometria de massa as moléculas são ionizadas e posteriormente 

fragmentadas. E a ionização das moléculas podem ocorrer em fase gasosa ou líquida[81]. 

 Em um experimento típico de espectrometria de massa as moléculas que 

compõem a amostra são convertidas em íons, pela ação de um agente ionizante e em 

seguida os íons formados tanto os negativos quanto os positivos são imediatamente 

acelerados em direção a um analisador de massas. A principal função do analisador de 

massa é separar os íons anteriormente formados de acordo com a relação massa- carga 
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(m/z). Por fim um detector capta estes íons que foram separados pelo analisador, e 

transforma esta corrente de íons em sinais elétricos que posteriormente serão 

processados e mostrados na tela do computador acoplado ao sistema (figura 41). 

 
Figura 41- Principais componentes de um aparelho para espectrometria de massa[81]. 

 No espectro de massa a intensidade de cada sinal traduz a abundância relativa de 

cada íon que o produz. O pico mais intenso designa-se como o pico de base.  No estudo 

de compostos orgânicos o espectro de massa pode ser utilizado em geral para dois fins, 

elucidar a estrutura de um novo composto ou para provar a identidade dos compostos[57]. 

 
2.8.3 Cromatografia 

 A cromatografia, em todas as suas formas e variações, constitui hoje um dos 

mais importantes métodos de separação de misturas, se não o mais importante. Este 

método faz uso das diferenças no grau de adsorção e das diferenças de solubilidade das 

varias substâncias. 

 Na técnica cromatográfica a mistura é depositada sobre alguma fase estacionária, 

que pode ser uma tira de papel de filtro, uma camada delgada de sílica gel sobre uma 

placa de vidro, algum outro adsorvente finamente dividido. Os componentes de uma 

mistura são adsorvidos na superfície da fase estacionária em graus variados dependendo 

da natureza do componente, do adsorvente e da temperatura. Um solvente é então 

passado através da fase estacionária, movimentando-se por gravidade, por efeito capilar 



62 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

ou por pressão aplicada. Quando o solvente passa sobre a amostra depositada, os vários 

componentes tendem, em graus variados, a serem dissolvidos e arrastados juntamente 

com o solvente. A velocidade com a qual um componente irá mover-se depende de sua 

tendência relativa de ser dissolvido no solvente e de ser adsorvido na fase estacionária. 

 O efeito resultante é que quando o solvente passa lentamente através da fase 

estacionária, os componentes da mistura movem-se como áreas com velocidades 

diferentes uns dos outros, ocorrendo assim à separação. Com a escolha apropriada do 

solvente e do adsorvente, é possível separar os componentes de muitas misturas 

complexas por esta técnica. 

 O nome dado a um tipo particular de cromatografia depende da maneira como o 

experimento é conduzido. Assim temos os tipos de cromatografia: em coluna, em 

camada delgada, em papel e em fase gasosa. Na cromatografia em coluna, o solvente 

(fase móvel) flui por ação de seu próprio peso, descendo através de um sólido 

adsorvente (fase estacionária), um pó finamente dividido que é empacotado na coluna. 

Na cromatografia em camada delgada o solvente sobe através do adsorvente por ação 

capilar[82]. 

 

2.9 Medidas de Relaxação  
2.9.1 Medida de Relaxação Spin-Rede T1 (relaxação longitudinal)  
 Nas medidas espectroscópicas de ressonância magnética nuclear existem 

diversas formas de seqüências de pulsos de RF para a medida do tempo de relaxação 

longitudinal (T1). 

Um dos mais simples métodos para a medida do tempo de relaxação spin-rede 

(relaxação longitudinal) é o método inversão-recuperação[83]. Este método é baseado em 

três passos: uma inversão da magnetização com um pulso de 180º; um tempo (τ) em que 

se espera para ocorrer a relaxação; e a aplicação de um pulso de 90º para a leitura da 

intensidade do sinal da magnetização (I). Na figura 42 é demonstrado vetorialmente o 

efeito da seqüencia de pulsos do método inversão-recuperação sobre o vetor 

magnetização total do sistema. 
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Figura 42- Variação do vetor magnetização do sistema após aplicação de pulsos (180º e 

90º) no método inversão recuperação[84]. 

 

 Este tipo de medida é iniciado com um pulso de radiofreqüência a 180º. O vetor 

de momento magnético total do sistema é invertido[85] na direção antiparalela ao campo 

magnético externo aplicado (B0). Um tempo τ é então esperado para que ocorra a 

relaxação do sistema. Um pulso de 90º é então aplicado criando uma magnetização 

transversal, em seguida o sistema retorna ao estado inicial. Nesta etapa ocorre a 

aquisição do sinal, durante este período o sinal da ressonância magnética nuclear é 

registrado no domínio do tempo como um decaimento de indução livre (FID) figura 43.  

 
Figura 43- Seqüência de pulsos de RF para o método inversão recuperação 

 

 O tempo entre a aplicação de pulsos consecutivos de RF é chamado de TR. Um 

espaçamento de tempo TR superior a 5T1 é colocado entre a aquisição de cada espectro 

para assegurar o restabelecimento do equilíbrio do sistema, antes do inicio de uma nova 

seqüência. 

 Assim a recuperação da magnetização vai depender de T1
 e τ, desta forma, 

podendo ser escrita em função da intensidade do sinal, como indicado na equação 23. 

e(f) = e3 �1 − 2X	
fga � (23) 

Em que I0 é a intensidade do sinal para TR>5T1. 
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 Estas medidas da intensidade do sinal podem ser ajustadas na forma de um 

gráfico semi-logarítmico ln[I0-I(τ)] versus o tempo de espera entre o pulso de RF de 180º 

e o pulso de RF de 90º (τ), definindo uma reta, na qual seu coeficiente linear é 1/T1. 

 Outro método para a obtenção de T1, a partir dos valores obtidos, é pelo tempo 

que a intensidade do sinal leva para atingir um valor nulo, escrito como I(t = t0) = 0. 

Assim a partir desta consideração, a expressão (23) pode ser escrita da seguinte forma. 

0 = 1 − 2X(hijka ) (24) 

 Com esta equação obedecendo a essas condições chegamos ao resultado. 

&' = 1,443. l3 (25) 

Neste método de medida de T1, em que pulsos de RF são aplicados existe uma 

precaução a ser tomada, cada seqüência de pulso deve ser iniciada somente após o 

sistema estiver em equilíbrio com o campo magnético externo. Além disso, o tempo 

entre a seqüência de pulsos de RF (TR) deve ser grande em relação a T1, 

aproximadamente 5T1
[84]. 

 

3. Justificativas para o desenvolvimento do Estudo 
 Deve-se ressaltar que o presente estudo tem o potencial de dar uma contribuição 

positiva ao desenvolvimento de novos processos para a produção de novos materiais 

porosos com o objetivo de serem utilizados como agentes de contraste em exames de 

ressonância magnética nuclear por imagem. Dentre todos os agentes de contraste 

empregados em exames em nosso país, o que apresenta o maior custo é o utilizado no 

exame de ressonância magnética por imagem, como descrito no quadro a seguir[86].  
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Contudo, ainda existe a necessidade de obtenção de agentes de contraste mais 

eficientes (elevada relaxação) e bioespecíficos. Uma das dificuldades encontradas 

atualmente nos exames de MRI é a visualização do sistema gastrointestinal, 

principalmente em sua parte inferior (intestinos delgado e grosso). Isso ocorre devido a 

utilização de agentes de contraste na forma liquida (quelatos de gadolínio), pois sua 

assimilação pelo sistema gastrointestinal é rápida não permitindo sua eficiência na 

obtenção de imagens com bom contraste[87]. 

