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"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso 

corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo 

da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos".          

         Fernando Pessoa 



RESUMO 

 

A busca por processos químicos que reduzam ou eliminem o uso e a geração de substâncias 

tóxicas tem sido crescente nas últimas décadas. Com este novo direcionamento para redução 

do impacto das atividades industriais, foram propostas alternativas que possam reduzir o 

impacto ambiental. Neste aspecto, foram sintetizados meso-porfirnas do tipo A4 (meso-

5,10,15,20) a partir do Líquido da Casca da Castanha do Caju - LCC (uma fonte renovável, 

local, abundante e biodegradável).  A meso-porfirina utilizada neste trabalho foi obtida a 

partir do processo de destilação do LCC. O primeiro derivado refere-se à formação do 

composto bromado, seguido da obtenção do derivado aldeídico, finalmente, com o auxílio do 

pirrol, tem-se a formação da meso-porfirina. Os compostos foram purificados em coluna 

cromatográfica e caracterizados por técnicas experimentais de RMN 13C e 1H , GC-EM, IV e 

UV-VIS, que confirmaram a obtenção do produto desejado. A porfirina base livre foi 

submetida aos processos de metalação utilizando-se para isto, Ni(C2H3O2).4H2O, 

Cd(CH3COO)2 e Pb(CH3COO)2, como sal doador do metal e diclorometano como solvente, 

conforme metodologia usual a reação permaneceu em agitação constante. A metalação foi 

acompanhada por espectroscopia no UV-VIS e cromatografia de camada delgada.  

 

Palavras-chave: Substâncias Tóxicas, Fontes Renováveis, LCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The search for chemical processes that reduce or eliminate the use and generation of toxic 

substances has been increasing in recent decades. With this new direction for reducing the 

impact of industrial activities have proposed alternatives that could reduce the environmental 

impact. Here, were synthesized porphyrins of A4 type (5, 10,15,20) from the bark of the Net's 

Cashew nuts - LCC (a renewable source, location, abundant and biodegradable). The 

porphyrin used in this study was obtained from the distillation process of the LCC. The first 

derivative is the formation of the compound bromine, followed by obtaining a secondary 

aldehydic, finally, with the help of pyrrole, has been the formation of porphyrin. The 

compounds were purified by column chromatography and characterized by experimental 

techniques of 1H and 13C NMR, GC-EM, IR and UV-VIS, which confirmed the achievement 

of the desired product. The porphyrin free base was subjected to the processes of metallic 

using it for this, Ni(C2H3O2).4H2O, Cd(CH3COO)2 and Pb(CH3COO)2, as the metal salt donor 

and dichloromethane as solvent as the reaction methodology remained in constant turmoil. 

The metallic processes was accompanied by the UV-VIS spectroscopy and thin-layer 

chromatography. 

 

 

Keywords: Toxic Substances, renewable sources, LCC. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Os corpos d'água são bens de uso comum, apresentando múltiplos usos para os 

diversos agentes da sociedade. Dentre eles pode-se citar o abastecimento para as populações, 

a irrigação das lavouras, a preservação de ecossistemas, o lazer, a composição da paisagem, o 

abastecimento das indústrias, a diluição de rejeitos, etc. Isoladamente, cada uma dessas 

atividades prejudica, em maior ou menor escala, os outros usos potenciais. Estes fatores 

associados ao crescente consumo, produção e exploração de matérias primas; como fósseis e 

minerais; têm causado uma série de graves problemas ambientais em função da geração de 

resíduos contendo metais tóxicos, como os metais pesados. 1 

A utilização de água pela indústria pode ocorrer de diversas formas, tais como: 

incorporação ao produto; lavagens de máquinas, tubulações e pisos; águas de sistemas de 

resfriamento e geradores de vapor; águas utilizadas diretamente nas etapas do processo 

industrial; esgotos sanitários. Os efluentes líquidos ao serem despejados com os seus 

poluentes característicos causam a alteração de qualidade nos corpos receptores e, 

conseqüentemente, a sua poluição.  

Historicamente o desenvolvimento urbano e industrial ocorreu às margens dos 

rios devido à disponibilidade de água para abastecimento e à possibilidade de utilizar o rio 

como corpo receptor dos dejetos. O fator preocupante é o aumento tanto das populações 

quanto das atividades industriais e o número de vezes que um mesmo rio recebe dejetos 

urbanos e industriais. O setor industrial constitui-se, assim, na principal e mais diversificada 

fonte de introdução de metais pesados no ambiente aquático, tanto pela quantidade, como pela 

toxicidade dos resíduos gerados. Quando lançados sem tratamento prévio são altamente 

móveis no meio ambiente e bioacumulativos na cadeia alimentar. A presença destes íons 

metálicos em excesso torna-se uma ameaça potencial à saúde pública, à fauna e à flora. 2 

Os poluentes podem ser divididos em dois grandes grupos: poluentes que causam 

mudanças no meio e componentes tóxicos. No primeiro grupo, estão às substâncias que, em 

concentrações elevadas, não possuem efeitos diretos sobre organismos vivos, mas afetam a 

estabilidade do ecossistema presente ao causarem alterações no meio. Um exemplo disso é a 

superabundância de nutrientes como o fósforo e o nitrogênio no meio hídrico, que provoca o 

aumento da produtividade primária, crescimento de algas e outros organismos, com sérios 

efeitos sobre o meio. No segundo grupo, estão as substâncias que afetam diretamente os 

organismos vivos, podendo apresentar efeitos carcinogênicos (causam câncer), mutagênicos 



17 
 
(causam danos aos genes) ou teratogênicos (causam anormalidades em embriões). A 

toxicidade destes poluentes depende da sua concentração, da sua forma química e da sua 

persistência. 2 

Devido a estes problemas existe uma preocupação significativa com as questões 

ambientais, as quais têm merecido destaque na mídia e também nas reuniões entre chefes de 

Estado. As principais pautas envolvem a redução de emissões e o controle da degradação de 

reservas ambientais.  

As atividades químicas são freqüentemente relacionadas, direta ou indiretamente, 

-se necessário, portanto, buscar processos 

químicos que reduzam ou eliminem o uso e a geração de substâncias tóxicas. Este novo 

direcionamento na redução do impacto da atividade química ao ambiente vem sendo chamado 

de química verde, química limpa, química ambientalmente benigna, ou ainda, química auto-

sustentável. 3  

A questão ambiental, que abrange os problemas gerados pelo setor químico, vem 

sendo intensamente debatida. A conscientização da sociedade é crescente quanto às agressões 

à natureza e sua participação em iniciativas que visem reduzir os processos poluidores, como 

por exemplo, a reciclagem (de papel, vidro, alumínio etc.). Existe também a atitude de muitos 

setores produtivos no sentido de reduzir a liberação de substâncias poluentes no ambiente. 4 

Segundo a Agenda 21 5, Anexo 1, mesmo quando os resíduos são minimizados, 

alguma parte sempre resta. Depois de tratadas, todas as descargas ainda produzem algum 

impacto residual no meio ambiente que as recebe.  

Devido ao aumento da produção industrial, em particular da indústria química, ter 

gerado milhões de toneladas de subprodutos indesejáveis e poluentes, sendo muitos deles não 

degradados microbiologicamente, a eliminação desses resíduos é o fator chave para o 

desenvolvimento da química verde. Assim, existe uma margem para melhorar as práticas de 

tratamento. Adequar o tratamento para a obtenção de resultado final que atenda aos padrões 

de descarte da legislação ambiental é o requisito básico que abre caminho para o 

desenvolvimento de processos alternativos aos comumente utilizados nas estações de 

tratamento de efluentes. 6  

Nesse contexto as metaloporfirinas, que possuem um sistema altamente conjugado 

devido às onze duplas ligações dispostas alternadamente, têm a propriedade de formar 

complexos com a maioria dos íons metálicos e são capazes de conduzir reação redox sob 

condição ambiente, gerando assim grande interesse para aplicações na remediação de água 

contaminada dos efluentes industriais. 
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Portanto, neste trabalho, foram pesquisados processos alternativos que evitem ou 

possam reduzir o impacto ambiental causado pelos efluentes das indústrias. Neste aspecto, 

foram sintetizados meso-porfirnas do tipo A4 (meso-5,10,15,20), a partir do Líquido da Casca 

da Castanha do Caju - LCC (uma fonte renovável, local, abundante e biodegradável) com a 

finalidade de atuar como desativadores de metais pesados, atendendo assim às diretrizes 

contemporâneas da denominada química verde.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

O objetivo deste trabalho foi obter meso-porfirinas do tipo A4 (meso-5,10,15,20) 

com potencial aplicação na desativação de metais pesados, sintetizadas a partir de matéria-

prima renovável e biodegradável, o LCC, através de processos ecologicamente limpos. 

 

2.2. Específicos 

 Dentre os objetivos específicos podem ser enumerados: 

 

 Purificação e caracterização do precursor 3-n-pentadecilfenol (3-n-PDF); 

 Produção de 1,2  dibromoetano; 

 Síntese e caracterização dos compostos 1-(2-cloro-etoxi)-3-pentadecil-

benzeno; 1-(2-bromoetoxi)-3-pentadecil-benzeno; 4-[2-(3-pentadecil-fenoxi)-etoxi] 

benzaldeido e 5,10,15,20-tetra-[4-(2-(3-pentadecil-fenoxi)-fenoxi)-fenil]-porfirina; 

 Teste de reatividade envolvendo a metalação da meso-porfirina coordenada aos 

metais níquel, cádmio e chumbo. 
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3.0.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Revolução Industrial e Meio Ambiente 

Após a Revolução Industrial e o desenvolvimento de técnicas mais efetivas de 

produção, a humanidade promoveu transformações em um ritmo muito rápido, trazendo 

juntamente com os benefícios materiais, a degradação do meio ambiente, provocando assim, 

uma destruição parcial ou total. As áreas de maior concentração da atividade industrial, 

conseqüentemente, são as que apresentam maiores problemas de degradação ambiental cuja 

gravidade irá depender do volume da produção, da composição de sua estrutura industrial, das 

medidas de controle adotadas, do tamanho da população, do seu grau de urbanização e padrão 

de consumo.  

A intensificação na operação de certos ramos de atividades, como química, 

petroquímica, metalmecânica, madeira, papel e celulose, material de transportes e minerais e 

outras, todos com uma forte carga de impactos sobre o meio ambiente, incorporaram padrões 

tecnológicos avançados para a base nacional, mas ainda são ultrapassados no que se refere à 

relação com o meio ambiente pela escassez de elementos tecnológicos de tratamento, 

reciclagem e reprocessamento.7 A poluição causada pelo lançamento de despejos destas 

indústrias constitui-se em um dos mais graves fatores de contaminação dos sistemas 

aquáticos, tanto pela quantidade, como pela toxidez dos resíduos gerados.  

O lançamento indevido de efluentes industriais de diferentes fontes ocasiona 

modificações nas características da água, podendo poluir ou contaminar o ambiente. A 

poluição ocorre quando esses efluentes modificam o aspecto estético, a composição ou a 

forma do meio físico, enquanto o meio é considerado contaminado quando existir a mínima 

ameaça à saúde de homens, plantas e animais. Geralmente, quando se observa alguma 

contaminação no ambiente, ela não é causada por apenas uma substância, e sim por misturas 

de vários contaminantes. Além disso, os poluentes podem interagir entre si, potencializando 

os efeitos negativos. No Brasil há poucas bases de dados disponíveis sobre poluição 

industrial, a maioria destas tem origem nos órgãos locais de controle de poluição.  

Infelizmente, por uma série de razões a presença de contaminantes, como os 

metais pesados, nos recursos hídricos é ainda uma realidade que deverá permanecer por 

algum tempo. O ecossistema aquático das áreas adjacentes ao setor industrial tem sofrido, 

além da ação das intensas descargas de efluentes industriais, despejos domésticos, os quais 

têm acarretado profundas transformações no meio ambiente, como mostrado nas Figuras 1-5. 
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Figura 1: Rio Cubatão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arroio Estância Velha/Portão 
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Figura 3: Rio Mãe Luzia 

 

 

 

Figura 4: Rio Itaguaí-Açu                                     Figura 5: Rio Tiete  
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Figura 6: Esquema de Avaliação de um efluente industrial 

Dentre os diversos parâmetros empregados para indicar o nível geral de poluição 

causada pela indústria, dois merecem especial destaque: a quantidade de matéria orgânica na 

água, medida pela Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e a quantidade de metais 

pesados, indicadora da presença de substâncias tóxicas nos efluentes. As substâncias tóxicas 

são aquelas que, mesmo em pequenas concentrações, causam efeitos nocivos aos organismos; 

e incluem elementos químicos, compostos inorgânicos, orgânicos naturais e sintéticos, que 

serão estudadas neste trabalho. 

