


I 

 

 

Enéderson Rossetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexos níquel-β-diiminas heterogeneizados em MCM-41 e SBA-15: aplicação em 

oligomerização de olefinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN 

2015 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em preenchimento parcial dos 

requisitos para a obtenção do título de Doutor em 

Química. 

Orientadora: Profª. Drª. Sibele Bereneci Castelã Pergher 

Coorientadora: Profª. Drª. Katia Bernardo Gusmão  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Serviços Técnicos 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN 
 Biblioteca Setorial do Instituto de Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rossetto, Enéderson. 
 
      Complexos Níquel-β-diiminas heterogeneizados em MCM-41 e SBA-15: aplicação em 
oligomerização de olefinas / Enéderson Rossetto. – Natal, RN, 2015. 

160 f. : il. 
 

Orientadora: Sibele Berenice Castelã Pergher. 
Co-orientadora: Katia Bernardo Gusmão. 

                  
      Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Química.   

 
       1. MCM-41– Tese. 2. A1-MCM-41 – Tese. 3. SBA-15 – Tese. 4. Oligomerização – Tese. 5. 
Alquilação – Tese. 6. Etileno – Tese. 7. Propileno – Tese. I. Pergher, Sibele Berenice Castelã.   
II. Gusmão, Katia Bernardo. III. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. IV. Título. 

  
      RN/UFRN/BSE- Instituto de Química   CDU 542.06 (043.2) 





III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico este trabalho a minha esposa Mariana Alievi Mari e meu filho Lorenzo 

Mari Rossetto, a meus pais Edemar João Rossetto e Odete da Luz Rossetto e minha 

irmã Caroline Rossetto, por sempre estarem ao meu lado e acreditarem no meu sonho”. 



 

AGRADECIMENTOS 

 Agradeço primeiramente a minha esposa Mariana Alievi Mari e ao meu filho 

Lorenzo Mari Rossetto por serem minha inspiração e motivação para alcançar meus 

objetivos.  

 Agradeço minha mãe Odete da Luz Rossetto, meu pai Edemar João Rossetto e 

minha irmã Caroline Rossetto, pessoas que sempre estiveram do meu lado me apoiando 

e acreditanto nas minhas “loucuras”.  

Agradeço as minhas orientadoras, professora doutora Sibele B. C. Pergher e 

professora doutora Katia Bernardo Gusmão. Não tenho palavras para expressar a 

importância destas pessoas na minha vida profissional. A professora Sibele foi quem me 

apresentou a pesquisa científica e que possue uma boa parcela de “culpa” por eu estar 

obtendo este diploma. A prof Katia foi quem me apresentou a catálise a quem atribuo o 

resto da “culpa”. Agradeço com meus mais sinceros sentimentos, vocês são e sempre 

serão minhas referências.  

Agradeço a todos os meus familiares de um modo geral e pessoas que 

contribuiram ao longo desta caminhada. 

Agradeço a todos os meus colegas de LABPEMOL pela boa convivência nestes 

quatro anos, principalmente aos meus amigos Christian Wittee, Francine Bertella, 

Anderson Schwanke, Eduardo Rigoti, Reus Tiago Rigo, Mariele de Mello, Lindiane 

Bieseki, Ediana Paula e Yuri Variani, que foram além de colegas de laboratório e 

amigos, foram minha família em Natal. Aos meus colegas do laboratório de reatividade 

e catálise (LRC-UFRGS), em especial a Isabel Vicente por colaborar com as análises de 

CG e ao Cristiano Favero pela ajuda nas caracterizações. 

Agradeço o Profº Roberto Fernando de Souza (em memória), por ter sido um 

exemplo de profissional o qual me inspira muito. 

Agradeço ao PPGQ da UFRN, aos professores da pós-graduação em química, a 

CAPES e ao CNPQ pelo apoio financeiro e a todos os que contrinuiem para a formação 

profissional de pessoas. 

Para finalizar, um agradecimento especial aos amigos Gladston, Cristiane Lima, 

Fagna Andrade e Edgley Ferreira da Silva, pela amizade construída nestes anos e pelos 

momentos de descontração.  