Desta forma, a busca por um agente de contraste na forma sólida e com 

assimilação mais lenta pelo sistema gastrointestinal é um dos motivos para o 

desenvolvimento deste estudo. Assim, um agente de contraste na forma sólida e 

contendo átomos de vanádio na sua estrutura poderia satisfazer essas condições, visto 

que dados na literatura médica indicam que compostos sólidos à base de vanádio não 

são absorvidos[24] pelo sistema gastrointestinal permitindo assim que as imagens sejam 

obtidas com melhor contraste. 

  

4. Objetivos 
4.1 Objetivos Gerais 

O presente trabalho tem como objetivo principal sintetizar vanadiosilicatos 

(zeólitas) com canais e cavidades maiores, utilizando como direcionadores de estruturas 

templates orgânicos derivados dos compostos L-Boc-Prolina, (cis e trans) 

Decahidroquinolina, cis-2,6 dimetil piperidina, (cis e trans) 3,5 dimetil piperidina e 

espartênio. As zeólitas sintetizadas serão tratadas com íons lantanídeos (troca iônica), 

mais especificamente Gd3+. Estudos relaxométricos (tempos de relaxação T1) dos novos 

materiais serão realizados. Estes estudos deverão revelar o potencial e a possível 

aplicação desses novos materiais como agentes de contraste para Ressonância 

Magnética Nuclear por Imagem (MRI).  

 

4.2 Objetivos Específicos  

a) Síntese e purificação dos compostos orgânicos derivados da L-Boc-prolina, 

Decahidroquinolina; 2,6 dimetil piperidina; 3,5 dimetil piperidina e espartênio. 

b) Obtenção dos espectros de massa e de Ressonância magnética nuclear de 1H e 

13C, e outras análises espectroscópicas, quando necessárias, para a elucidação da 
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estrutura das moléculas orgânicas para posteriormente utilizá-las como 

direcionadores.  

c) Síntese das novas zeólitas utilizando átomos de vanádio como possível 

substituinte ao átomo de alumínio na rede cristalográfica dos materiais, 

empregando os direcionadores de estruturas anteriormente sintetizados. 

d) Troca iônica com o íon Gadolínio (Gd+3).   

e) Caracterização relaxométrica (T1) dos novos materiais sintetizados. 

 

5. Materiais e Métodos 
5.1 Sínteses dos Compostos Orgânicos (SDAs) 

5.1.1 Sínteses dos Derivados de Decahidroquinolina e Piperidina  

A síntese dos agentes direcionadores de estrutura (SDA) derivados da 

decahidroquinolina; 2,6 dimetil piperidina e 3,5 dimetil piperidina foram realizadas 

seguindo o procedimento descrito na literatura[88]. Para todos os compostos foram 

sintetizados 12 derivados (figura 44).  

A síntese dos direcionadores orgânicos (SDAs) foram realizadas em balões de 

fundo redondo de 250 mL, misturando-se 1 mol de decahidroquinolina (cis e trans, 

Aldrich) ou cis-2,6 dimetil piperidina (Aldrich) ou cis e trans-3,5 dimetil piperidina 

(Aldrich); 2 mol de bicarbonato de sódio (Aldrich) em 170 mL de metanol (Vetec). A 

mistura reacional foi mantida sob agitação e fez-se lentamente gota a gota a adição dos 

haletos de alquila; 2 mols de iodeto de metila para os SDAs 1, 5 e 9; 2 mols de iodeto de 

etila para o SDA 2, 6 e 10; 1 mol de 1,4 dibromobutano para os SDAs 3, 7 e 11; 1 mol 

de 1,5 dibromopentano para os SDAs 4, 8 e 12. A seguir a temperatura foi aumentada e 

mantida sob refluxo por 72 horas. A mistura foi então resfriada à temperatura ambiente 

e o metanol foi evaporado usando sistema Buchi modelo R-210 acoplado à banho de 

aquecimento Buchi modelo B-491 e a bomba de vácuo Buchi modelo V-700. Com o 

composto sólido obtido foram efetuadas três extrações com 150, 100 e 50 mL de 

clorofórmio, respectivamente. As três frações foram combinadas e o clorofórmio 

evaporado, o sólido foi recristalizado com o mínimo de isopropanol aquecido 

(suficiente para dissolver os cristais) e borrifadas de acetona como iniciador da 

nucleação. Estes sais de haletos foram convertidos na forma de hidróxidos pelo 

tratamento com uma resina de troca iônica (BioRad AG1-X8 ) e desta forma foram 

empregados na síntese dos materiais microporosos. 
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Figura 44- Síntese dos derivados de decahidroquinolina; 2,6 e 3,5 dimetil piperidina. 
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5.1.2 Síntese do Derivado de Espartênio (N-etil espartênio). 

 A síntese do N-etil espartênio foi realizada de acordo com a literatura[60] e esta 

simplificadamente esquematizada na figura 45. 

 
Figura 45- Síntese do derivado de espartênio (N-etil espartênio) 

  

 N–etil espartênio foi sintetizado dissolvendo-se 31 g de espartênio em 50 mL de 

tolueno seco. Em seguida, adicionou-se 37 mL de etil trifluorometanossulfonato e o 

sistema foi mantido sob refluxo por 12 horas. Ao término da reação, o sistema foi 

resfriado a temperatura ambiente naturalmente e o etil trifluorometanossulfonato que 

não reagiu foi evaporado juntamente com o solvente no sistema Buchi, obtendo-se um 

óleo amarelado. Lavou-se o produto por diversas vezes com 2-propanol gelado, 

obtendo-se um pó amarelado. O rendimento foi de aproximadamente 45%. Este sal foi 

convertido na forma de hidróxido pelo tratamento com uma resina de troca iônica 

(BioRad AG1-X8 ) e nesta forma foi empregado na síntese do material microporoso. 

 

5.1.3 Sínteses dos Derivados de L-Boc Prolina [1-(terc-butoxicarbonil) pirrolidina-

2-ácido carboxílico]. 

 As sínteses dos derivados de L-Boc prolina foram realizadas de acordo com a 

literatura[89], porém com algumas alterações. Na síntese são necessárias três etapas até a 

obtenção da molécula desejada. Na primeira etapa, em um balão de 125 mL dissolveu-

se 17 mmol de L-Boc prolina e 17 mmol de diciclohexilcarbodiimida em 15 mL de 

diclorometano a 0ºC. Agitou-se por 15 minutos, neste período o primeiro intermediário 

foi obtido, como ilustrado na figura 46. 
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Figura 46- Reação de preparo do 1º intermediário. 

 

 Na segunda etapa, fez-se a reação do 1º intermediário com 19 mmol de cis-2,6 

dimetil piperidina (Aldrich) ou 19 mmol de 3,5 dimetil piperidina (mistura cis e trans, 

Aldrich). Os reagentes de piperidina foram adicionados gota a gota ao sistema reacional 

anteriormente descrito. A sua adição foi efetuada em temperatura de 0º C durante duas 

horas. Ao término da adição, a temperatura do sistema reacional foi equilibrada com a 

temperatura ambiente e a agitação foi mantida vigorosamente por 24 horas, obtendo-se 

o 2º intermediário conforme indicado na figura 47. 

 
Figura 47- Obtenção do 2º intermediário para reação com os derivados de piperidina. 