Abaixo, na Figura 6, é demonstrado um fluxo de controle dos efluentes dos 

processos industriais8, mostrando como deve ser a seqüência de ações empregadas na 

avaliação da qualidade do efluente descartado, visando à redução e/ ou eliminação, seja em 

volume, concentração ou toxicidade, das cargas poluentes na própria fonte geradora. 
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3.2. Legislação Ambiental Brasileira 

A importância da preservação dos recursos hídricos tem levado à necessidade de 

monitorar e controlar a contaminação e os metais pesados estão entre os contaminantes mais 

tóxicos e persistentes do ambiente aquático. Ao longo dos últimos anos rios, bacias e canais 

vêm recebendo direta e indiretamente efluentes industriais contendo estes metais. Portanto, 

suas fontes, transporte e destino precisam ser avaliados, visto que os organismos aquáticos 

tendem a acumular metais pesados e contaminantes orgânicos em seus tecidos, mesmo 

quando a água possui níveis desses compostos abaixo da concentração máxima tolerada pela 

legislação, há grandes riscos de contaminação dentro da cadeia trófica.  

Efluente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento 

industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, 

águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. 9 Por muito tempo não existiu a preocupação em 

caracterizar a geração de efluentes líquidos industriais e de avaliar seus impactos no meio 

ambiente. No entanto, a legislação vigente e a conscientização ambiental fizeram com que 

algumas indústrias desenvolvessem atividades para quantificar a vazão e determinar a 

composição dos efluentes industriais.  

O Brasil possui um amplo conjunto de leis coibindo a poluição das águas, no 

entanto nem sempre essas leis são cumpridas ou existe fiscalização. Os efluentes industriais, a 

níveis de toxicidade dos lançamentos de efluentes líquidos, são a grande preocupação dos 

órgãos ambientais. É preciso conhecer a capacidade de autodepuração do corpo receptor para 

que se controle o lançamento de efluentes líquidos, sendo estabelecidos critérios para esses 

lançamentos.  

Abaixo são descritos alguns dos principais instrumentos legais aplicáveis:  

 Constituição Federal de 1988, Capítulo IV, Art. 225 expressa que: Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.10 

 Lei 7.347/85 pode ser instrumento da Ação Civil Pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio ambiente, bem como pode ser usada como mecanismo de 

responsabilização do causador da poluição no solo e na água subterrânea pelo Ministério 

Público se for comprovada a responsabilidade do causador da poluição.11 

 Lei 9.433/97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e visa assegurar 

a qualidade e disponibilidade da água em padrões adequados para o seu uso.12 
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 Lei 9.605/98 tem como preâmbulo a possibilidade de aplicação de sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.13 

 Resolução CONAMA Nº. 397 de 03 de abril de 2008, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes.14 

No Brasil, apesar do assunto em pauta ainda ser pouco abordado, de existir 

carência de pessoal e de órgãos estaduais de controle ambiental para gerenciamento de áreas 

contaminadas e passivos ambientais, muitos setores industriais estão buscando sua adequação 

ambiental.  

 

3.3. Metais  

3.3.1. Metais no ambiente 

O desenvolvimento tecnológico referente ao uso de metais foi de grande 

importância no contexto socioeconômico da humanidade, mas em meados do século XX as 

conseqüências das atividades poluentes começaram a ficar evidentes, contribuindo 

decisivamente para a poluição ambiental, afetando assim, todas as formas de vida. Enquanto 

alguns dos metais são considerados benéficos, outros são danosos aos sistemas biológicos, 

dependendo da dose e da forma química. 

Os metais sempre estiveram presentes no ambiente desde a formação do planeta.15 

Dos 112 elementos conhecidos atualmente, 84 são metais, aumentando assim as 

possibilidades de contaminação ambiental. Os metais estão relacionados ao conjunto de 

elementos químicos pertencentes ao grupo de transição da tabela periódica, cujas formas 

iônicas possuem densidade atômica maior que 5,0 g.cm-3 ou massa atômica maior que 20 

u.m.a.16 Alguns metais, apesar da toxicidade, ocorrem na natureza de maneira escassa ou são 

insolúveis, não oferecendo ameaça real à saúde pública e ao ambiente, ou seja, sua ocorrência 

natural, não deve ser considerada como perigosa, pois faz parte do equilíbrio dos 

ecossistemas. Entretanto, devido a fontes antropogênicas, verifica-se grande aumento na 

circulação de metais no solo, na água e no ar e seu acúmulo na cadeia alimentar. 

Os metais são classificados em: 
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1.  Elementos essenciais: sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, cobre, níquel e 

magnésio; 

2. Micro-contaminantes ambientais: arsênico, chumbo, cádmio, mercúrio, 

alumínio, titânio, estanho e tungstênio; 

3. Elementos essenciais e simultaneamente micro-contaminantes: cromo, zinco, 

ferro, cobalto, manganês e níquel.17 

definição, variando de acordo com o ramo da ciência que o aborda. Em certos casos o termo 

vem sendo gradualmente substituído por metal tóxico ou potencialmente tóxico. Do ponto de 

vista ambiental, o metal pesado pode ser entendido como aquele que, em determinadas 

concentrações e tempo de exposição, oferece risco à saúde humana e ao ambiente, 

prejudicando a atividade dos organismos vivos. Os principais elementos químicos 

enquadrados neste conceito são: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se e Zn.18 

Destacando-se Pb, Cd, Zn, Ni e Cu pelo potencial de toxicidade às plantas e animais. 

Independentemente da origem, quando presentes no solo ou em efluentes em quantidades 

elevadas, podem entrar na cadeia alimentar por meio de acúmulo no tecido vegetal e provocar 

o desenvolvimento de doenças crônicas e agudas nos animais e seres humanos.19   

A maioria desses elementos é essencial ao bom funcionamento dos organismos 

vivos, em baixas concentrações (traços), entretanto, potencialmente tóxicos a todo tipo de 

vida quando em concentrações elevadas ou em determinadas combinações químicas. Por suas 

características de toxicidade e bioacumulação, suas concentrações aumentam 

progressivamente ao longo de uma cadeia alimentar. Os metais pesados merecem atenção 

especial, pois os danos acarretados ao ambiente e aos seres vivos quando a concentração 

destes metais é maior que os níveis determinados pelos órgãos competentes, são graves e 

muitas vezes irreversíveis. Com exceção dos casos de exposição a altos níveis de poluição 

pelos efluentes industriais ou emissões industriais ricas em metais pesados, o alimento e a 

água são as principais fontes de cádmio, chumbo e níquel. A proporção destes metais que 

alcançam o homem através dos alimentos e da água potável é de 80% para o cádmio, 40% 

para o chumbo e 50% para o níquel.20  

Os metais pesados surgem nas águas naturais devido aos lançamentos de efluentes 

industriais tais como os gerados em indústrias extrativistas de metais, indústrias de tintas e 

pigmentos e, especialmente, as galvanoplastias, que se espalham em grande número nas 

periferias das grandes cidades. Além destas, os metais pesados podem ainda estar presentes 
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em efluentes de indústrias químicas, como as de formulação de compostos orgânicos e de 

elementos e compostos inorgânicos, indústrias de couros, peles e produtos similares, 

indústrias do ferro e do aço, lavanderias e indústria de petróleo. 

O aumento das atividades industriais tem intensificado o problema da poluição do 

meio ambiente e deterioração dos ecossistemas pelo acúmulo de metais pesados. A 

quantidade de metais pesados introduzidos nas águas é geralmente muito maior do que aquela 

que seria natural, causando grandes poluições. Devido a sua alta toxicidade eles agem 

bloqueando as atividades biológicas dos seres vivos, inativando as enzimas.21 A sua presença 

além dos efeitos adversos sobre o ambiente, interferem nos processos biológicos de 

tratamento de efluentes e tem repercussão na economia e na saúde pública.22 A Tabela I 

mostra os principais poluentes presentes nos despejos industriais.   

 

Tabela I. Principais poluentes presentes nos despejos industriais.  

INDÚSTRIA METAL 

Mineração Cu, Zn, Pb, Mn, U, Cr, As, Se, V 

Eletrodeposição Cr, Ni, Cd, Zn 

Processamento do metal Cu, Zn, Mn 

Geração de energia Cu, Cd, Mn, Zn 

Operações especiais Hg, Au e outros 

Fonte:  Volesky, 2005. 23  

O estabelecimento de leis ambientais mais rígidas e normas para o lançamento de 

efluentes vêm ajudando a diminuir o quadro de descarte de rejeitos industriais instalado, 

visando atingir os limites máximos permitidos. A Tabela II apresenta os padrões de 

lançamento de efluentes dos metais níquel, cádmio e chumbo de acordo com a Resolução 

CONAMA Nº 397/2008.14  
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Tabela II - Padrões de lançamento de efluentes, Resolução CONAMA Nº 397/2008. 

TABELA X - LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

PADRÕES 

Parâmetros inorgânicos Valor máximo 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

       Fonte: CONAMA, 2008. 

  

Algumas características dos metais pesados estudados neste trabalho e na Tabela 

III os principais efeitos causados à saúde que dependendo da forma e concentração em que se 

encontram, conferem toxicidade ao meio. 

 

3.3.2. Cádmio 

Elemento químico raro geralmente encontrado associado com outros elementos 

como oxigênio, cloro e enxofre, representado pelo símbolo Cd, número atômico 48 e peso 

atômico 112. O estado de oxidação usual da maioria dos componentes do cádmio é +2, com 

ponto de fusão 321ºC e densidade de 8,642 g/cm-3. É um bom condutor de calor e 

eletricidade. Muito parecido com o zinco, porém menos reativo. Na natureza é encontrado 

apenas na sua forma inorgânica e principalmente na forma de sal e sulfetos, geralmente 

associado ao Zn. Ele é geralmente obtido durante a produção de outros metais (zinco, cobre e 

chumbo) e oxida-se com facilidade.24  

O cádmio é insolúvel em água e solúvel em ácidos minerais, não apresentando 

função biológica, portanto, um metal tóxico. Vem sendo descrito como um dos elementos 

traço mais perigosos de todos os metais contaminantes presentes no ambiente, não apenas 

pela sua toxicidade, mas também pela larga distribuição e aplicações industriais. O órgão alvo 
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primário nas exposições ao cádmio em longo prazo é o rim. Causa sérios danos ao fígado, o 

pâncreas e a tireóide e é eliminado muito lentamente. Provoca alterações no sistema nervoso 

central e no sistema respiratório. Pode produzir em seres humanos efeitos na saúde como 

diarréias, dor de estômago e vômitos severos, fratura de ossos, problemas de reprodução, 

danos ao sistema nervoso central, danos ao sistema imunológico, desordens psicológicas, 

possível dano no ADN e câncer. Não apresenta nenhuma qualidade, pelo menos conhecida até 

o presente, que o torne benéfico ou essencial para os seres vivos. 25 

Entre os usos comerciais do cádmio podem ser citados o emprego como cobertura 

para prevenir a corrosão, em baterias níquel-cádmio, como reagente químico, pigmento, 

pinturas, processos de galvanoplastia, solda, acumuladores, estabilizadores de PVC, reatores 

nucleares, etc. É procedente das indústrias de produção de zinco, minérios de fosfato, 

produção de fertilizantes fosfatados artificiais e geralmente termina nas águas residuais. A 

galvanoplastia (processo eletrolítico que consiste em recobrir um metal com outro) é um dos 

processos industriais que mais utiliza o cádmio (entre 45 a 60% da quantidade produzida por 

ano).  

 

3.3.3. Chumbo 

Encontrado na natureza principalmente como minério de chumbo (galena, PbS). 

Este elemento tem apenas uma única variedade alotrópica e possui baixo ponto de fusão. 

Constitui um veneno cumulativo e seu uso vem diminuindo nos últimos anos, devido a sua 

natureza tóxica.  

