
Resumo 

Esta tese tem como objectivos gerais a síntese, a caracterização estrutural e o estudo da actividade 

catalítica em reacções de epoxidação de olefinas, de complexos de metais de transição encapsulados 

nos zeólitos faujasites X e Y.  

A síntese dos complexos não suportados seguiu o procedimento da literatura, típico em síntese de 

metalocomplexos. Os metais de transição usados foram o manganés, o níquel e o cobre; as sínteses 

dos complexos de manganés e de níquel derivados das bases de Schiff tetradentadas SALEN (N, N' -

bis(salicilideno )etano-1,2-diimina) estão descritas no cap.II, e dos complexos de cobre derivados da 

acetilacetona e de triaminas alifáticas (Metrien e trien) estão descritas no cap. V. Para encapsular os 

metalocomplexos derivados do SALEN nos zeólitos X e Y foi usado o método do ligando flexível; este 

método baseia-se na difusão dos ligandos para dentro das cavidades do zeólito permutado 

previamente com o ião metálico e onde se dá a complexação in-situ.  

Foram usadas várias técnicas de caracterização dos catalisadores preparados (cap.lIl), visando: a 

determinação da composição química elementar (ICP-AES), a avaliação da estabilidade térmica (TG 

e DSC), a identificação de grupos funcionais característicos e de transições electrónicas (FTIR e UV-

VIS), a análise química superficial (XPS), a morfologia (SEM), a avaliação da cristalinidade (XRD de 

pós) e a determinação da área superficial (técnica de adsorção de azoto) [cap.lV (Mn e Ni) e cap.V 

(Cu)]. Os resultados de algumas destas técnicas mostraram um excesso de ião metálico não 

complexado, o que pode ter sido uma consequência do procedimento experimental adoptado (os 

materiais preparados não foram repermutados com Na+ (NaCl) para remover os iões não 

complexados). Contudo, as quantidades de metal suportado e complexado nos materiais sintetizados 

foi, por vezes, insuficiente para detectar a sua presença e os caracterizar. Algumas dificuldades foram 

encontradas na análise dos espectros de FTIR, onde as bandas dos zeólitos são largas e intensas, e 

nos termogramas, onde as perdas de massa e as variações entálpicas envolvidas na região de 

temperaturas 25-150°C estão associadas aos zeólitos mas podem ter outras contribuições tais como 

complexos adsorvidos nas cavidades externas dos zeólitos.  

A actividade catalítica dos catalisadores, especialmente dos complexos de manganés, foi estudada 

em reacções de epoxidação do ciclohexeno e do estireno (cap. VI), atendendo à importância 

industrial daquelas reacções. As conversões das olefinas e os rendimentos obtidos em epóxido foram 

baixos, o que significa que os iões metálicos não complexados tiveram um papel importante na 

decomposição do oxidante (TBHP). Os produtos principais foram o tert-butilciclohexenilperóxido e os 

produtos da oxidação, alílica (2-ciclohexeno-1-ona e 2-ciclohexeno-1-ol) para o ciclohexeno, e no 

caso do estireno foi o benzaldeído. Foi encontrado algum epóxido nos produtos reaccionais. Estes 

resultados foram similares aos da catálise homogénea, embora com os complexos livres se tenham 

obtido rendimentos superiores em epóxido.  

O estudo mecanístico realizado com os catalisadores de manganés (catalisadores com melhores 

rendimentos) na reacção de oxidação na presença de TBHP mostrou a possibilidade de um 



mecanismo com duas vias, uma heterolítica e outra homolítica, sendo a via radicalar, provavelmente, 

a mais importante para a velocidade da reacção. O efeito dos iões metálicos não complexados parece 

ter sido determinante na discriminação das possíveis vias para a oxidação.  

Os estudos cinéticos mostraram uma dependência da velocidade de 1a ordem nas concentrações das 

olefinas e do catalisador. A ordem da reacção relativamente ao TBHP foi fraccionária. As energias de 

activação encontradas variaram entre 52,8 (ciclohexeno) e 68,3 kJmol-1 (estireno).  