 

Ao término das 24 horas o diclorometano foi evaporado no sistema Buchi, e ao 

sólido restante adicionou-se 100 mL de acetato de etila. Posteriormente, fez-se uma 

filtração em papel de filtro e o sólido não solubilizado foi descartado. A esta fase líquida 

orgânica, fez-se a extração com três diferentes soluções. A primeira extração, em 

triplicata, utilizou-se solução de acido cítrico 10 %, na segunda extração solução de 

bicarbonato de sódio 4 %, novamente em triplicata, e por fim extraiu-se com solução de 

cloreto de sódio 26 %. No passo seguinte, adicionou-se sulfato de sódio a fase liquida 
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orgânica para a retirada de água restante, permanecendo em repouso por 1 h. Em 

seguida a amostra foi filtrada e a fase orgânica evaporada, um óleo viscoso de coloração 

amarelada foi obtido. 

Para a identificação de impurezas ou subprodutos utilizou-se a técnica de 

cromatografia em camada delgada. Com esta técnica foram identificados três compostos 

indesejados, desta forma, a cromatografia em coluna de sílica gel foi necessária para a 

purificação do composto para que posteriormente fosse submetido a uma nova etapa 

reacional. O rendimento desta reação foi de 7% na formação do 2º intermediário, este 

baixo rendimento pode ser explicado pelo impedimento estéreo, já que o grupo 2,6 

dimetil piperidina e 3,5 dimetil piperidina são relativamente volumosos para realizar o 

ataque a carbonila, que se encontra bem impedida pela presença do grupo diimida. Na 

etapa seguinte a redução do 2º intermediário foi realizada, porem os resultados não 

foram apresentados. O solvente utilizado nesta etapa foi contaminado com água e a 

síntese não apresentou o resultado esperado (figura 48). 

 
Figura 48- Reação de redução do 2º intermediário. 

 

5.2 Sínteses dos Materiais Zeolíticos 
5.2.1 Sínteses dos Materiais Zeolíticos com os derivados de decahidroquinolina; 2,6 

dimetil piperidina; 3,5 dimetil piperidina e espartênio. 

 Para a síntese de todos os materiais porosos, o procedimento foi baseado na 

literatura[48], com a implementação de algumas modificações. 

Para uma síntese típica fez-se uma solução aquosa dos templates orgânicos 

SDAs 1 a 12 (3 mmol) e misturou-se com uma solução de silicato de sódio (6,26 g, 

Na2O 8% em peso, SiO2 27% em peso, H2O 8,03 g), NaOH 0,20 g; KCl 0,99 g e NaCl 

3,08 g. Uma segunda solução foi então preparada dissolvendo-se 1,5 g de VOSO4.5H2O 
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em 7,6 g de água ultra pura. Estas duas soluções então foram combinadas e agitadas 

vigorosamente até a formação de um gel verde. O gel foi transferido para uma autoclave 

(reator hidrotermal) e aquecido sob pressão autogerada por 5 dias a 180ºC. Os produtos 

cristalinos foram resfriados, filtrados e lavados com água e acetona e secos à 

temperatura ambiente por 24 horas. Com esta etapa concluída as amostras foram então 

submetidas às caracterizações físico-químicas. 
 

5.2.2 Síntese do Material Zeolítico com N-Etil Espartênio 

Para a síntese do material poroso, o procedimento foi baseado na literatura[48], 

com a implementação de algumas modificações. 

Para uma síntese típica, fez-se uma solução aquosa do template orgânico (3 

mmol) e misturou-se com uma solução de silicato de sódio (6,26 g, Na2O 8% em peso, 

SiO2 27% em peso, H2O 8,03 g), NaOH 0,20 g; KCl 0,99 g e NaCl 3,08 g. Uma segunda 

solução foi então preparada dissolvendo-se 1,5 g de VOSO4.5H2O em 7,6 g de água 

ultra pura. Estas duas soluções então foram combinadas e agitadas vigorosamente até a 

formação de um gel verde. O gel foi transferido para uma autoclave (reator hidrotermal) 

e aquecido sob pressão autogerada por 5 dias a 230ºC. Os produtos cristalinos foram 

resfriados, filtrados e lavados com água e acetona e secos a temperatura ambiente por 

24 horas. Com esta etapa concluída as amostras foram então submetidas às 

caracterizações físico-químicas. 

 

5.3 Tratamentos pós-sintéticos 
5.3.1 Calcinação da Amostra Preparada com o Derivado de N-Etil Espartênio 

 A calcinação dos materiais foi realizada em uma mufla da Lindberg/Blue M 

modelo BF51866 em atmosfera estática e em contato com o ar atmosférico. 

A rampa de aquecimento para a calcinação da amostra preparada com o N-etil 

espartênio foi realizada da seguinte maneira: 

- De 25ºC a 100ºC por uma hora. 

- Manteve-se a 100ºC por 3 horas (para eliminação da água na superfície e interior do 

material). 

- De 100ºC a 250ºC por 1 hora e 40 minutos. 

- Manteve-se a 250ºC por 3 horas (para a eliminação do SDA presente no interior do 

material. Em seguida o material foi submetido ao processo de troca iônica descrito a 
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seguir. 

 

5.3.2 Troca Iônica com o Vanadiosilicato Preparado com N-Etil Espartênio 
Inicialmente preparou-se uma solução de cloreto de gadolínio 0,5 M (6,69 g de 

GdCl3 em 50 mL de água ultra pura). 

Transferiu-se 25 mL da solução de cloreto de gadolínio e 250 mg do 

vanadiosilicato calcinado para uma garrafa de teflon. A garrafa foi então 

hermeticamente fechada e colocada em estufa a 80ºC e mantida sem agitação por 7 

dias[90]. 

Ao término deste período a amostra foi filtrada à vácuo e lavada várias vezes 

com água ultra pura e acetona. Em seguida a amostra foi seca à 37ºC em estufa e então 

submetida às caracterizações físico-químicas de difração de raios-X, MEV e análise 

química elementar.  

 

5.3.3 Preparo das Amostras para os Estudos Relaxométricos 

 Para o estudo relaxométrico foram preparadas 4 suspensões do material 

microporoso sintetizado com o derivado N-etil espartênio (calcinado e trocado com 

Gd3+) em concentrações de 0,1; 02; 04; 0,6 e 0,8%. O modo de preparo consiste na 

pesagem de 10, 20 40, 60, 80 mg do material, estas massas foram, respectivamente, 

transferidas para balões volumétricos de 10 mL e suspensas em água ultra pura. 

 No momento da execução das medidas as suspensões foram vigorosamente 

agitadas e uma alíquota de 570 μL transferida para um frasco (eppendorf), a este mesmo 

frasco (eppendorf) foi adicionado 30 μL de óxido de deutério. Em seguida esta mistura 

foi vigorosamente agitada e os 600 μL (amostra/óxido de deutério) transferidos para o 

tubo de ressonância magnética nuclear e então inseridos no aparelho. Todas as medidas 

de relaxação foram realizadas em temperatura ambiente (25ºC) e os tempos de aquisição 

dos dados foram de 30 minutos para cada suspensão. 

 

6. Resultados e Discussões 
6.1 Espectrometrias de massas 

Os espectros de massa apresentados nas figuras 49 e 50 são referentes aos 

intermediários obtidos na síntese dos novos agentes direcionadores de estrutura (SDAs) 

derivados de L-Boc Prolina. A técnica empregada foi a espectrometria de massa com 
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ionização por eletrospray, nesta técnica o pico de maior intensidade refere-se à massa da 

molécula em questão. Na figura 49 o pico mais intenso (composto mais abundante) de 

422,3 (m/z) refere-se ao 1º intermediário cuja massa teórica é de 421,10 g/mol. 