Os principais usos estão relacionados às indústrias extrativa, petrolífera, de 

baterias, tintas e corantes, cerâmica, cabos, tubulações e munições. O chumbo pode ser 

incorporado ao cristal na fabricação de copos, jarras e outros utensílios, favorecendo o seu 

brilho e durabilidade. Está presente na água devido às descargas de efluentes industriais 

como, por exemplo, os efluentes das indústrias de acumuladores (baterias), bem como devido 

ao uso indevido de tintas e tubulações e acessórios à base de chumbo.  

Dentre as principais enfermidades causadas destacam-se: saturnismo, que consiste 

em distúrbios no sistema nervoso central, tontura, irritabilidade, dor de cabeça, perda de 

memória, deficiência dos músculos extensores, etc. A toxicidade do chumbo, quando aguda, é 

caracterizado por sede intensa, sabor metálico, inflamação gastrointestinal, vômitos e 

diarréias. 26 Provocam alterações no sangue e na urina, ocasionando doenças graves e em 

alguns casos, invalidez total e irreversível. Ocasiona problemas respiratórios, provoca 
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alterações renais e neurológicas. As principais alterações são no desenvolvimento cerebral das 

crianças, podendo provocar o idiotismo.  

É usado na produção de baterias e adicionado à gasolina como aditivo 

antidetonante. Utilizado na fabricação de tintas, pigmentos, empregado em tintas, tintura de 

cabelo, tubos de pasta dental, alimentos enlatados (emenda das latas), bebidas, cigarros, na 

vitrificação de recipientes de cerâmica, pesticidas, agrotóxicos, e, em alguns países ainda, na 

gasolina (na forma tetraetila) e em encanamentos.27 Polui o solo, a água e o ar e desta forma 

contamina os organismos vivos, devido a seu efeito bioacumulativo, em toda a cadeia 

alimentar (trófica). 

 

3.3.4. Níquel 

Representado pelo símbolo Ni, número atômico 28 e peso atômico 59. É um metal 

duro branco-prateado que pode formar ligas com o ferro, cobre, cromo e zinco. É o vigésimo 

segundo elemento mais abundante, em peso, na crosta terrestre, encontrado na natureza como 

NiS, NiAsO4, NiSbO4 e em quantidades de até 5% em forma de sulfeto. Sua concentração na 

crosta terrestre é em média de 0,018% . É usado para fabricar ligas ferrosas e não-ferrosas, 

bem como melhorar a resistência do aço ao ataque de agentes químicos. 28  

Segundo a USEPA é um elemento de toxicidade moderada e que em pequenas 

quantidades é essencial, mas quando se têm altas concentrações ele pode ser perigoso para a 

saúde humana, apresentando as seguintes conseqüências: probabilidade de desenvolver câncer 

de pulmão, laringe e próstata, embolia pulmonar, asma e bronquite crônica, além de reações 

alérgicas diversas. (25,29)   

 O níquel é liberado na atmosfera por indústrias que o utilizam em sua forma 

pura ou suas ligas, pela queima de petróleo ou carvão e pela incineração de lixo. Usado na 

siderurgia, baterias de níquel-cádmio e componentes eletrônicos. 
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Tabela III: Principais fontes, efeitos à saúde e ao ambiente dos metais, Cd, Pb e Ni. 

METAL FONTES PRINCIPAIS IMPACTOS NA SAÚDE E 
NO AMBIENTE 

CÁDMIO* 

 

 Fundição e refinação de metais 
como zinco, chumbo e cobre; 

 Pigmentos e pinturas;  

 Baterias; 

Processos de galvanoplastia;  

 Solda;  

 Reatores nucleares;  

Plásticos; 

Fabricação de radiadores, 
borracha. 

 

 Cancerígeno;  

Pode causar danos ao sistema 
reprodutivo;  

Provoca perda de olfato; 

 Remoção de cálcio dos ossos; 

 Compromete rins e pulmões; 

 Disfunções digestivas; 

 Contamina o solo, o ar, a água 
e o lençol freático; 

 É bioacumulativo em toda a 
cadeia alimentar (trófica); 

CHUMBO* 

 

Indústria de baterias automotivas,  

Chapas de metal semi-acabado, 
canos de metal,  

 Indústria de reciclagem de sucata 
de baterias automotivas para 
reutilização de chumbo,  

 Fabricação de baterias, tintas;  

Escoamento pluvial de vias 
públicas e canalizações. 

 

 Prejudicial ao cérebro e ao 
sistema nervoso em geral; 

 Afeta o sangue, rins, sistema 
digestivo e reprodutor; 

 Eleva a pressão arterial;  

 Pode causar anemia; 

 Disfunção renal; 

Dores abdominais (cólica, 
espasmo, rigidez); 

 Polui o solo, a água e o ar e 
contamina os organismos vivos, 
devido a seu efeito 
bioacumulativo, em toda a 
cadeia alimentar (trófica). 
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METAL FONTES PRINCIPAIS IMPACTOS NA SAÚDE E 
NO AMBIENTE 

NÍQUEL 

 

 Fábrica de ligas de aço especiais, 

recobrimento de superfícies 

metálicas por eletrólise; 

 Tintas; 

 Componentes eletrônicos; 

 Baterias de níquel-cádmio; 

 Cosméticos.   

 

 

 Cancerígeno;  

 Pode causar lesões no sistema 

respiratório, 

 Distúrbios gastrintestinais, 

Alterações no sistema 

imunológico, 

 Dermatites, 

Polui o solo, a água e 
contamina os organismos vivos, 
devido a seu efeito 
bioacumulativo, em toda a 
cadeia alimentar (trófica). 
 

Fonte: ASTDR 30 e ABIQUIM 31.  

* Esses metais estão incluídos na Lista TOP 20 da USEPA, entre as vinte substâncias mais 

perigosas à saúde e ao ambiente: Cd, Pb. 32  

 

3.4. Princípios da Química Verde 
 
 
Química verde pode ser definida como o desenho, desenvolvimento e 

implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração 

de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Este conceito, que pode também ser 

atribuído à tecnologia limpa, já é relativamente comum em aplicações industriais, 

especialmente em países com indústria química bastante desenvolvida e que apresentam 

controle rigoroso na emissão de poluentes. 33 

Esta idéia, ética, política e ambientalmente correta, representa a suposição de que 

processos químicos que geram problemas ambientais possam ser substituídos por alternativas 

menos poluentes ou não poluentes. Tecnologia limpa, prevenção primária, redução na fonte, 
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adotado pela IUPAC, talvez por ser o mais forte entre os demais, pois associa a evolução da 

química com o objetivo cada vez mais buscado pelo homem moderno: o desenvolvimento 

auto-sustentável. 33 

 
Os produtos ou processos da química verde podem ser divididos em três grandes 

categorias: 

e fontes renováveis ou recicladas de matéria-prima; 

produzir maior ou igual quantidade de produto; 

 34 

 

Basicamente, existem doze tópicos que precisam ser perseguidos quando se 

pretende implementar a química verde, conforme mostrado na Tabela IV.   

 
 
Tabela IV: Princípios da Química Verde (green chemistry). 
 

Princípio Comentário 

Prevenção Evitar a produção do resíduo é melhor do que 

tratá- - . 

 

 
Economia de átomos 

Buscar metodologias sintéticas que possam 

maximizar a incorporação de todos os materiais de 

partida no produto final. 

 

 
Síntese de produtos menos 
perigosos 

Sempre que praticável, a síntese de um produto 

químico deve utilizar e gerar substâncias que 

possuam pouca ou nenhuma toxicidade à saúde 

humana e ao ambiente 
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Princípio Comentário 

 
Desenho de produtos seguros 

Os produtos químicos devem ser desenhados de 

tal modo que realizem a função desejada e ao 

mesmo tempo não sejam tóxicos. 

 
Solventes e auxiliares mais seguros 

O uso de substâncias auxiliares (solventes, agentes 

de separação, secantes, etc.) precisa, sempre que 

possível, tornar-se desnecessário e, quando 

utilizadas, estas substâncias devem ser inócuas. 

 

 
 
Busca pela eficiência de energia 

A utilização de energia pelos processos químicos 

precisa ser reconhecida pelos seus impactos 

ambientais e econômicos e deve ser minimizada. 

 

Se possível, os processos químicos devem ser 

conduzidos à temperatura e pressão ambientes 

Uso de fontes renováveis de 

matéria-prima 

Sempre que técnica e economicamente viável, a 

utilização de matérias primas renováveis deve ser 

escolhida em detrimento de fontes não-renováveis 

 
 
Evitar a formação de derivados 

 

A derivatização desnecessária (uso de grupos 

bloqueadores, proteção/desproteção, modificação 

temporária por processos físicos e químicos) deve 

ser minimizada ou, se possível, evitada, porque 

estas etapas exigem reagentes adicionais e podem 

gerar resíduos. 

 

 
Catálise 

Reagentes catalíticos (tão seletivos quanto 

possível) são melhores que reagentes 

estequiométricos. 
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Princípio Comentário 

 
Desenho para a degradação 

Os produtos químicos precisam ser desenhados de 

tal modo que, ao final de sua função, se 

fragmentem em produtos de degradação inócuos e 

não persistam no ambiente. 

 

 

Análise em tempo real para a 

prevenção da poluição 

Será necessário o desenvolvimento futuro de 

metodologias analíticas que viabilizem um 

monitoramento e controle dentro do processo, em 

tempo real, antes da formação de substâncias 

nocivas. 

 

 
Química intrinsecamente segura 

para a prevenção de acidentes 

As substâncias, bem como a maneira pela qual 

uma substância é utilizada em um processo 

químico, devem ser escolhidas a fim de minimizar 

o potencial para acidentes químicos, incluindo 

vazamentos, explosões e incêndios. 

Fonte: LENARDÃO et al. 2003.35 
 

 

3.5. Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC) 

 
O LCC caracteriza-se por ser um fluido viscoso, variando do castanho-escuro ao 

preto, com uma grande variedade de aplicações, desde um simples elemento de combustão até 

na indústria automotiva e de tintas. É um subproduto extraído da casca da castanha de caju 

após prensagem.  

Atualmente, o LCC na forma bruta é um produto de pouco valor comercial, apesar 

do grande potencial como matéria-prima para obtenção de derivados mais importantes. 

Passou a ser reconhecido por sua importância econômica a partir de 1941, devido ao trabalho 

do Dr. Mactimes T. Harvey no período da 2ª Guerra Mundial, permitindo ao LCC ser 

 36 A visita de Harvey ao Brasil resultou em negociações que tornaram Fortaleza, 
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capital do Estado do Ceará, como a primeira unidade de processamento industrial de LCC do 

planeta, mas só passou a extraí-lo em 1943.  

O LCC é um óleo fenólico, cujo anel aromático possui uma cadeia lateral de 15 

átomos de carbono, na posição três com graus de insaturação variáveis, podendo ser: n=0 

(saturado  C15H31); n=2 (uma insaturação  C15H29); n=4 (duas insaturações  C15H27) e n=6 

(três insaturações - C15H25) 35-37.  

As estruturas dos constituintes do LCC são: ácidos anacárdico (1), cardol (2), 

cardanol (3) e 2-metil-cardol (4), ilustradas na Figura 7, respectivamente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comercialmente, o LCC tem como principal componente o cardanol, uma mistura 

de 3-alquilfenois produzidos pela descarboxilação do ácido anacárdico.   

 

3.6. Cardanol Hidrogenado (3-n-PDF) 

O 3-n-PDF é obtido através de um processo de hidrogenação catalítica do LCC na 

presença de catalisadores como paládio.38 O processo pode ser realizado pela dissolução do 

cardanol em hexano com a adição do catalisador em presença de gás hidrogênio.39 

O cardanol e seus derivados são utilizados como matéria-prima para a produção 

de agentes antioxidantes, dispersantes, etc., podendo ser utilizado em lubrificantes, polímeros 

e borracha. A química do Cardanol tem atraído interesse devido sua sustentabilidade nos 

processos ambientais, atuando como precursores em sínteses de novas porfirinas e 

metaloporfirinas.  