O mecanismo proposto supõe a existência de uma espécie oxometálica (Mnv=O) responsável pelo 

epóxido produzido. Este mecanismo é concordante com os resultados experimentais.  

As metodologias desenvolvidas neste trabalho podem ser posteriormente aplicadas a outros sistemas 

catalíticos, de forma a melhorar os rendimentos em epóxido, em condições suaves (temperatura e 

pressão) e na presença de oxidantes ambientalmente limpos (H2O2, TBHP, O2).  

Abstract 

The general objectives of this thesis are the synthesis, the structural characterization and the catalytic 

activity, in epoxidation reactions of olefins, of transition metal complexes encapsulated in faujasites X 

and Y.  

The synthesis of unsupported complexes followed the literature procedure, typical in the synthesis of 

metallocomplexes. The transition metals were manganese, nickel and copper; the syntheses of the 

manganese and nickel complexes derived from tetradentate Schiff bases SALEN (N,N'-

bis(salicylidene)ethane-1,2-diimine) are described in chp.lI, and of the copper complexes derived from 

pentadentate Schiff bases of acetilacetone and aliphatics triamines (Metrien and trien) are described 

in chp.V. The flexible ligand method was used to synthesize the SALEN metalocomplexes inside the 

cages of the zeolites X and Y; in this method, the ligands diffuse to the cages of the ion exchanged 

zeolite where in-situ complexation occurs.  

Various techniques were used to characterize the prepared catalysts (chp.llI) and to determine: 

elemental chemical composition (ICP-AES), thermal stability (TG and DSC), characteristic functional 

groups and electronic transitions (FTIR and UV-VIS), surface composition (XPS), morphology (SEM), 

crystallinity (powder XRD) and surface area (nitrogen adsorption technique) [chp.IV (Mn and Ni) and 

chp.V (Cu)]. The results of some of these techniques showed an excess of metallic ions, which could 

be a consequence of the experimental procedure adopted (the synthesized materials were not re-

exchanged with Na+ (NaCl) to remove the uncomplexed ions). However, sometimes, the amounts of 

supported and complexed metal were not enough to detect the presence of the complexes and to 

characterize them. Some difficulties were found in the FTIR spectra analysis, where the bands of 

zeolites are too large and intense, and in the thermograms, where the weight losses and the enthalpy 

changes between 25-150°C are associated to zeolites but can include additional contributions such as 

adsorbed complexes in the external cavities of zeolites.  



The catalytic activity of the catalysts, specially manganese complexes, were studied in epoxidation 

reactions of cyclohexene and styrene (chp.VI), because of their industrial importance. The olefin 

conversions and the epoxide yields were low, which implies the effect of free metallic ions in the 

oxidant decomposition (TBHP). The main products were tert-butylcyclohexenilperoxide and the allylic 

products (2-cyclohexene-1- one and 2-cyclohexene-1-ol) for cyclohexene, and benzaldehyde for 

styrene. Some epoxide was found in the reaction products. The results are similar to the 

homogeneous catalysis, though the epoxide yields obtained with the free complexes were higher.  

The mechanistic study with manganese catalysts (the catalysts with best performances) showed the 

possibility of two paths being involved, one heterolytic and the other homolytic, in the catalytic 

oxidation reaction in the presence of TBHP, the radical pathway being probably the most important to 

the reaction rate. The contribution of uncomplexed metallic ions in zeolites seems to be important in 

discriminating the different ways of oxidation.  

The kinetic studies showed a 1st order dependence both in the olefin and catalyst concentrations. The 

reaction order in TBHP was fractionary. The activation energies found were between 52,8 

(cyclohexene) and 68,3 kJmol-1 (styrene).  

The proposed mechanism assumes the presence of an oxometallic species (Mnv=O) responsible for 

the production of epoxide. This mechanism was in agreement with the experimental results.  

The methodologies developed in this work can be subsequently applied to different catalytic sistems in 

order to improve the epoxide yields, under mild conditions (temperature and pressure) and in the 

presence of environmentally clean oxidants (H2O2, TBHP, O2).  