 
Figura 49- Espectro de massa com ionização por eletrospray do 1º intermediário. 

 

Esta pequena diferença entre a massa teórica e a massa experimental pode ser 

explicada pela protonação da molécula.  

 Na figura 52 apresenta-se o espectro de massa do 2º intermediário. Nota-se um 

intenso pico de 311,2 (m/z), sabe-se que a massa teórica desta molécula é de 310,4 

g/mol. Esta pequena diferença é claramente atribuída à protonação da molécula. 
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Figura 50- Espectro de massa com ionização por eletrospray do 2º intermediário. 

 

 O derivado de espartênio foi obtido na forma de sal, com massa teórica de 412,5 

g/mol. A ionização da molécula por eletrospray promoveu o rompimento da ligação 

entre a estrutura constituída pelo N-etil espartênio e a estrutura constituída pelo íon 

triflato. Desta forma, o pico de maior intensidade de 263,4 m/z (figura 51) é atribuído a 

molécula de N-etil espartênio carregada positivamente. 

 No espectro de massa também é notado a presença de um pico de baixa 

intensidade (413,2 m/z), sendo este pico atribuído a molécula do sal (N-etil espartênio + 

íon triflato). 
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Figura 51- Espectro de massa com ionização por eletrospray do N-etil espartênio. 

 

6.2 Ressonância Magnética Nuclear do Estado Líquido dos Núcleos 13C e 1H. 

 O espectro de ressonância magnética nuclear de 13C para o 1º intermediário 

sintetizado apresenta um pico em 80 ppm atribuído ao carbono quaternário ligado aos 

três grupos metila e ao oxigênio presente na carboxila, carbono 1 (figura 52). 

 O sinal em 171 ppm é atribuído ao carbono da carboxila[91] ligado ao átomo de 

nitrogênio, carbono 2. O pico em 172 ppm pode ser atribuído ao carbono da carbonila 

ligado ao grupo diciclohexilcarbodiimida (carbono 3). O pico em 154 ppm é atribuído 

ao carbono 4, que está presente no grupo diciclohexilcarbodiimida. 



76 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

 
Figura 52- Espectro de NMR-LS de 13C para o 1º intermediário sintetizado. 

 

 O espectro de ressonância magnética de 13C do 2º intermediário é ilustrado na 

figura 53. O sinal em 154,2 ppm indica a formação da ligação amida[91] que está 

presente na molécula do 2º intermediário (carbono 3), esta afirmação pode ser feita pois, 

no espectro de massa o pico mais intenso em 311,2 g/mol indica a formação majoritária 

da molécula. O pico presente em 80 ppm esta relacionado ao carbono quaternário (1) 

ligado à carboxila e aos três grupos metila. O sinal em 172 ppm é atribuído ao carbono 

(2) da carboxila[91].  
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Figura 53- Espectro de NMR-LS de 13C do estado líquido para o 2º intermediário. 

 

Para os dois espectros apresentados figuras 52 e 53 o pico por volta de 206 ppm 

está relacionado com o carbono presente no solvente propanona (acetona). 

Pela análise do espectro de ressonância magnética nuclear de 1H na figura 56 o 

dubleto por volta de 1.2 ppm está relacionado ao hidrogênio 1, como indicado na 

estrutura. Já o tripleto presente em 1,15 ppm é atribuído aos hidrogênios 2, sendo isto 

mais um indício que a estrutura foi realmente sintetizada. 
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Figura 54- Espectro de ressonância magnética nuclear de 1H para o 2º intermediário. 

 

6.3 Determinação estrutural dos SDAs obtidos na forma de monocristais  

6.3.1 Determinação estrutural dos monocristais do 1º e 2º intermediários 

Durante o desenvolvimento deste trabalho os compostos 1º e 2º intermediários 

foram obtidos na forma de monocristais (Figura 55), e submetidos à técnica de difração 

de raios-X em monocristais para a elucidação de sua estrutura. Os dados preliminares 

para a estrutura do 1º intermediário são apresentados na figura 56 e tabela 5.  

 
Figura 55- Formas dos cristais obtidos do 1º e 2º intermediários. 
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Pela análise dos dados da estrutura (figura 56 e tabela 5), pode-se notar que o 

posicionamento de alguns átomos e estruturas ainda não está de acordo com o modelo 

proposto pela sistemática reacional para o 1º intermediário. O processo de refinamento 

passa por algumas estruturas intermediárias antes de se obter a estrutura final, porém 

observa-se que algumas estruturas já coincidem com a estrutura obtida pelas técnicas de 

NMR e ES-MS. 

 
Figura 56- Estrutura do 1º intermediário em processo de refinamento. 

 

Tabela 5-Dados de difração de raios-X em monocristal para o 1º intermediário. 
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6.3.2 Determinação estrutural dos monocristais obtidos dos SDAs 2, 9 e 10  

 Os SDAs 2, 9 e 10 foram também obtidos na forma de monocristais e suas 

estruturas tridimensionais resolvidas por completo (figuras 57, 58, 59 e tabelas 6, 7 e 8). 

Estas estruturas de monocristais são pela primeira vez apresentadas na literatura, assim 

seus dados estruturais foram depositados na biblioteca internacional Cambridge. 

Podemos observar que as estruturas obtidas dos compostos estão em perfeito acordo 

com as estruturas propostas pelo mecanismo de substituição nucleofílica bimolecular. 

 
Figura 57- Estrutural tridimensional do SDA 2 obtida do seu monocristal. 

 

Tabela 6- Dados estruturais do monocristal obtido do SDA 2
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Figura 58- Estrutura tridimensional do SDA 9 obtida do seu monocristal. 

 

Tabela 7- Dados do monocristal do SDA 9 
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Figura 59- Estrutura tridimensional do SDA 10 obtida do seu monocristal. 

 

Tabela 8- Dados do monocristal do SDA 10 

 
 

6.4 Difratogramas de Raios-X dos Materiais Zeolíticos Sintetizados 

 Todas as análises de difração de raios-X dos materiais microporosos foram 

realizadas em um aparelho Rigaku Multiflex operando em 40kV e 40 mA, utilizando 

um filtro de Ni e radiação Cu-Kα (λ = 1,5418 Ǻ). Os materiais microporosos preparados 

com os derivados de decahidroquinolina (SDAs 1 ao 4), 2,6 dimetil piperidina (SDAs 5 
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ao 8); 3,5 dimetil piperidina (SDAs 9 ao 12) e espartênio (SDA 13) foram submetidos 

às analises de difração de raios-X e seus padrões de difração estão apresentados nas 

figuras 61, 62, 63 e 64.  

 

6.4.1 Difratogramas dos Materiais sintetizados com os SDAs 1 a 4 

 A observação dos difratogramas obtidos dos materiais sintetizados com os SDAs 

1 a 4 revelam que estas aminas são muito seletivas como agentes direcionadores de 

estrutura para a síntese do vanadiosilicato AM-6 (figura 60). Porém, a síntese do 

vanadiosilicato utilizando o SDA 4 promove a formação de uma segunda fase cristalina 

(polimorfo A) que diferencia o padrão de difração quando comparado com a estrutura 

do material AM-6, especialmente na região de 2θ = 5 a 10º (figura 61 d). 