 

Figura 7: Estrutura dos principais constituintes do LCC 
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3.7. Porfirinas 

 
3.7.1 Definição e nomenclatura 

  

Do termo grego porphyra 

de origem natural ou sintética, de colorido intenso (do vermelho ao roxo), envolvidas em uma 

variedade de processos biológicos importantes que variam desde transporte de oxigênio na 

fotossíntese à catálise. 40,41  

A química das porfirinas destaca-se, principalmente, pelo potencial de aplicação 

nos mais variados setores industriais, desde processos de sensores a gás, terapia fotodinâmica, 

catálise, desativadores de metais, etc. Nos seres vivos diversos processos bioquímicos são 

realizados por proteínas associadas às porfirinas: transporte de O2 (hemoglobina), 

armazenamento de O2, respiração celular, cadeia de transporte de elétrons (citocromo C), 

entre outros.   

A característica comum desta classe de moléculas é determinada por sua estrutura 

básica, consiste de uma organização geométrica de quatro anéis aromáticos, os grupamentos 

pirrol, ligados por moléculas meteno seguindo uma estrutura planar, arbitrariamente 

aromáticos, são dirigidos para o centro da porfirina. Além disso, as faces externas dos 

grupamentos pirrol possuem átomos de hidrogênio substituíveis por ligantes químicos e são 

justamente estes possíveis ligantes que vão originar as diversas porfirinas.42,43 O centro da 

porfirina possui um raio de cerca de 70 pm. 

Os compostos porfirínicos que contém dois hidrogênios na posição central são 

chamado de porfirinas base livre e porfirina resultante da substituição dos hidrogênios por um 

metal coordenado pelos quatro nitrogênios é denominada metaloporfirina. A nomenclatura 

para porfirinas é baseada nas posições dos substituintes do anel, quando os átomos de 

hidrogênio dos carbonos das posições 5, 10, 15 e 20 são substituídos por grupamentos 

orgânicos, elas são chamadas de meso-porfirinas ou porfirinas meso substituídas, Figura 8.  
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              Figura 8: Estrutura de uma meso-porfirina 
 
 

Porfirinas substituídas nas posições meso por grupos fenila representam a classe 

de porfirinas denominadas de 1ª geração ou meso substituídas, Figura 9. Este grupo apresenta 

baixa atividade catalítica em reações de oxidação, já que os grupos fenílicos promovem fraca 

ativação do anel e não parecem estabilizar a espécie catalítica ativa.44  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 9: Estrutura da H2(TPP) (tetrafenilporfirina) 

 

Quando os grupos fenílicos das posições meso apresentam como substituintes 

halogênios ou outros grupos volumosos, as meso-porfirinas são denominadas de 2ª geração, 

Figura 10. Nestas porfirinas há melhor ativação do anel, uma vez que os halogênios atuam 
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como retiradores de elétrons, elevando visivelmente a atividade catalítica e os grupos 

volumosos podem impedir interações bimoleculares capazes de causar a desativação do 

catalisador. 44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Estrutura da H2(TDFPP) (tetra-2,6-difluorfenilporfirina) 

 

Porfirinas do tipo protoporfirinas ou porfirinas de 3ª geração, Figura 11, 

-

pirrólicas (2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 e 18,). Em geral, espera-se que estas porfirinas apresentem 

grande atividade catalítica devido à distorção do anel promovida pela presença de grupos 

nestas posições.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11: Estrutura da H2(TDFPF8P) (tetra-2,6-difluorfenil-octafluorporfirina) 
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Porfirinas e metaloporfirinas apresentam estruturas planares relativamente rígidas 

e possuem uma simetria que favorece a formação de materiais cristalinos contendo cavidades 

relativamente grandes. Esse processo pode ser controlado por substituintes apropriados, 

capazes de se ligarem a outras moléculas por meio de ligações de hidrogênio, interações 

dipolo-dipolo ou de van der Waals. 

Esta classe de compostos apresenta características particulares que permitem o 

avanço de suas aplicações físico-químicas, sua versatilidade sintética e estabilidade química e 

físico-química.  

 

3.7.2. Metalação e Caracterização das Porfirinas 

 

A cavidade interna da porfirina torna-se um sistema perfeito para a coordenação 

de uma ampla variedade de metais, dando origem às denominadas metaloporfirinas. A troca 

de dois átomos de hidrogênio centrais do anel da porfirina base livre por um cátion metálico 

leva à porfirina metalada. Durante o processo de metalação, como é conhecido, ocorre uma 

mudança significativa na simetria do anel porfirínico. 45 A conformação do anel e a 

estabilidade da metaloporfirina são influenciadas crucialmente pelo tamanho do cátion. 

Para a caracterização inicial da porfirina (livre e metalada) geralmente se emprega 

análises envolvendo espectroscopia eletrônica na região do UV-VIS, visto que, suas absorções 

se estendem do ultravioleta ao visível, resultando nas bandas denominadas B e Q, 

respectivamente. 

A banda B, também denominada Soret, é uma banda intensa presente no espectro 

de porfirinas e metaloporfirinas que aparece no UV-próximo (região em torno de 400 a 450 

nm). A base livre apresenta mais 4 bandas na região do visível, chamada de bandas Q, (região 

em torno de 450 a 700 nm). Quando a porfirina é metalada, a banda Soret geralmente é 

deslocada para a região de maior energia e as bandas Q são reduzidas a duas. A mudança de 

simetria promovida pelo processo de metalação torna duas das bandas Q proibidas, e, 

portanto, elas deixam de ser observadas.46 Nas Figuras 12 e 13 pode-se observar o perfil 

espectral da porfirina base livre e metalada, e suas respectivas bandas de energia.   



41 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Espectro de UV-VIS da porfirina metalada. 

 

Variação nos substituintes periféricos do anel porfirínico, protonação dos dois 

átomos de nitrogênio ou a inserção de um centro metálico na cavidade da porfirina acarretam 

em alterações na intensidade e comprimento de onda dessas absorções, tornando-se um 

termômetro bastante eficaz na determinação das características particulares da porfirina ou da 

metaloporfirina.46  

Quando submetidas à radiação ultravioleta, as porfirinas base livre apresentam 

intensa fluorescência vermelho-alaranjada, porém essa característica é perdida ou bastante 

diminuída quando elas são metaladas. Em 1935, J. Haurowitz relatou que todas as porfirinas 

base livre, quando complexadas com íons diamagnéticos, mantêm a fluorescência, enquanto 

que os derivados paramagnéticos perdem esta característica. A fluorescência é influenciada 

pela natureza do metal das metaloporfirinas, enquanto que os complexos metálicos de Pb, Cd, 

Zn, Mg fluorescem quando dissolvidos em alguns solventes, os de Ni, Fe, Cu, Co são 

desprovidos dessa característica. 47,48  

Figura 12 : Espectro de UV-VIS da porfirina base livre. 
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O acompanhamento da diminuição da fluorescência é muito importante, pois 

através dele o processo de metalação pode ser facilmente monitorado. Retira-se uma alíquota 

do meio de reação, submetendo a amostra a uma rápida separação por cromatografia de 

camada delgada (CCD) e expondo a placa de CCD a uma lâmpada com emissão de luz 

ultravioleta. A diferença de fluorescência com uma mostra de controle da porfirina não 

metalada é bem pronunciada durante o processo de metalação.49  

 

 

3.8. Efluentes Industriais e Processos de Tratamento 

Todas as tecnologias de recuperação ou tratamento de efluentes serão aplicáveis 

dependendo das características do processo operacional, da origem das atividades, da matéria-

prima utilizada, entre outros. A seleção da tecnologia a ser empregada deve levar em 

consideração determinadas variáveis, como os parâmetros físicos, químicos e biológicos, 

como também a eficiência requerida de controle, disponibilidade de recursos financeiros e 

materiais, custos de manutenção do sistema, condições operacionais, dentre outros. 50 

Para processos que resultem resíduos, como os metais pesados, é necessário a 

utilização de processos químicos para alterar as condições de equilíbrio do meio, modificando 

espécies indesejáveis em formas que facilitem a sua remoção.  

Em função deste panorama, muitos estudos têm sido realizados buscando 

desenvolver tecnologias capazes de minimizar o volume e a toxicidade dos efluentes 

industriais. Devido à aplicabilidade deste tipo de sistema está subordinada ao 

desenvolvimento de processos modificados e ao estabelecimento de sistemas de reciclagem de 

efluentes, estas atividades implicam em tecnologias evolutivas e ainda indisponíveis 

universalmente. 51 Assim, o estudo de novas alternativas para o tratamento dos inúmeros 

efluentes industriais atualmente produzidos, continua sendo uma das principais armas de 

combate ao fenômeno de contaminação antropogênica. 

Devido à extrema complexidade dos efluentes industriais, contendo compostos 

orgânicos e inorgânicos, e a diversidade de compostos que podem ser encontrados nos 

mesmos, cada estudo de viabilidade de tratamento deve ser realizado de maneira isolada. Isto 

é, os processos desenvolvidos devem ser direcionados a um tipo particular de efluente, já que 

não existem procedimentos padronizados que possam ser aplicados no tratamento de um 
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grande número de efluentes. De maneira geral, procura-se uma alternativa que permita, não 

somente a remoção das substâncias contaminantes, mas sim a sua completa mineralização. 51  

O método mais utilizado no tratamento de efluentes líquidos contendo matéria 

orgânica é o biológico. No entanto, a presença de compostos inorgânicos pode inibir este 

processo. Neste caso, é necessário realizar uma etapa de tratamento químico antes da 

realização do tratamento biológico, visando à remoção da carga inorgânica. O tratamento 

clássico de efluentes contendo metais pesados envolve processos físico-químicos de 

precipitação, troca iônica, adsorção e extração por solventes. O método mais utilizado 

atualmente é a precipitação química, seguidos pelos processos subseqüentes de sedimentação 

e filtração. 52 

Contudo, estas técnicas tradicionais são inadequadas para a descontaminação de 

grandes volumes de efluentes contendo metais pesados em baixas concentrações, devido à 

baixa eficiência operacional e aos elevados custos de extração resultante deste processo. 

Como a recuperação de íons metálicos a partir de soluções diluídas utilizando métodos 

clássicos é ineficiente e levando-se em consideração a política ambiental atual, métodos 

alternativos vêm sendo investigados como, por exemplo, a eletrodiálise, a osmose reversa, a 

ultrafiltração e a adsorção em materiais naturais, que promovam a retenção seletiva e 

reversível de cátions metálicos. 53 

Estas técnicas apresentam custos de investimento mais elevados, o uso de 

eletricidade é muito alto; existe a perda gradativa da eficiência da unidade, é requerida alta 

condutividade do efluente, podem ocorrer reações paralelas em função da composição 

química do efluente, além de uma tecnologia específica para cada tipo de efluente, o que 

ainda tem inviabilizado a maioria das aplicações principalmente em empresas de pequeno e 

médio porte.53,54    
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O procedimento experimental foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento 

de Produtos e Processos Tecnológicos (LPT), localizado no Departamento de Química 

Orgânica e Inorgânica da UFC.  

Os reagentes e solventes empregados para as sínteses dos compostos eram de 

pureza analítica (Aldrich) e utilizados sem purificação prévia. Todas as etapas reacionais 

foram purificadas através de coluna cromatográfica, empregando sílica gel 60 (0,063 a 0,200 

mm; 70 a 230 mesh, Aldrich) como fase móvel. Os compostos, após purificação, foram 

caracterizados por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono e 

Hidrogênio (RMN 13C e 1H),     Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massa 

(GC-EM), Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (IV) e Ultravioleta/Visível 

(UV-VIS). 

 

  

4.1. Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 

 Cromatofolhas de Alumínio (Thin Layer Chromatography) TLC Aluminium 

sheets Sílica Gel  60 F254 Merck 20 x 20 cm. Lâminas de alumínio revestido em uma das 

faces com sílica gel. 

 

A revelação das placas foi realizada por exposição das lâminas em cubas, 

saturadas com vapores de iodo e posteriormente empregando lâmpada de UV-VIS.  

 

4.2. Cromatografia em Coluna (CC) 

 

Para os fracionamentos cromatográficos por adsorção em coluna foram utilizados 

sílica gel ( m 50 a 200) na fase estacionária e os eluentes clorofórmio, hexano, éter etílico e 

éter de petróleo, na fase móvel, em proporções de diferentes polaridades. A altura e o 

diâmetro das colunas variaram de acordo com as quantidades da fase estacionária e eluentes 

utilizados. 
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4.3. Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (IV) 

 

Foi utilizado o espectrômetro Perkin Elmer FT-IR, Spectrum One. As amostras 

sólidas foram preparadas sob forma de pastilhas de brometo de potássio (KBr). 

 

4. 4. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

Os espectros foram obtidos em um espectrômetro de Ressonância Magnética 

Nuclear de modelo ADVANCE DPX 500, BRUKER, operando a 300,13 MHz para a 

freqüência do hidrogênio, e 75,46 MHz para a freqüência do carbono, empregando 

clorofórmio deuterado como solvente (CDCl3). O padrão interno de referência para os 

espectros de 1H foi o Tetrametilsilano (TMS). Os deslocamentos químicos ( ) foram 

expressos em partes por milhão (ppm) e as multiplicidades das bandas foram indicadas 

segundo a convenção: singleto (s), dubleto (d), tripleto (t) e multipleto (m).  Os espectros 

foram realizados no Centro Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética 

Nuclear (CENAUREMN) da Universidade Federal do Ceará.  

  

4. 5. Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massa (CG/EM) 

 

O cromatógrafo utilizado foi HP 5890 Series II HEWLETT-Packard, pelo método 

fixo conectado a um detector seletivo de massa modelo HP 5917 A. As condições e 

características da coluna usada para a separação foram: 

 Volume: 1 L 

 Modelo: DB  5 Dimethylpolysiloxane 

 Comprimento: 30 m 

 Diâmetro interno: 0,25 mm 

 Espessura: 0,25 m 

 

4.6. UV  Visível 

 

 Obtidos em Espectrofotômetro Hewlet-Packard, Diode-Array, modelo 8453. 

Utilizando uma cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico. 
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4.7. Obtenção do precursor 3-n-pentadecilfenol (3-n-PDF). 

 

O LCC natural (cor preta) foi destilado à pressão reduzida, empregando paládio 

como catalisador, em uma faixa de temperatura entre 170 a 190ºC, obtendo o denominado 

LCC técnico (uma mistura de cardanol como produto majoritário, cardóis e material 

polimérico). 

Em um reator foram adicionados 500 g de LCC destilado, 15 g do catalisador 

paládio em 1000 mL de hexano, sob agitação constante, atmosfera de hidrogênio e uma 

pressão de 3 Kgf/cm2. O processo de hidrogenação durou 5 horas, o produto obtido foi 

purificado em coluna cromatográfica de sílica gel (diâmetro de 40 mm) empregando hexano 

como eluente.  

 

4.8. Síntese do 1-(2-cloro-etoxi)-3-pentadecil-benzeno  Composto 1 

Em um balão de 100 mL foi adicionado 4 g de 3-n-pendadecilfenol em 15 mL de 

dicloroetano. A mistura foi mantida sob agitação constante e refluxo à temperatura de 60ºC. 

Após completa dissolução, acrescentou-se 2,21 g de hidróxido de potássio à solução. O tempo 

reacional foi de 48 horas e a reação permaneceu sob monitoramento via CCD. 

O produto obtido foi extraído com solução de 5% de HCl e acetato de etila, seco 

com sulfato de sódio anidro e rotaevaporado. O composto foi purificado em coluna 

cromatográfica de sílica gel (diâmetro de 40 mm) empregando-se hexano/diclorometano (7:3) 

como eluente.  

 

4.9. Síntese do 4-[2-(3-pentadecil-fenoxi)-etoxi]-benzaldeido  Composto 2 

Em um balão de fundo de redondo, sob agitação constante e refluxo, adicionara-se 

inicialmente 3 g de 1-(2-cloro-etoxi)-3-pentadecil-benzeno e 1,33 g de  4-hidroxibenzaldeido 

em 15 mL de acetona. Após 30 minutos de reação acrescentou-se à solução 3,03 g de 

carbonato de sódio anidro.  

O produto reacional foi submetido à extração com acetona, seco com sulfato de 

sódio anidro, rotaevaporado e purificado em coluna cromatográfica de sílica gel (diâmetro de 

40mm), utilizando como eluente uma mistura de éter etílico/ éter de petróleo (1:1). A reação 

foi monitorada via CCD. 
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4.10. Síntese do 1,2-dibromo - Composto 3  

 Em um balão adicionou-se 100 mL de tetracloreto de carbono e 20 mL de 

bromo líquido. A mistura permaneceu sobre agitação constante e borbulhamento em 

atmosfera de gás etileno. A reação ocorreu em uma temperatura aproximada de 5°C.  

 

4.11. Síntese do 1-(2-bromo-etoxi)-3-pentadecil-benzeno  Composto 4 

Mesma metodologia utilizada para a obtenção do composto 1, acrescentando a 

reação o reagente 1,2-dibromoetano no lugar do reagente 1,2-dicloroetano. O tempo reacional 

foi de 24 horas e a reação foi monitorada via CCD.  

 

4.12. Síntese do 4-[2-(3-pentadecil-fenoxi)-etoxi]-benzaldeido  Composto 5 

Mesma metodologia utilizada para a reação do composto 2, utilizando como 

reagente o 1-(2-bromo-etoxi)-3-pentadecil-benzeno. A reação teve tempo reacional de 30 

horas e foi monitorada via CCD.  

 

4.13. Síntese da 5,10,15,20-tetra-[4-(2-(3-pentadecil-fenoxi) etoxi)-fenil]-    

porfirina - Composto 6 

 

Em um balão de 100 mL adicionou-se 220 mg do composto 5 e 32,60 mg de 

pirrol em 60 mL de clorofórmio, sob agitação magnética. Após 10 minutos de reação, 

adicionou-se o 22,99 mg de trifluoreto de dietil-eterato de boro. A mistura permaneceu sob 

agitação e a temperatura ambiente, onde o avanço da reação foi observado através da CCD. 

Após 30 horas de reação adicionou-se à solução 21 mg de trietilamina e 30 minutos após foi 

adicionado o 15 mg de DDQ. 

A mistura continuou a reagir sob agitação e a temperatura ambiente por mais 48 

horas. O produto foi rotaevaporado e purificando em coluna cromatográfica (diâmetro de 40 

mm), usando como eluente diclorometano.  
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4.14. Síntese de R(II) 5, 10, 15,20-tetra-[4-(2-(3-pentadecil-fenoxi)  
  etoxi)-fenil]- porfirina  Compostos 7, 8 e 9 (R = Cd, Pb ou Ni) 

 

Em um balão de 100 mL adicionou-se 40 mg do composto 6 em 6 mL de 

diclorometano. Após completa dissolução, acrescentou-se uma solução metanólica 

correspondente a cada metal. A mistura foi mantida em agitação constante e refluxo por um 

período de 24 horas, onde se controlou a reação através de CCD.  

Após completa a metalação a reação foi finalizada. O composto foi dissolvido em 

clorofórmio e seco em NaSO4. O composto foi rotaevaporado para completa eliminação de 

solvente e purificado em coluna de sílica gel (diâmetro de 35 mm), utilizando 

diclorometano/hexano 7:3 como fase móvel, onde se isolou a primeira fração eluida.  

 

4.15. Teste para a Avaliação do Potencial da Aplicabilidade das meso-

Porfirinas como Desativadora de Metais 

 

Alíquotas das soluções de Cd-Porfirina, Pb-Porfirina e Ni-Porfirina, foram 

retiradas e analisadas via UV-VIS.  O solvente utilizado para preparar estas soluções foi o 

diclorometano. As amostras foram contidas numa cubeta de quartzo de 4 faces, de caminho 

óptico de 1 cm e foram analisadas à temperatura ambiente.    

 

4.16. Recuperação de Sílica-Gel  

A sílica-gel utilizada para purificação e separação foi a Silica-gel 60 (Merck) de 

granulometria entre 70 a 230 mesh (0,063 - 0,200 nm) que foi tratada como seguindo o 

esquema abaixo:  

 

1. Lavar a sílica-gel com água destilada; 

2. Adicionar hipoclorito de sódio e deixar em repouso por no mínimo 24 horas; 

3. Lavar a sílica-gel com água destilada; 

4. Adicionar permanganato de sódio (KMnO4), deixando em repouso por 24 

horas; 
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5. Lavar novamente a sílica-gel com água destilada; 

6. Adicionar ácido oxálico, deixando em repouso por mais 24 horas; 

7. Lavar a sílica-gel com água destilada; 

8. Secar em estufa a 120 ºC por um período de no mínimo 12 horas. 

 

4.17. Recuperação de Solventes  

 Os solventes utilizados neste trabalho também passaram por tratamentos 

adequados. Eles foram rotaevaporados, bi-destilados e secos com sulfato de sódio anidro para 

posterior uso. 
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5.0 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Caracterização Precursor (3-n-PDF) 

Após o processo de hidrogenação do cardanol foi obtido um líquido preto viscoso, 

Figura 14, depois de purificado em coluna cromatográfica foi rotaevaporado, obtendo-se um 

sólido branco  rosado, Figura 15, com rendimento de 70% e massa molar de 304 g/mol que 

foi confirmada através do aparecimento de um único pico da análise via EM, Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 14  Cardanol Hidrogenado     Figura 15  Cardanol Hidrogenado  

                     Purificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Perfil EM do 3-n-PDF  
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 A análise via espectroscopia vibracional na região do infravermelho, Figura 17, 

apresentou um conjunto de bandas características concordantes com as reportadas em 

literatura 55 e a Tabela V mostra as principais freqüências vibracionais do composto. 

 

Figura 17: Espectro vibracional no infravermelho do 3-n-PDF em pastilha de KBr. 

Tabela V: Freqüências vibracionais do 3-n-PDF 

Freqüência (cm-1)      Atribuições 

3412 Estiramento (-OH) Banda larga 

2922 e 2852 Deformação (C- H) [CH2 E CH3] 

1603, 1384, 1487 Vibrações das ligações duplas do anel 
aromático 

1265 Deformação axial de ligação C O. 

941, 881  Substituição da posição meta 

787, 881  Deformação C-H do anel 

  

 O espectro de RMN 1H, Figura 18, revelou um singleto em  = 7,30 ppm 

indicando o próton da hidroxila fenólica, [H1-Ar]; um tripleto em  = 7,15 ppm, [H3-Ar]; um 

dubleto em   = 6,77 ppm e um multipleto na entre   = 6,67  6,64 ppm, [H2 e H4-Ar];  

referente aos prótons do anel aromático. Observou-se também um tripleto em   = 2,56 ppm 
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[CH2-Ar]; um quinteto em 1,60 ppm, [Ar-CH2-CH2-CH2];  indicando aos prótons da cadeia 

hidrocarbônica e um tripleto em   = 0,90 ppm, associado aos prótons da metila terminal 

[CH2(CH2)12-CH3],. 

  

Figura 18: Espectro de RMN 1H do 3-n-PDF, em clorofórmio                   

            deuterado. 

 

 Da mesma forma o espectro de RMN 13C, Figura 19, revelou seis sinais na 

região entre  = 155 ppm e 112,70 ppm, correspondentes aos  átomos de carbonos aromáticos 

da molécula. Os demais sinais observados estão na região dos carbonos alifáticos (  = 36,05 a 

14,28 ppm) e foram atribuídos aos carbonos pertencentes a cadeia lateral  (CH2)n . 
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Figura 19: Espectro de RMNuclear 13C do 3-n-PDF, em clorofórmio deuterado.  

 

Os resultados obtidos via análise RMN, CG-EM e IV apresentaram espectros 

concordantes com a literatura 55,56,57 e identificaram o produto obtido como sendo o cardanol 

hidrogenado.  

 

5.2. Caracterização Química dos Compostos 1 e 4. 

Devido à proibição da importação do reagente 1,2-dibromoetano 58, usado como 

precursor na primeira etapa reacional para obtenção da meso-porfirina, foi utilizado um 

precursor similar, o 1,2-dicloroetano. Essa opção seria de enorme ajuda, pois uma etapa 

reacional seria reduzida.  

 

5.2.1. Composto 1 

Na Figura 20 é demonstrado o esquema reacional para a obtenção do produto 

desejado. Foi observada mudança significativa na coloração do sistema reacional após a 

adição de hidróxido de potássio à solução, observada nas Figuras 21a e 21b, passando da cor 

laranja à púrpura. De acordo com o monitoramento reacional, após 48 horas de reação 

observou-se o surgimento de mancha da nova espécie, 1-(2-cloro-etoxi)-3-pentadecil-

O

H

H

H

H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H



54 
 
benzeno.  Após a extração obteve-se um óleo marrom, Figura 21c, coletado na primeira fração 

eluída da coluna, Figura 21d, que após rotaevaporado obteve-se um sólido branco, Figura 21e, 

com rendimento de 60 % e massa molar de 366,50 g/mol.   