 De acordo com a literatura[44] existem três diferentes picos na região de 2θ = 5-

10º que podem estar relacionados com a estrutura teórica do polimorfo A. Esta estrutura 

possui os seguintes parâmetros de cela a = b = 14.84Å, c = 27.08Å, e α = β = γ = 90o, 

alem de apresentar 7 picos de reflexão bem definidos na região de 2θ = 6-15º. Estes 7 

picos estão alocados nos valores de 2θ = 6º,7º, 9º, 11,5º, 12,5º, 14,5º. 

 A amostra preparada com o SDA 4 (figura 61 d e tabela 10) apresenta um pico 

de difração muito fraco na região de 2θ = 7º e dois picos de difração média na região de 

2θ = 12,5º e 13,5º; sendo que, estes picos de difração coincidem com os valores teóricos 

do polimorfo A. Desta forma, os resultados apresentados revelam que os templates 

derivados da decahidroquinolina especialmente os SDAs 1, 2 e 3 (figura 61 e tabela 9) 

podem direcionar a síntese do vanadiosilicato AM-6 puro, na ausência de sementes de 

ETS-10. Por outro lado o SDA 4 direciona a formação do vanadiosilicato AM-6 com 

uma pequena porção do polimorfo A. 

 
Figura 60- Padrão de difração do Vanadiosilicato AM-6 e do Titaniosilicato ETS-10[48]. 
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Figura 61- Difratogramas de raios-X dos materiais preparados com os derivados de 

decahidroquinolina. 
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Tabela 9- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 2. 

dhkl (Ǻ) I/I0 

14.91 14 

7.250 9 

6.927 7 

4.4427 39 

3.6112 100 

3.4718 24 

3.2888 17 

2.5308 14 

2.4682 9 

 

Tabela 10- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 4. 

dhkl (Ǻ) I/I0 

14.84 23 

7.270 6 

6.892 5 

4.957 5 

4.4378 25 

3.6156 100 

3.466 10 

3.4340 5 

3.2897 22 

2.9982 7 

2.5298 20 

2.4707 11 

 

6.4.2 Difratogramas dos Materiais Sintetizados SDAs 5 a 8 

 Os padrões de difração dos vanadiosilicatos preparados com os derivados de 2,6 

dimetil piperidina (SDAs 5, 7 e 8; figura 62 e tabela 12) revelam que estes agentes 

direcionadores de estrutura são muito seletivos para a síntese do vanadiosilicato AM-6 

(figura 60). Enquanto que o SDA 6 direciona a formação de um novo tipo de material 

(figura 62 b e tabela 11). O difratograma deste material é completamente diferente do 

titaniosilicato ETS-10 e também do vanadiosilicato AM-6. 
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 Os dados de difração (tabela 11) da amostra preparada com o SDA 6 foram 

indexados utilizando o programa TREOR e a indexação resultou em uma sistema 

ortorrômbico com dimensões de cela unitária:  a = 10.9862Å, b = 14.5387Å, c = 

8.4169Å α = ß =γ = 90o, V=1325.64 Å3. 

 
Figura 62- Difratograma de raios-X para os materiais preparados com os derivados de 

2,6 dimetil piperidina. 
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Tabela 11- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 6. 

dhkl (Å) I/I0 

14.573 24 
8.282 19 
7.209 11 
4.927 10 
4.657 10 
4.423 34 
3.764 14 
3.604 100 
3.456 34 
3.281 27 
3.229 12 

 

Tabela 12- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 7. 

dhkl (Ǻ) I/I0 

14.79 13 

7.239 8 

4.950 7 

4.4321 33 

3.6069 100 

3.4626 30 

3.2839 20 

2.5435 9 

2.5274 20 

2.4647 8 

1.8652 9 

 

6.4.3 Difratogramas dos Materiais Sintetizados com os SDAs 9 a 12 

 Os padrões de difração dos vanadiosilicatos preparados com os derivados de 3,5 

dimetil piperidina (SDAs 9,10 e 11; figura 63 e tabela 13) revelam que estes agentes 

direcionadores de estrutura são muito seletivos para a síntese do vanadiosilicato AM-6 

(figura 60). Enquanto que o SDA 12 direciona a formação do vanadiosilicato AM-6 

enriquecido com o polimorfo B. O polimorfo B foi descrito teoricamente[44] como uma 

estrutura com simetria monoclínica, grupo especial C2/c com parâmetro de cela unitária 
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a = b = 21.00 Å, c = 14.51 Å e α = γ = 90o e β = 111.12o. O padrão de difração teórico 

do polimorfo B mostra 5 picos bem definidos de difração na região de 2θ= 6º, 8º,10º, 

12º, 13º. No padrão de difração da amostra preparada com o SDA 12 (figura 63 d e 

tabela 14) podemos notar um fraco pico de difração em 2θ = 7º e quatro picos de 

difração média na região de 2θ = 10,5º; 11º, 12º, 13º, coincidindo com alguns picos 

teóricos do polimorfo B.  

 
Figura 63- Difratogramas de raios-X para os materiais preparados com os derivados de 

3,5 dimetil piperidina. 
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Tabela 13- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 10. 

dhkl (Ǻ) I/I0 

14.62 17 

11.76 4 

8.329 9 

7.250 9 

4.947 8 

4.4338 36 

3.6087 100 

3.4624 31 

3.2844 19 

2.9954 7 

2.5274 21 

2.4652 10 

2.4359 5 

2.3666 6 

 

Tabela 14- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 12. 

d (Ǻ) I/I0 

14.56  19 

11.72 4 

8.806 11 

4.939 6 

4.4199 30 

4.340 9 

3.946 14 

3.5953 100 

3.454 20 

3.4261 15 

3.2972 23 

3.2763 35 

2.9952 12 

2.5204 19 
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6.4.5 Difratograma do Material Sintetizado SDA 13 

 O emprego do SDA 13 (derivado de espartênio), no processo sol-gel para a 

síntese do vanadiosilicato, possibilitou a cristalização de um novo material (figura 64 e 

tabela 15). Com os dados de difração de raios-X foi possível indexá-los, utilizando o 

programa TREOR, um sistema cristalino monoclínico foi determinado, com parâmetro 

de cela unitária: 

a = 24,663 Ǻ, b = 4,753 Ǻ, c = 14,318 Ǻ, α = γ = 90º, β = 100,7º e volume = 1649 Ǻ3. 

 

 
Figura 64- Difratograma de raios-X para o material preparado com o N-etil espartênio. 

  

Tabela 15- Dados da difração de raios-X para amostra preparada com o SDA 13. 

dhkl(Å) I/I0 

14.063 36 
13.261 70 
4.503 52 
4.379 100 
4.141 53 
3.938 67 
3.138 29 
3.083 62 
2.992 31 
2.580 38 
2.203 28 
1.712 20 
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6.5 Ressonância Magnética do Estado Sólido  

6.5.1 Ressonância Magnética Nuclear com Ângulo Mágico de Giro para o Núcleo 
29Si (29Si MAS NMR) 

 Para os estudos de NMR-SS utilizou-se um espectrômetro da Bruker modelo 

DMX 300 operando com um campo magnético de 7,05 T e com as seguintes 

freqüências de ressonância (78,9 MHz para 51V; 75,4 MHz para 13C; e 59,6 MHz para 
29Si. 

 Na figura 65 estão apresentados os espectros de ressonância magnética do estado 

sólido com ângulo mágico de giro do átomo de silício (29Si MAS NMR) para os 

materiais preparados com os SDAs derivados da decahidroquinolina. Notamos que os 

materiais microporosos que contém vanádio em sua estrutura cristalográfica, preparados 

com os SDAs 3 e 4, apresentam o mesmo padrão de ressonância, um pico fino e intenso 

em -93,7 ppm atribuído ao sítio Si(3Si, 1V), com o vanádio em coordenação octaédrica.  

 
Figura 65-Espectro de 29Si MAS NMR dos materiais preparados com os SDAs 1-4. 

 

 No entanto, os materiais microporosos preparados com os SDAs 1 e 2 

apresentam uma larga banda adicional centrada em -109 ppm. A deconvolução do 

espectro da amostra preparada com o SDA 2 (figura 66),  indica a presença de quatro 

picos encobertos centrados em -88,5; -93,7; -98,7 e -109 ppm. Esta sobreposição de 

sinais de ressonância pode ser atribuída à presença de sítios paramagnéticos de V4+ na 
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estrutura do material. Desta forma o aparecimento destes picos de ressonância estão 

relacionados a dois tipos diferentes de sítios de silício. Os sítios distantes dos centros de 

V4+ que promovem a formação de picos de ressonância centrados em -93,7 ppm 

atribuído a espécie Si(3Si, 1V). Para os sítios mais próximos dos centros 

paramagnéticos de V4+ ocorre a formação de picos de ressonância centrados em -88,5 e -

98,7 ppm atribuídos a espécies Si(3Si, 1V). O pico centrado em -109 ppm é assinalado 

para espécies Si(4Si, 0V). 

 
Figura 66- Deconvolução do espectro do material microporoso preparado com o SDA 2. 

 

6.5.2 Ressonância Magnética Nuclear com Ângulo Mágico de Giro para o Núcleo 
51V (51V MAS NMR) 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear do estado sólido com ângulo 

mágico de giro do átomo de vanádio (51V MAS NMR) dos materiais porosos preparados 

com os SDAs 1 a 4 estão apresentados na figura 67. Estes espectros apresentam elevada 

complexidade devido à presença simultânea dos efeitos de segunda ordem quadrupolar 

e interações de deslocamento químico anisotrópico. O espectro de 51V MAS NMR 

(figura 67) dos vanadiosilicatos preparados com os SDAs 1 e 2 mostram uma 

sobreposição de três picos distintos. 



93 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

 Um pico fino com largura de linha de 500 Hz centrado em -654 ppm, um 

pequeno pico alargado com largura de linha de 5 Hz centrado em -590 ppm e um efeito 

do deslocamento químico anisotrópico causado pela transição +1/2↔-1/2 do átomo 

central de vanádio com parâmetros de tensor de blindagem σxx = -555 ppm, σyy = -570 

ppm, σzz = -680 ppm, δiso = -602 ppm, δσ = 78 ppm e parâmetro de assimetria ησ = 0,19. 

Esta é uma indicação que existem três ambientes químicos para os átomos de vanádio 

nas amostras preparadas com os SDAs 1 e 2. 

      Pela análise dos deslocamentos químicos de 51V presente na literatura[92-93], permite-

nos atribuir o pico de ressonância em -654 ppm ao sítio de vanádio em coordenação 

octaédrica, com uma ou mais ligações V-O. Assim, átomos de vanádio presentes em 

ambientes químicos octaédricos distorcidos com simetria quase axial, possuem picos de 

ressonância do tensor de componente σyy = -570 ppm. A observação deste padrão de 

deslocamento químico anisotrópico é uma clara indicação que átomos de vanádio estão 

presentes na rede cristalina das amostras preparadas com os SDAs 1 e 2.  

 
Figura 67- Espectro de 51V MAS NMR dos materiais preparados com os SDAs 1 a 4.  
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O espectro de 51V MAS NMR para as amostras preparadas com os SDAs 3 e 4 

são dominados por um pico múltiplo de ressonância bastante amplo com largura de 

linha de 5 kHz relacionado ao sítio de vanádio, originando uma intensa interação do 

deslocamento químico anisotrópico. 

 A espectroscopia de 51V MAS NMR para os materiais preparados com os SDAs 3 

e 4 indicam a possibilidade da presença de íons de vanádio paramagnéticos V+3 e V+4. 

As interações dipolo-dipolo entre o momento magnético do núcleo de V+5 e o momento 

do íon paramagnético (V+3 e V+4) podem resultar em um sinal de NMR-SS alargado e 

até mesmo o desaparecimento do sinal. A espectroscopia de 51V MAS NMR permite-

nos discriminar espécies de vanádio distorcidas em coordenações tetraédricas e 

octaédricas como reportados na literatura[94-95]. Muitos dos trabalhos demonstram que o 

vanádio em coordenação octaédrica distorcida apresenta deslocamento químico 

anisotrópico no intervalo entre -200 a -400 ppm enquanto que vanádio em coordenação 

tetraédrica distorcida esta associado a deslocamento químico anisotrópico no intervalo 

entre -450 a -500 ppm[94-95]. 

 

6.5.3 Ressonância Magnética Nuclear com Ângulo Mágico de Giro e Polarização 

Cruzada para o Núcleo 13C (13C CP MAS NMR) 

Na figura 68 são apresentados os espectros de ressonância magnética do estado 

sólido de 13C com polarização cruzada e ângulo mágico de giro (13C CP MAS NMR) 

das amostras preparadas com os SDAs de 1 a 4. De forma geral o espectro permite 

inferir que os SDAs foram mantidos e conservados durante a síntese dos materiais 

zeolíticos, evidenciando que estas moléculas orgânicas derivadas de decahidroquinolina 

atuam como agentes que direcionam a formação da estrutura inorgânica. Os SDAs 1 e 2 

possuem em sua estrutura grupos metila com deslocamentos químicos em 9,5 ppm e 7,1 

ppm, estes direcionadores mostraram-se mais eficientes na incorporação de átomos de 

vanádio em diferentes sítios como o Si(3Si, 1V). 
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Figura 68- Ressonância magnética nuclear de 13C com ângulo mágico de giro e 

polarização cruzada dos SDAs 1 a 4 após as sínteses dos materiais zeolíticos. 

 

6.6 Raman 

 Todas as medidas de espalhamento Raman foram obtidas no aparelho Bruker-

RFS 100, em temperatura ambiente utilizando como fonte de excitação laser (1064 nm, 

Nd:YAG).   

Os espectros de espalhamento Raman para as amostras sintetizadas com os 

SDAs de 1 a 4 possuem posição de bandas semelhantes e todos apresentam o mesmo 

padrão do mostrado na figura 69 com três bandas intensas em 873, 903 e 1037 cm-1 e 

duas bandas de baixa intensidade de 1780 e 1940 cm-1. A banda em 873 cm-1 assinala 

para a presença da ligação V-O em coordenação octaédrica[96], sua interpretação esta de 

acordo com o discutido anteriormente em relação aos dados de 51V NMR MAS, 

indicando dois ambientes distintos para o átomo de vanádio. A presença de espécie 
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V=O é confirmada pela presença da banda em 1037 cm-1 e provavelmente deve ser um 

defeito apresentado nos sítios da estrutura cristalina[97]. 

 
Figura 69- Espectroscopia Raman para os materiais preparados com os SDAs 1 a 4.  