 

 

 

  

Figura 20: Esquema Reacional do Composto 1 

 

 

 

 

 

Figura 21a  Início da Reação                     Figura 21b  Fim da Reação 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Produtos reacionais obtidos da reação do composto 1: (c) Produto após reação; (d) 

Produto Purificado (óleo) com solvente; (e) Produto Purificado (sólido branco), após 

evaporação do solvente. 

(c) (d) (e) 

CH2 Cl  CH2 Cl +       

OH

(CH2)14CH3

O

(CH2)14CH3

Cl

+ NaCl    +  H2O
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5.2.2. Composto 4  

Assim como no composto 1, no composto 4 também foi observada mudança na 

coloração da reação após a adição de hidróxido de potássio à solução, passando de laranja à 

púrpura. Após 24 horas de reação, via CCD, observou-se o aparecimento da mancha 

característica do composto 1-(2-bromo-etoxi)-3-pentadecil-benzeno. Na Figura 22 é 

observado o esquema reacional da reação. Foi obtido um óleo marrom, após extração, Figura 

23a, o qual foi coletado na primeira fração eluída da coluna, rotaevaporado, Figura 23b, 

obtendo-se um sólido branco, Figura 23c, com rendimento de 60 % e massa molar de 412,01 

g/mol. O composto foi o C23H39BrO. 

 

 

 

 

Figura 22: Esquema Reacional do Composto 4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Produtos reacionais obtidos da reação do composto 4: (a) Produto após reação;    

(b) Produto Purificado (óleo) com solvente; (c) Produto Purificado (sólido branco), após 

evaporação do solvente. 

 

CH2 Br  CH2 Br +       

OH

(CH2)14CH3

O

(CH2)14CH3

Br

+ KBr   + H2OKOH

(a) (b) (c) 
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As caracterizações químicas dos dois compostos referentes à RMN 1H, 13C e IV, 

não mostraram diferenças significativas, por se tratar de deslocamentos químicos na mesma 

-halogênio).  

Neste caso a única técnica operacional que fornece alterações significativas entre 

os 2 compostos é o espectro de massa, Figuras 24 e 25, revelando os picos dos íons 

moleculares de razão massa/carga (m/z) iguais a 366,50 e 412,01 g/mol, respectivamente, 

condizentes com as fórmulas moleculares esperadas para os compostos 1 e 4, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Espectro de EM do Composto 1 
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Figura 25: Espectro de EM do Composto 4. 

 

5.3. Caracterização do 1,2-dibromoetano - Composto 3. 

 

O 1,2-dibromoetano é o precursor na preparação do produto da primeira etapa 

reacional para obtenção da meso-porfirina, de acordo com a literatura consultada.55 Com a 

proibição de sua importação, um reagente similar, o 1,2-dicloroetano foi tentativamente 

empregado na rota sintética. De acordo com resultados obtidos, dois pontos relevantes 

fizeram com que esse precursor não fosse empregado efetivamente. O rendimento reacional 

foi muito baixo, em torno de 30%, apesar da reação ser otimizada, não foram observados 

maiores rendimentos. Um segundo aspecto refere-se à etapa subseqüente, a formação do 

aldeído. Mesmo que houvesse ocorrido êxito no tocante ao rendimento, quando empregado na 

produção do aldeído, composto 2, este mostrou-se pouco reativo.  Desta forma, uma rota 

sintética alternativa, Figura 26, foi empregada no sentido de gerar dibromoetano, ou seja, pelo 

borbulhamento de gás etileno em solução contendo tetracloreto de carbono e bromo líquido, 

Figuras 27a e 27b.: 
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Figura 26: Esquema Reacional do Composto 3 

 

 

Figura 27a - Bromo em Tetracloreto de Carbono   Figura 27b - Final da Reação 

 

 A Figura 28 ilustra o espectro de massa obtido para o 1,2-dibroetano 

sintetizado, confirmando sua obtenção e elevado grau de pureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27c  Espectro de EM do Composto 3. 
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5.4. Caracterização Química dos Compostos 2 e 5. 

 

5.4.1. Composto 2 

O esquema reacional da reação é observado na Figura 28. Após 72h foi observado 

o aparecimento da mancha característica do composto 2.  As Figuras 29a e 29b mostram o 

início e o fim da reação. O produto reacional, o composto C30H44O3, é um sólido branco, 

Figura 29d, com rendimento de 40 % e massa molar de 452,67 g/mol. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Esquema Reacional do Composto 2 

 

 

   Figura 29a  Início da Reação                              Figura 29b  Fim da Reação                     
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           Figura 29c  Produto em Na2SO4   Figura 29d  Produto Final 

 

5.4.2. Composto 5 

Após 30 horas de monitoração foi observado o aparecimento da mancha referente 

ao composto 5. O esquema reacional da reação é demonstrado na Figura 30. O produto foi 

coletado na segunda fração eluída da coluna, que corresponde ao composto C30H44O3, um 

sólido branco, Figura 31, com rendimento de 50 % e massa molar de 452,67 g/mol. 

 

 

 

 

 

  

Figura 30: Esquema Reacional do Composto 5 
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Figura 31  Produto Purificado 

 

 As caracterizações químicas referentes à RMN 1H, 13C e IV também não 

possuem alterações significativas entre os 2 compostos. O espectro de massa, Figura 32, 

revelou o pico do íon molecular de razão massa/carga (m/z) igual a 452,67 g/mol, condizente 

com a fórmula molecular esperada para os compostos. A Tabela VI, compara o tempo de 

reação e o rendimento entre as reações 1 e 4, 2 e 5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Espectro de EM dos Compostos 2 e 5.  
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Tabela VI: Comparação entre tempo de reação e rendimento para os compostos. 

Produto Tempo de Reação Rendimento (%) 

Composto 01 48 horas 60% 

Composto 04  24 horas 60% 

Composto 02  72 horas 40% 

Composto05 30 horas 50% 

 

Analisando a Tabela V, observa-se que na obtenção dos compostos 1 e 4 a grande 

diferença está no fator tempo e na obtenção dos compostos 2 e 5 tanto o fator tempo como o 

fator rendimento diverge. Assim, os compostos que reagiram com o   1,2-dibromoetano são 

mais reativos e mais viáveis.  

Outro fator importante que foi observado na etapa reacional com a utilização do 

1,2-dicloroetano foi o baixo rendimento obtido. Este foi em torno de 5 a 10 % e o produto 

majoritário eluído da coluna foi o próprio dicloroetano. Devido a esta baixa eficácia, o 

reagente 1,2-dibromoetano foi reutilizado na etapa. 

 

5.5. Caracterização Química do Composto 6 

 

Na Figura 33 é mostrado o esquema reacional da reação. Após a adição do ácido a 

coloração da solução passou de amarelo claro a preto, Figuras 34a e 34b. O avanço da reação 

foi monitorado por CCD, foi observado o aparecimento de uma mancha fluorescente (visível 

a olho nu), a permanência da mancha correspondente ao composto 5 remanescente na solução 

(vista através da lâmpada de UV) e uma terceira mancha (de cor preta) que se mantém na 

origem da placa, Figura 34c. O produto foi coletado na segunda fração, um sólido violeta, 

Figura 34d, correspondente ao composto C136H182N4O8, com rendimento de 15%, que funde 

entre 98 e 101º C e massa molar de 2000,92 g/mol.  
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Figura 33: Esquema Reacional do Composto 6 
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Figura 34a  Início da Reação                       Figura 34b  Fim da Reação  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34c- Placa Cromatográfica                                 Figura 34d  Produto Final  

 

A etapa de obtenção da porfirina é a que requer mais cuidados, desde a síntese até 

a purificação. Para obtenção do produto purificado e puro foi necessário o emprego de duas 

colunas cromatográficas. Trata-se na verdade de uma coluna filtrante, Figura 34e, onde o 

objetivo foi à remoção máxima do produto de coloração preta que representava substâncias 

poliméricas e materiais que supostamente não reagiriam. É uma coluna de separação lenta. 

Nessa etapa, a porfirina foi removida juntamente com uma fração luminescente. Neste 

aspecto, uma segunda coluna se faz necessário para separação de ambos, Figura 34f. 

Nesta coluna, foi possível observar com maior nitidez a porfirina eluindo na 

segunda fração da coluna que dependendo da concentração, passa pelas cores amarela, verde e 

púrpura. Neste caso, a coluna também requer cuidados para que o material luminescente 

muito próxima a da porfirina 
visível apenas com lâmpada 
UV 
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(primeira fração a ser eluida) não se misture à porfirina. Tempo médio para o término da 

coluna foi de aproximadamente 6 horas, dependendo diretamente da concentração de material 

a ser purificado.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 34e: Coluna Filtrante                     Figura 34f: Coluna de Purificação 

  

 A porfirina foi caracterizada por espectro de RMN 1H, IV e UV-VIS. O 

espectro de RMN 1H, Figura 35, revelou sinais em  = 8,89 ppm (singleto, 8H,   posição do 

pirrol),  = 8,15 ppm (dubleto, J=8,6 Hz, 8H, Ar-1),  = 7,36 ppm (dubleto,  J = 7,8 Hz,4H, 

Ar-2),  = 6,96- 6,92 ppm  (multipleto, 12H, Ar-2),  = 4,72-4,50 ppm (multipleto, 16H,      

O-CH2-CH2-O),  = 2,67 ppm (tripleto, J=7,7 Hz, 8H, Ar-CH2),  = 1,72-1,60 ppm 

(multipleto, 8H, Ar-CH2-CH2-Ar),  = 1,39-1,26 ppm (multipleto, 96H),  = 0,89 ppm 

(tripleto, J=7,0 Hz, CH3, 12H),   = -2,73 ppm ( singleto, 2H, NH). 

 Púrpura 

 Verde 

 Amarelo 

  
luminescente, visto 
através lâmpada UV 
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Figura 35  Espectro de RMN 1H do Composto 6 

 

 A análise via espectroscopia vibracional na região do infravermelho, Figura 36, 

apresentou um conjunto de bandas que são semelhantes em relato na literatura.55 As 

atribuições das principais bandas observadas no espectro de IV da porfirina base livre estão 

listadas na Tabela VII. 

Figura 36  Espectro de IV da porfirina livre.  
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Tabela VII: Atribuições das principais bandas observadas no espectro de IV da  porfirina 

base livre. 

Freqüências (cm -1) Atribuições 

2916 e 2848 Deformação (C- H) [CH2 e CH3] 

1614 Deformação Carbonila 

1605-1612 Estiramento da ligação dupla carbono 
mais nitrogênio do anel porfirinico 

1580-1505 Deformação das ligações duplas do anel 
aromático  

1248 Estiramento da ligação dupla entre 
carbonos do anel porfirinico 

1168 Deformação C-O 

997 Deformação C-H do anel porfirinico 

  

 

A caracterização das porfirinas geralmente é feita pela análise de espectroscopia 

eletrônica na região do UV-Visível devido à observação, em seu espectro característico, de 

fortes absorções que se estendem da região do ultravioleta próximo até a região do visível. O 

espectro eletrônico das porfirinas na forma base livre apresenta, usualmente, cinco bandas 

características.59 A mais intensa, a banda Soret, possui máximo de absorção entre 410 e 450 

nm, esta banda também é designada de banda B. As demais bandas apresentam máximos de 

absorção na região entre 450 a 650 nm. A Figura 37 mostra o espectro eletrônico em 

diclorometano, onde se observa a banda Soret em 421nm, e as quatro bandas Q em 455, 517, 

555 e 593 nm. O espectro obtido corresponde semelhantemente ao relatado em literatura. 
60,61,62  
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Figura 37: Espectro de UV-VIS para a porfirina livre. 

 

5.6. Caracterização das Porfirinas Metaladas. 

Serão descritos os resultados obtidos nos experimentos estudados das porfirinas 

metaladas com Cd, Pb e Ni, sendo a discussão relativa ao comportamento destes sistemas 

apresentadas no final deste tópico e resumidas na Tabela VIII. A Figura 38 mostra o esquema 

reacional para a obtenção da porfirina metalada.   
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Figura 38: Esquema Reacional dos Compostos 7 a 9. 
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5.6.1. Cd(II) 5,10,15,20-tetra-[4-(2-(3-pentadecil-fenoxi)-etoxi)fenil]-Porfirina  
Composto 7 

 

Depois da adição da solução metanólica contendo acetato de cádmio, a reação 

passou da cor vermelha para verde claro, Figura 39a. A reação foi monitorada via CCD 

observando-se aparecimento de uma mancha correspondente ao composto 7, vista no visível. 