 

Os espectros de espalhamento Raman para os materiais preparados com os 

SDAs derivados da cis-2,6-dimetil piperidina apresentam o mesmo padrão de 

espalhamento, para tanto foi escolhido um único espectro, da amostra preparada com o 

SDA 6 (figura 70). A figura 70 indica a presença de 5 bandas distintas, sendo duas de 

alta intensidade em 868,5 e 1040,9 cm-1, uma banda de intensidade média em 908,5 cm-

1 e duas bandas alargadas de baixa intensidade em 1786, 4 e 1942 cm-1. No espectro de 

espalhamento Raman podemos atribuir a banda em 868,5 cm-1 ao vanádio em 

coordenação octaédrica[96], as bandas em 908,5 e 1040,9 cm-1 podem ser atribuídas a 

ligações do tipo V=O e o vanádio com número de coordenação 5[97].  

Para as amostras preparadas com os derivados de cis e trans 3,5 dimetil 

piperidina o espalhamento Raman apresentou o mesmo padrão de bandas das amostras 

preparadas com derivados de cis 2,6 dimetil piperidina. Assim, existem fortes 

evidências que o vanádio foi incorporado na rede cristalográfica dos materiais 

preparados com os derivados de piperidina. Porém, esta afirmação só será comprovada 

com as análises de Ressonância Magnética do Estado sólido. 
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Figura 70- Espectro de espalhamento Raman característico para os materiais preparados 

com os derivados de cis-2,6-dimetil piperidina. 

 

6.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 A microscopia eletrônica de varredura foi empregada para o estudo da 

morfologia do material sintetizado, todas as amostras sintetizadas com os SDAs 1 a 4 e 

5 a 8 apresentaram a mesma morfologia, assim a amostra preparada com o SDA 4 foi 

escolhida. 

 A micrografia da amostra preparada com o SDA 4 (figura 71) ilustra claramente 

que os cristais sintetizados estão na forma de placas finas e que ocorreu aparentemente 

um crescimento interligado.                                                                                                   

 
Figura 71- Microscopia eletrônica de varredura da amostra preparada com o SDA 4. 
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  Para as zeólitas preparadas com os SDAs de 9 a 12, a morfologia apresentou 

algumas diferenças como mostrado nas figuras 72 e 73. 

 A morfologia da amostra preparada com o SDA 11 (figura 72) se apresenta 

como placas e prismas pontiagudos. Na microscopia eletrônica de varredura da amostra 

preparada com o SDA 12 não se pode inferir concretamente sobre a morfologia da 

mesma, devido à inomogeneidade apresentada (figura 73), nota-se a presença de placas 

e da forma cúbica.  

 
Figura 72- Microscopia eletrônica de varredura da amostra preparada com o SDA 11. 

 
Figura 73- Microscopia eletrônica de varredura da amostra preparada com o SDA 12. 
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 A morfologia da amostra preparada com o N-etil espartênio (SDA 13) apresenta 

em sua forma folhas finas e curvadas, sendo muito diferente quando comparado com os 

outros materiais (figura 74).  

 
Figura 74- Microscopia eletrônica de varredura da amostra preparada com o SDA 13 

 

6.8 Análises Térmicas 

 As análises termogravimétricas foram realizadas em um aparelho Netzch 429. 

Alíquotas de 5 mg das amostras foram utilizadas e aquecidas em uma corrente de ar 

sintético de 50 mL/min e com taxa de aquecimento de 10ºC/mim em um intervalo de 

temperatura de 25 a 1000ºC. Estas análises foram empregadas para o estudo do 

comportamento e estabilidade térmica dos materiais sintetizados. As curvas 

termogravimétricas de todas as amostras preparadas com os SDAs de 1 a 4 

apresentaram o mesmo perfil. Desta forma, a amostra preparada com o SDA 4 é 

apresentada na figura 75. Na curva termogravimétrica obtida, pode-se notar que a 

amostra tem perda significativa de massa em duas etapas principais. Ocorre perda de 

massa em 78,9 e 104,1 ºC, sendo que, em 78,9ºC esta perda de massa esta relacionada 

com a água adsorvida na superfície dos cristais do material. Já a perda de massa em 

104,1ºC também esta relacionada a água, porem o tipo de ligação é mais forte, (água 

cristalográfica). A perda de massa em 383,0ºC pode ser atribuído à massa do material 

orgânico; ou seja, decomposição dos agentes direcionadores de estrutura (SDA), assim 

como em 442,6ºC. A perda em 614ºC é atribuída possivelmente ao colapso estrutural da 

zeólita sintetizada, isso se deve a condensação dos grupos silanóis (Si-OH), presentes na 
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estrutura, formando ligações Si-O-Si e liberando moléculas de água. Esta perda também 

pode ser atribuída a uma transformação de fase, porem só poderemos confirmar esta 

afirmação com análises de raios-X in situ. 

 
Figura 75- Análise termogravimétrica (TG/DTG) para a amostra preparada com SDA 4. 

 

 A curva de análise termogravimétrica para os compostos preparados com os 

SDAs derivados da 2,6 e 3,5 dimetil piperidina apresentaram forma bastante 

semelhantes, assim, uma única curva é apresentada. Na figura 76 está ilustrada a análise 

termogravimétrica da amostra preparada com o SDA 12. 

 Pela análise nota-se dois picos de perda de massa em 59,4 e 93,9ºC, 

provavelmente esteja relacionada com a perda de água que esta adsorvida na superfície 

do material. A perda de massa em 346,2ºC e 436,3ºC esta relacionada à decomposição 

do material orgânico, o agente direcionador de estrutura. Um novo pico ocorre em 

869,8ºC, indicando o colapso da estrutura cristalográfica. 



101 
Estudo de Novos Materiais Microporosos e Mesoporosos para Uso em MRI como Agentes de Contraste   
 

 

 
Figura 76- Analise termogravimétrica para a amostra preparada com o SDA 12. 

 

6.9 Estudo Relaxométrico 
6.9.1 Preparo da amostra zeolítica para o estudo relaxométrico 

 As análises de relaxometria foram realizadas no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS), assim dentre os 13 materiais sintetizados somente um foi submetido 

a esta caracterização, já que não houve tempo disponível no LNLS para a caracterização 

relaxométrica de todos os materiais. 

Dentre todos os materiais sintetizados, o que apresentou melhor característica 

para sofrer o processo de troca iônica com íon Gd3+ (seção 5.3.2) e posteriormente com 

os testes de relaxação foi o material sintetizado com o SDA 13. Este material foi 

escolhido, pois apresenta o maior volume de cela unitária (1649 Ǻ3) quando comparado 

com todos os outros materiais sintetizados. Sendo assim, primeiramente foi necessário 

realizar a calcinação do material obedecendo à rampa de aquecimento descrita na seção 

5.3.1. Quando concluída esta etapa, um difratograma da amostra foi obtido (figura 77), 

o padrão de difração apresentou uma diminuição nas suas intensidades e a posição dos 

picos foi mantida, sendo este, um indício que a amostra manteve sua cristalinidade 

indicando que a calcinação foi bem sucedida.  

 Com essas características o material foi submetido à troca iônica e uma marcante 

diferença no padrão de difração foi observada (figura 77), indicando que o íon Gd3+ foi 

incorporado à estrutura extra rede do material. Desta maneira a amostra preparada foi 

submetida à caracterização relaxométrica. 
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Figura 77- Material sintetizado utilizando N-etil espartênio (preto), mesma amostra após 

alcinação (vermelho), mesma amostra após troca iônica com Gd3+(azul). 

 

6.9.2 Estudo relaxométrico do material preparado com o SDA 13. 
 O estudo relaxométrico do material foi realizado para a verificação de seu 

potencial como agente de contraste para utilização em exames de ressonância magnética 

por imagem.  

Na literatura são reportados alguns estudos sobre o tempo de relaxação 

longitudinal (T1) da zeólita faujasita[98,99] trocada com o íon Gd3+, para o possível 

emprego da mesma como agente de contraste em exames de MRI. Em geral os dados 

reportados nesses estudos revelam uma relação linear entre a taxa de relaxação (1/T1) e 

a concentração do agente paramagnético. 

Neste trabalho foi utilizado o material preparado com o N-etil espartênio para o 

desenvolvimento do estudo de relaxometria. A preparação completa do material para os 

estudos relaxométricos está descrito na seção 5.3. Os dados obtidos revelam uma 

tendência linear para a faixa de concentrações de 0,1 a 0,4 % (figura 78). Todavia, para 

concentrações maiores que 0,4 % é observado um comportamento não linear (figura 

79). Um dos possíveis motivos para o desvio da linearidade pode estar relacionado às 

condições experimentais não favoráveis na execução do experimento e também às 

características do zeólito estudado.  

No que diz respeito às condições em que o experimento foi conduzido, a 

principal dificuldade foi a homogeneização do campo magnético aplicado, por se tratar 
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de uma suspensão. Nesse caso, o campo magnético aplicado no tubo contendo a amostra 

não possui homogeneidade constante, e os ajustes experimentais para a coleta dos dados 

se tornam de difícil padronização. Um dos subterfúgios empregados para tentar 

melhorar a homogeneidade do campo foi a manutenção da amostra em rotação durante 

o experimento, o que tende a melhorar a homogeneização do campo e também evitando 

a sedimentação da amostra. Embora este subterfúgio tenha sido empregado nenhuma 

melhoria significativa na homogeneização do campo foi observada. 

Em relação à estrutura, podemos observar que todos os estudos reportados diz 

respeito a zeólita faujasita, zeólita esta que possui sua estrutura cristalográfica bastante 

conhecida, o que possibilita o conhecimento dos sítios de migração dos íons de 

gadolínio[98,99]. Todavia, o material usado nos estudos de relaxometria possui estrutura 

cristalográfica desconhecida o que dificulta a localização dos cations Gd3+ nos sítios 

cristalográficos. 

O valor de relaxividade calculado para a amostra estudada esta na ordem de 4,6 

(% do material.s)-1. Este valor indica que o material a princípio pode ser explorado 

como um agente de contraste, no entanto, mais estudos são necessários para uma 

conclusão definitiva, principalmente, levando-se em consideração as limitações e 

dificuldades experimentais descritas acima. 

 
Figura 78- Relaxividade do material no intervalo de concentração de 0,1 a 0,4 %. 
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Figura 79- Comportamento não linear para concentrações acima de 0,4 % do material 

em suspensão. 

 

7. Conclusões 
 No presente trabalho foram sintetizados 4 derivados de decahidroquinolina, 4 

derivados de cis-2,6 dimetil piperidina,  4 derivados de (mistura cis-trans) 3,5 dimetil 

piperidina e um derivado de espartênio. Estes derivados foram utilizados na síntese de 

novos vanadiosilicatos, e alguns destes derivados direcionam a formação do 

vanadiosilicato AM-6, sendo inédito na literatura. 

Os difratogramas de raios-X indicam que as amostras preparadas são todas 

cristalinas e que os SDAs derivados de decahidroquinolina, 2,6 dimetil piperidina, 3,5 

dimetil piperidina são bem seletivos para as sínteses destes materiais. O material 

preparado com o SDA13 indica ser um novo tipo de vanadiosilicato. 

 Os espectros de ressonância magnética do estado sólido de 13C com polarização 

cruzada e ângulo mágico de giro indicam a presença dos compostos orgânicos (SDAs 1 

a 4) no material sintetizado, sendo esta uma forte evidência que as moléculas orgânicas 

foram mantidas e conservadas no processo de formação do material zeolítico. 

 Os dados de espalhamento Raman indicam a presença de vanádio na rede 

cristalográfica do material em coordenação octaédrica e possível coordenação 

tetraédrica. 

Com os resultados de ressonância magnética nuclear do estado sólido de 51V 
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podemos afirmar que os átomos de vanádio foram incorporados na estrutura do material 

sintetizado com os SDAs derivados da decahidroquinolina, e que o vanádio está 

presente na rede cristalográfica em coordenação octaédrica.  

Em relação às outras amostras sintetizadas com os outros SDAs (5 a 13) será 

necessária a análise de ressonância magnética do estado sólido para confirmar a 

incorporação do átomo de vanádio na rede cristalográfica e saber qual sua provável 

coordenação na rede desses novos materiais. 

A microscopia eletrônica de varredura dos materiais preparados com os 

derivados da mistura cis-trans 3,5 dimetil piperidina (SDAs 11 e 12) revela uma 

morfologia em forma de placas e prismas pontiagudos e de placas e cubos 

respectivamente. Para todos os outros materiais preparados com os derivados de 

decahidroquinolina (SDAs 1-4), cis-2,6 dimetil piperidina (SDAs 5-8) e mistura cis-

trans 3,5 dimetil piperidina (SDA 8 e 9) os MEVs revelaram uma morfologia em forma 

de placas finas. Para amostra preparada com N-etil espartênio a morfologia apresenta-se 

em forma de folhas finas. 

O resultado da análise termogravimétrica revela que os materiais preparados 

com os derivados de decahidroquinolina (SDAs 1-4) apresentam estabilidade térmica 

por volta de 620ºC e em temperatura acima sua estrutura colapsa. Para as amostras 

preparadas com os derivados de cis-2,6 dimetil piperidina e mistura cis-trans 3,5 dimetil 

piperidina (SDAs de 5-12) verificou-se estabilidade térmica até por volta de 870ºC e em 

temperaturas superiores sua estrutura cristalográfica colapsa. 

A rota sintética para a síntese do novo direcionador (derivado da L-BOC 

Prolina/cis-2,6 dimetil piperidina/mistura cis-trans 3,5 dimetil piperidina) apresenta um 

rendimento muito baixo de 7%, o possível motivo para esse baixo rendimento, é o 

impedimento estéreo. Os espectros de massa indicam que as moléculas (1º e 2º 

intermediários) foram obtidas.  

Os cristais obtidos dos SDAs 2, 9 e 10 durante o desenvolvimento deste 

trabalho, foram resolvidos e são inéditos na literatura. Os cristais obtidos dos 1º e 2º 

intermediários estão em processo de refinamento e também indicam ser inéditos na 

literatura. 

O resultado preliminar do estudo relaxométrico do material preparado com N-

etil espartênio indica que este material apresenta um valor interessante de relaxividade 

na ordem de 4,6 (% de material. s-1) que comprova seu potencial como agente de 

contraste. 
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8. Perspectivas 

-Propor uma nova rota sintética para a obtenção do 2º intermediário que apresente 

melhor rendimento. 

-Explorar as novas moléculas sintetizadas em condições de química sol-gel para a busca 

de novos materiais microporosos. 

-Utilizar as técnicas de ressonância magnética do estado sólido para caracterizar os 

novos materiais preparados com os SDAs de 5-13. 

- Tratar e testar os vanadiosilicatos preparados com os outros derivados orgânicos em 

novos estudos relaxométricos e fazer estudos comparativos com as zeólitas FAU e ETS-

10. 

- A incorporação do vanádio na rede cristalográfica do material abre a possibilidade 

deste mesmo material ser utilizado como um catalisador. 
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