O produto foi coletado na primeira fração eluida da coluna cromatográfica, Figura 39b, de 

coloração vermelha, correspondente ao composto C136H182N4O8Cd, Figura 39c, com 

rendimento de 80% com massa molar 2231,32 g/mol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39a  Reação de Cd-Porfirina        Figura 39b - Purificação 

 

Figura 39c  Produto Final 
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Figura 40  Espectro de UV-VIS do Cd(II) - Porfirina 

 

O espectro eletrônico de absorção da porfirina de cádmio, Figura 40, mostrou em 

geral uma banda Soret, banda de intensidade fraca na região do infravermelho próximo, em 

422 nm, denominada de banda B, e duas bandas Q na região do visível. Resultado 

característico da metalação. 

 

5.6.2. Síntese da Pb(II) 5,10,15,20-tetra-[4-(2-(3-pentadecil-fenoxi) etoxi)-fenil]- 

porfirina -  Composto 8 

 Foi observado que após o acréscimo da solução metanólica de acetato de chumbo que 

a reação passou da cor vermelha para verde escuro, Figura 41a. Foi observado o aparecendo a 

mancha correspondente ao composto 8, vista no visível, via CCD.   

 O produto foi coletado na primeira fração eluida da coluna cromatográfica, Figura 

41b, correspondente ao composto C136H182N4O8Pb, Figura 41c, com rendimento de 80% e 

massa molecular de 2380,08 g/mol.   
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 Figura 41a  Reação de Pb-Porfirina          Figura 41b  Purificação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 41c  Produto Final 
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Figura 42  Espectro UV-VIS do Pb(II)-Porfirina  

 

A reação de metalação da meso-porfirina com chumbo também foi acompanhada 

por espectroscopia de absorção, observou-se no espectro, Figura 42, uma banda Soret em 422 

nm, duas bandas Q em 550 e 590 nm e o desaparecimento de duas bandas Q.  

 

5.6.3. Síntese da Ni (II) 5, 10, 15,20 - tetra-[4-(2-(3-pentadecil-fenoxi) etoxi)-

fenil]- porfirina -  Composto 9 

 

Após a adição da solução metanólica de acetato de níquel foi observada uma 

mudança de cor da solução, para um vermelho intenso, Figura 43a. A formação de uma nova 

mancha vermelha (visualizada no visível) em região diversa da apresentada pelo precursor foi 

observada, via CCD. 

Após extração, Figura 43b, o composto foi seco com sulfato de sódio anidro, 

Figura 43c e coletado na primeira fração eluida da coluna cromatográfica, Figura 43d, de 

400 500 600 700
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
Ab

s

nm

 Chumbo

422

550 590

550 600 650
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Ab
s

nm

550

590



74 
 
coloração vermelha, Figura 43e, correspondente ao composto C136H182N4O8Ni, com 

rendimento de 90% com massa molar de 2249,59 g/mol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43a  Reação de Ni-Porfirina      Figura 43b - Lavagem do Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43c  Produto em Na2SO4                     Figura 43d  Coluna de Purificação  
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             Figura 43e  Produto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Espectro de UV-VIS do Ni(II) - Porfirina 

 

No espectro de UV-VIS, Figura 44, foi observada o desaparecimento de duas bandas 

Q. A banda Soret da porfirina metalada com níquel sofreu pequena alteração passando de   

422 nm para 418 nm. As bandas Q em torno de 540 e 580nm. 
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Abaixo, na Tabela VIII, é descrito um quadro geral das reações de metalação, com 

valores de massa molecular, rendimento, reagentes utilizados, coloração e composto obtido.   

Tabela VIII  Valores de massa molecular, rendimento, reagentes utilizados, coloração e 
composto obtido 

 NÍQUEL CÁDMIO CHUMBO 

Massa Molecular 
(g/mol) 

2249,59 2231,32 2380,08 

Rendimento (%) 90% 80% 80% 

Reagente (em metanol) Ni(C2H3O2).4H2O Cd(CH3COO)2 Pb(CH3COO)2 

Coloração Vermelho Intenso Verde Claro Verde Escuro 

Composto Obtido C140H196N4O16Ni C140H188N4O12Cd C140H194N4O15Pb 

 

Após metalação, as meso-porfirinas obtidas foram purificadas em coluna de sílica, 

usando como eluente diclorometano. Na seqüência foram caracterizadas pelas técnicas de 

espectroscopia de absorção. A análise por espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta/visível foi fundamental para a caracterização das porfirinas metaladas, visto que, 

em função da pouca modificação estrutural decorrente da metalação e elevada massa molar 

(livre = 2000,92 g/mol e metalada 2249,59 g/mol; 2231,32 g/mol e 2380,08 g/mol, para os 

metais níquel, cádmio e chumbo, respectivamente), apenas seria possível sua caracterização 

empregando HPLC/MS/MSN ou espectroscopia UV-VIS.  

Modelos teóricos e evidências experimentais obtidas de análises de estruturas de 

raios-X mostraram que após a metalação, a porfirina geralmente apresenta maior simetria 

quando comparada com a respectiva base livre, e assim, as bandas Q são reduzidas a duas 53,54 

e a banda B apresenta-se como a mais intensa.  

Os resultados obtidos das análises dos espectros de UV-VIS das porfirinas 

metaladas com Cd, Pb e Ni, Figuras 40, 42 e 44, demonstraram que são condizentes com a 

literatura54,55,56,57, ou seja, as quatro bandas da porfirina livre foram reduzidas a duas em todos 

os metais estudados neste trabalho. Na literatura existem informações esparsas de algumas 

bandas e sem atribuições detalhadas. A Tabela IX apresenta estas bandas características das 

porfirinas metaladas e da porfirina base livre estudadas.  



77 
 

Tabela IX  Bandas B e Q das porfirinas base livre e das metaladas. 

PORFIRINA BANDA B (nm) BANDAS Q (nm) 

Base Livre  422 421, 455, 517, 555 e 593 

Ni 418 540 e 580 

Cd 422 550 e 590 

Pb 422 550 e 590 

 

As freqüências das bandas Soret e Q das metaloporfirinas variam muito pouco 

para a grande variedade de íons metálicos. Este fato é tomado como evidência de que os 

orbitais  do metal e os orbitais  da porfirina interagem muito pouco. 63 Isso é observado nas 

bandas Q das porfirinas metaladas. 

De acordo com os resultados análogos obtidos neste trabalho, observa-se que as 

porfirinas têm a propriedade de se combinarem com metais, formando quelatos ou complexos 

muito estáveis. Alguns radicais podem ser incorporados a porfirinas como meso-substituintes 

e podem provocar profundas alterações na solubilidade e nas interações intermoleculares. 64, 65 

A coordenação de alguns grupos torna as espécies solúveis em vários solventes, inclusive 

água, dependendo do contra-íon utilizado.  

Atenção especial vem sendo direcionada às porfirinas e compostos análogos visto 

que apresentam características ideais de bons desativadores de metais. Elas apresentam a 

possibilidade de incorporação de diversos tipos de substituintes no macrociclo e de metais 

coordenados. Não apenas os metais Cd, Pb e Ni, mas diversos metais podem ser coordenados 

a porfirina, como o Zinco, o Cobre, o Cobalto, metais estes, de altíssima capacidade de 

contaminação dos efluentes. A possibilidade de remoção de metais pesados por meio da 

coordenação com porfirinas vem aumentando a eficiência e colaborando com o avanço das 

pesquisas e com as tecnologias limpas.  

O efluente industrial requer, muitas vezes, um tratamento químico especial, em 

função das substâncias que contém e que caracterizam uma determinada atividade específica. 

São comuns efluentes com óleos, graxas, ácidos orgânicos e inorgânicos, alcoóis, aldeídos, 

fenóis, amônia, cianetos, enxofre, ferro, fluoretos, chumbo, zinco, amido, celulose, e outros. 66  



78 
 

Em geral o tratamento dado aos efluentes industriais é mais dispendioso e mais 

complexo, do que o de esgotos sanitários biodegradáveis; um exemplo típico é o caso das 

Galvanoplastias, que tratam seus despejos através de três linhas distintas: cianetos, cromo, e 

uma terceira envolvendo cobre, zinco, cádmio, níquel. 67 Várias tecnologias têm sido 

estudadas e sugeridas como alternativas para a solução deste problema e a meso-porfirina têm 

surgido como mais uma solução, como comprovado no presente trabalho.  

É importante ressaltar que uma prática industrial baseada nos princípios de 

redução de emissões na fonte, reciclagem e reaproveitamento deve sempre orientar as ações 

de operações e processos. Neste aspecto o estudo do potencial de aplicabilidade da meso-

porfirina como desativadora de metais apresentou resultados promissores e está associada à 

recuperação dos compostos e dos metais presentes, na forma de subprodutos de alto valor 

agregado. 

Outro fator muito importante para o presente estudo e os princípios da Química 

Verde é a retirada de um material potencialmente tóxico, o LCC (subproduto do 

beneficiamento da castanha) do ambiente. Para que seja obtido, por exemplo, 0,1 kg de 

porfirina são necessários 10 kg de LCC e esta depois de coordenada ao metal, poderá ser 

reutilizada, diminuindo os resíduos gerados pelo tratamento e os danos que poderiam ser 

causados ao ambiente. Contudo, isto ainda é uma meta que demandará mais pesquisas.  

Nenhuma das técnicas é capaz de apresentar-se como a única alternativa para 

despoluir todo tipo de efluentes. O ideal seria combinar os processos de tratamento de 

maneira que possibilitassem o estado de descarga zero de material orgânico. Existem muitas 

propostas que, se devidamente combinadas, poderiam atingir este estado ideal. 

O conjunto de resultados apresentados neste trabalho abre novos caminhos para o 

potencial uso de meso-porfirinas sintéticas no controle da contaminação ambiental gerada por 

metais pesados.  

 

5.6.4. Paralelo entre Química Verde e meso-Porfirinas  

Estabelecendo um paralelo entre o processo para a obtenção da meso-porfirina e 

os 12 princípios da química verde, é possível demonstrar a aplicabilidade da porfirina como 

um composto correto e não agressivo ao meio ambiente. 
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1. Prevenção: Um dos grandes objetivos é transformar resíduos em matéria útil 

para sociedade, a produção de meso-porfirinas e sua metalação atende a esse anseio social, 

pois é possível a reutilização dos resíduos gerados, que vão desde os solventes a própria 

porfirina.  

 
2. Eficiência Atômica: As metodologias sintéticas devem ser desenvolvidas de 

modo a incorporar o maior número possível de átomos dos reagentes no produto final. Nesse 

sentido a reação têm em torno de 80% da porfirina coordenada ao metal e o que resta poderá 

ser recuperado e reutilizado numa próxima reação. 

 
3. Síntese Segura: Foram desenvolvidas metodologias sintéticas que utilizassem e 

gerassem substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente.  

 
4. Desenvolvimento de Produtos Seguros: Buscou-se o desenvolvimento de um 

produto que após realizasse a função desejada não causem danos ao ambiente.  

 
5. Uso de solventes e auxiliares seguros: Como era inevitável a utilização de 

solventes, procurou-se utilizar solventes de fácil reuso. Quase todos os solventes foram 

reciclados e reutilizados.   

 
6. Uso de fontes de matéria-prima renováveis: O uso de biomassa como matéria-

prima deve foi priorizado no desenvolvimento do processo. Considerando as novas diretrizes 

e legislações ambientais, os compostos foram sintetizados a partir de matéria-prima oriunda 

de fonte renovável, o LCC, minimizando assim a produção de resíduos, com benefícios para o 

país como um todo.  

O caju é abundante, principalmente na região nordeste, as pequenas e médias 

propriedades rurais poderiam participar de atividades cooperativas, fornecendo assim, 

matéria-prima industrial nas entressafras de produtos alimentícios. Tudo que se faça visando o 

aproveitamento industrial trará melhoria de renda para a região. A sociedade como um todo 

seria beneficiada com o uso em escala industrial desta matéria-prima. 

 
7. Evitar a formação de derivados: Processos que envolvem intermediários com 

grupos bloqueadores, proteção/desproteção, ou qualquer modificação temporária da molécula 

por processos físicos e/ou químicos devem ser evitados. A Porfirina não utiliza nenhum 

desses processos, obedecendo a esse princípio abertamente. 
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8. Análise em Tempo Real para a Prevenção da Poluição: O monitoramento e 

controle em tempo real dentro do processo. A coordenação dos metais a porfirina não gerou 

substância tóxicas e o que não reagir poderá ser reutilizado.   

 
9. Química Intrinsecamente Segura para a Prevenção de Acidentes: A escolha 

das substâncias, bem como sua utilização no processo químico, foi criteriosa procurando 

minimizar os risco de acidentes, vazamentos, incêndios e explosões.  

 
Quando se aplica a idéia da Química Verde, um desafio sintético trata-se de 

chegar ao alvo com uma metodologia que agrida o mínimo o meio ambiente. Cada vez que 

conseguimos cumprir com alguns dos quesitos da Química Verde, estamos caminhando para 

uma utilização mais consciente dos nossos recursos naturais e para a manutenção da vida no 

planeta. 35  Esta não é a única estratégia para isto, mas é importante considerá-la e a utilização 

de produtos derivados de biomassa, como a porfirina, pode minimizar os danos causados ao 

ambiente. 

 

5.6.5. Recuperação de Sílica-Gel  

Há muitas situações nas quais é impraticável ou impossível evitar a produção de 

algum resíduo. Assim, a recuperação do resíduo gerado pela purificação das sínteses, a sílica-

gel, teve como função diminuir o impacto negativo causado ao ambiente, evitando assim, o 

desperdício e a contaminação de uma forma em geral.  

 

 As Figuras 45a  45e mostram as etapas da purificação da sílica-gel. 
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Figura 45: Processo de recuperação de sílica: (a) Remoção de material residual;                   

(b) Tratamento com hipoclorito de sódio; (c) Tratamento com permanganato de potássio; (d) 

Tratamento com ácido oxálico de potássio; (e) Secagem em estufa a 120 ºC. 

 

5.6.5. Recuperação de Solvente 

O processo de recuperação de solvente é tão importante quanto o da sílica-gel, 

pois reduz a quantidade de solvente descartado no ambiente, reduzindo assim os danos 

causados ao mesmo.  

O emprego de banho termostático fez com que as perdas de água fossem 

minimizadas, e desta maneira, toda a água usada para resfriar os sistemas foi reutilizada, 

Figuras 46a a 46d.  

(e) 
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Figura 46: Processo de recuperação de solventes: (a) Rotaevaporador; (b) Destilador; (c) 
Banho termostático; (d) Rotaevaporador e Banho.  

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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6.0. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

  

O procedimento utilizado mostrou-se eficaz na preparação do composto, meso-

porfirina, com potencial na capacidade de desativar metais pesados.  De acordo com as 

análises via espectroscopia de absorção na região do ultravioleta/visível do comportamento 

das porfirinas de Cd, Ni e Pb, os resultados obtidos foram semelhantes aos observados na 

literatura e cujos dados já foram relatados, pode-se concluir que há possibilidade de remoção 

dos metais pesados por meio da coordenação com porfirinas. O procedimento utilizado foi 

empregado com sucesso na desativação dos três metais estudados e avaliados, pois as bandas 

banda Soret,  700nm, conhecidas como 

banda Q, após metalação observou-se apenas duas bandas das quatro bandas características 

nesta região, fator este, característico da metalação. 

O que foi apresentado neste trabalho é apenas uma parte do caminho para o 

desenvolvimento de sínteses de novas porfirinas que tenham como finalidade a desativação de 

metais pesados. Eles serão realizados para conduzir um maior conhecimento do seu 

comportamento e reforçar a sua potencial aplicabilidade na área de desativação de metais.  

Estudos futuros resultarão em inovações em termos da sua utilização, pois os 

resultados obtidos neste trabalho permitiram avaliar o potencial da porfirina sintética como 

desativadora de metais. Permitirão também viabilizar a utilização da porfirina em águas 

residuárias, visto que é um dos principais meios de contaminação dos recursos hídricos.  

O desenvolvimento de novas supermoléculas deverá ter prosseguimento em passo 

acelerado nos próximos anos, principalmente diante das expectativas criadas pelo surgimento 

da nanotecnologia molecular. 
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ANEXO 1  AGENDA 21/ CAP. 19 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO 

MANEJO ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
TÓXICAS, INCLUÍDA A PREVENÇÃO DO TRÁFICO INTERNACIONAL ILEGAL DOS 

PRODUTOS TÓXICOS E PERIGOSOS 

 

19.1. A utilização substancial de produtos químicos é essencial para alcançar os objetivos 
sociais e econômicos da comunidade mundial e as melhores práticas modernas demonstram 
que eles podem ser amplamente utilizados com boa relação custo-eficiência e com alto grau 
de segurança. Entretanto, ainda resta muito a fazer para assegurar o manejo ecologicamente 
saudável das substâncias químicas tóxicas dentro dos princípios de desenvolvimento 
sustentável e de melhoria da qualidade de vida da humanidade. Dois dos principais 
problemas, em particular nos países em desenvolvimento, são: a) a falta de dados científicos 
para avaliar os riscos inerentes à utilização de numerosos produtos químicos; e b) a falta de 
recursos para avaliar os produtos químicos para os quais já dispomos de dados.  

19.2. A contaminação em grande escala por substâncias químicas, com seus graves danos à 
saúde humana, às estruturas genéticas, à reprodução e ao meio ambiente, prosseguiu nesses 
últimos anos em algumas das principais zonas industriais do mundo. A recuperação dessas 
zonas necessitará de grandes investimentos e do desenvolvimento de novas técnicas. Apenas 
se começa a compreender os efeitos em longo prazo da poluição que atinge os processos 
químicos e físicos fundamentais da atmosfera e do clima da Terra e a reconhecer a 
importância desses fenômenos.  

19.3. Um número considerável de organismos internacionais participa dos trabalhos sobre 
segurança dos produtos químicos. Em muitos países, existem programas de trabalho 
destinados a promover essa segurança. Esses trabalhos têm repercussões internacionais, pois 
os riscos ligados às substâncias químicas ignoram as fronteiras nacionais. No entanto, é 
preciso redobrar os esforços nacionais e internacionais para conseguir um manejo 
ambientalmente saudável desses produtos.  

19.4. Propõem-se seis áreas de programas:  

(a) Expansão e aceleração da avaliação internacional dos riscos químicos;  

(b) Harmonização da classificação e da rotulagem dos produtos químicos;  

(c) Intercâmbio de informações sobre os produtos químicos tóxicos e os riscos químicos;  

(d) Implantação de programas de redução dos riscos;  

(e) Fortalecimento das capacidades e potenciais nacionais para o manejo dos produtos 
químicos;  

(f) Prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos.  
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Ademais, a intensificação da cooperação relativa a várias áreas de programas é brevemente 
tratada na seção G.  

19.5. O conjunto das seis áreas de programas dependem, para o sucesso de sua 
implementação, de um esforço internacional intensivo e de uma melhor coordenação das 
atividades internacionais atuais, assim como da escolha e da aplicação de meios técnicos, 
científicos, educacionais e financeiros, em particular para os países em desenvolvimento. As 
áreas de programas envolvem, em diversos graus, a avaliação dos perigos (baseada nas 
propriedades intrínsecas dos produtos químicos), a avaliação dos riscos (compreendida a 
avaliação da exposição), a aceitabilidade dos riscos e o manejo dos riscos.  

19.6. A colaboração em matéria de segurança química entre o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no Programa Internacional sobre a Segurança dos 
Produtos Químicos (PISSQ) deve ser o núcleo da cooperação internacional para o manejo 
ambiewntalmente saudável dos produtos químicos tóxicos. Deve-se fazer todo o possível para 
fortalecer esse programa. A cooperação com outros programas, particularmente o programa 
sobre os produtos químicos da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e da Comunidade Européia, assim como outros programas regionais e nacionais 
nessa área, deve ser promovida.  

19.7 Deve-se promover mais a coordenação entre os organismos das Nações Unidas e outras 
organizações internacionais envolvidas na avaliação e no manejo dos produtos químicos. No 
âmbito do PISSQ realizou-se em Londres, em 1991, uma reunião intergovernamental 
convocada pelo Diretor Executivo do PNUMA, para aprofundar essa questão (ver par. 19.75. 
e 19.76.).  

19.8. A consciência mais ampla possível dos riscos químicos constitui um pré-requisito para 
se obter a segurança química. Deve-se reconhecer o princípio do direito da comunidade e dos 
trabalhadores de conhecerem esses riscos. No entanto, o direito de conhecer a identidade dos 
ingredientes perigosos deve ser equilibrado pelo direito das indústrias de proteger 
informações comerciais confidenciais. (Neste capítulo, entende-se por indústria tanto as 
grandes empresas industriais e corporações transnacionais como as indústrias nacionais.) 
Deve-se promover e desenvolver a iniciativa da indústria em relação ao cuidado responsável e 
supervisão dos produtos. A indústria deve aplicar normas de operação apropriadas em todos 
os países a fim de evitar os danos à saúde humana e ao meio ambiente.  

19.9. A comunidade internacional nota com preocupação que uma parte do movimento 
internacional de produtos tóxicos e perigosos se efetua violando as legislações nacionais e os 
instrumentos internacionais existentes, atentando contra a saúde pública e o meio ambiente 
em todos os países, em particular nos países em desenvolvimento.  

19.10. Na resolução 44/226 de 22 dezembro de 1989, a Assembléia Geral pediu que cada 
comissão regional contribuísse, no limite de seus recursos, para a prevenção do tráfico ilegal 
de produtos e resíduos tóxicos e perigosos, monitorando e fazendo avaliações regionais desse 
tráfico ilegal e de seus efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana. A Assembléia pediu 
igualmente às comissões regionais que agissem de forma coordenada e cooperassem com o 
PNUMA, tendo em vista manter monitoramento e avaliação eficientes e coordenados do 
tráfico ilegal de produtos e resíduos tóxicos e perigosos.  
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ÁREAS DE PROGRAMAS  

A. Expansão e aceleração da avaliação internacional dos riscos químicos  

19.11. A avalição dos riscos que um produto químico apresenta para a saúde humana e o meio 
ambiente é um pré-requisito para planejar o seu uso seguro e benéfico. Entre as 
aproximadamente 100.000 substâncias químicas existentes no comércio e as milhares de 
substâncias de origem natural com as quais os seres humanos estão em contato há muitas que 
poluem o meio ambiente ou contaminam os alimentos e os produtos comerciais. Felizmente, a 
exposição à maioria desses produtos químicos (aproximadamente 1.500 produtos químicos 
representam mais de 95 por cento da produção total do mundo) é bastante limitada, pois a 
maioria deles é utilizada em quantidades muito pequenas. Existe, entretanto, um problema 
grave: para numerosos produtos químicos fabricados em grande escala faltam freqüentemente 
dados essenciais que permitam avaliar os riscos que eles apresentam. No bojo do programa 
sobre produtos químicos da OCDE tais dados estão sendo produzidos atualmente em relação a 
alguns desses produtos.  

19.12. A avaliação dos riscos exige muitos recursos. Pode-se torná-la mais econômica 
reforçando a cooperação internacional e melhorando a coordenação, o que permite utilizar 
melhor os recursos disponíveis e evitar a duplicação dos esforços. Entretanto, cada país deve 
dispor de uma massa crítica de pessoal técnico com experiência em testes de toxicidade e 
análises de exposição, elementos essenciais para a avaliação dos riscos.  

Objetivos  

19.13. Os objetivos dessa área de programas são:  

(a) Fortalecer a avaliação internacional dos riscos. Várias centenas de produtos ou grupos de 
produtos químicos prioritários, incluindo os principais poluentes e contaminadores de 
importância mundial, devem ser avaliadas até o ano 2000, aplicando os critérios atuais de 
seleção e de avaliação;  

(b) Estabelecer as diretrizes que permitam definir os níveis aceitáveis de exposição para um 
número maior de substâncias químicas tóxicas, a partir de um exame pelos especialistas e de 
um consenso científico, em que se faça a distinção entre os limites de exposição por razões de 
saúde humana ou meio ambiente e aqueles que são ligados a fatores sócio-econômicos. 

 

 

 