 

 



 

RESUMO 

 

Os ligantes β-diiminas 2-(fenil)amino-4-(fenil)imino-2-penteno e o 2-(2,6-

dimetilfenil)amino-4-(2,6-dimetilfenil)imino-2-penteno foram combinados com o grupo 

alcoxisilano cloropropiltrimetoxisilano (CPTMS) e ancorado covalentemente aos 

suportes mesoporosos MCM-41, Al-MCM-41 e SBA-15, coordenados pela interação 

com os grupos silanóis da matriz das sílicas e complexados com níquel. Os complexos 

Ni-β-diimina/mesoporosos foram sintetizados para aplicação em reações de 

oligomerização do etileno e do propileno e para comparação dos resultados entre o 

sistema homogêneo com o sistema heterogêneo.  O suporte foi primeiramente 

sintetizado e calcinado. Após foi realizado o ancoramento dos ligantes e posterior 

complexacão do níquel. Estes materiais foram caracterizados por várias técnicas, tais 

como: RMN de 
1
H, 

13
C e 

29
Si, DRX de baixo ângulo, infra-vermelho (IR), análise 

termogravimétrica, análise de isotermas de adsorção-dessorção de N2, microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) e de varredura (MEV), análise elementar e 

espectroscopia de absorção atômica para confirmar o sucesso das sínteses dos materiais. 

Ambos os complexos homogêneos e os heterogeneizados são ativos e seletivos para as 

reações de oligomerização do etileno e do propileno. Os materiais heterogeneizados 

foram menos ativos que os complexos análogos homogêneos nas reações de 

oligomerização do etileno, porém, foram mais seletivos tanto para frações C4 quanto 

para α-C4. Nas reações com o propileno os complexos homogêneos promoveram à 

reação de dimerização e os complexos heterogeneizados à reação de alquilação do 

tolueno com o propileno. Os complexos foram testados em reações de reciclo 

mostrando-se eficientes para emprego em grande escala. 

Palavras-chave: MCM-41. Al-MCM-41. SBA15. Oligomerização. Alquilação. Etileno. 

Propileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The β-diimine ligands 2-(phenyl)amine-4-(phenyl)imine-2-pentene and 2-(2,6-

dimethylphenyl)amine-4-(2,6-dimethylphenyl)imine-2-pentene were combined with the 

alkoxysilane group chloropropyltrimethoxysilane (CPTMS) and covalently anchored to 

a mesoporous MCM-41, Al-MCM-41 and SBA-15 support, ordered by interaction with 

the silanols of the silica matrix and complexed with nickel. The complexes were 

synthesized for application in ethylene and propylene oligomerization and for 

comparing results between homogeneous and heterogeneous systems. The support is 

first synthesized, calcined, anchored to the ligand, and then subsequent complexation of 

nickel is realized. These materials were characterized by several techniques such as 
1
H, 

13
C and 

29
Si NMR, small angle XRD, Infra-red, thermogravimetric analysis, nitrogen 

adsorption-desorption isotherms, transmission and scanning electron microscopy, 

elemental analysis, and flame atomic absorption spectroscopy, to confirm the success of 

the synthesis. Both homogeneous and heterogeneous complexes are active and selective 

for the reactions of ethylene and propylene oligomerization. The heterogenized 

materials were less active than the homogeneous analogous complexes in the reactions 

of oligomerization of ethylene, however, were more selective for both C4 fractions and 

for α-C4. In reactions with propylene, the homogeneous complexes promoted the 

dimerization reaction and the heterogenized complexes the alkylation reaction of 

toluene with propylene complex.Complexes were tested in recycle reactions proved to 

be efficient for use in large scale. 

 

Key-words: MCM-41. Al-MCM-41. SBA-15. Oligomerization. Alkylation. Ethylene. 

Propylene. 
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      Introdução
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1 INTRODUÇÃO 

“O conhecimento nos faz responsáveis” (Che Guevara).  

 

O desenvolvimento de materiais e métodos para reações catalíticas de 

oligomerização de olefinas para obtenção de alfa-olefinas leves como 1-buteno e 1-

hexeno é um importante tema a ser estudado na química [1].  

Catalisadores homogêneos apresentam centros ativos uniformes e bem definidos, 

o que conduz a altas e reprodutíveis atividades e seletividades. Contudo um dos grandes 

problemas da catálise homogênea é a dificuldade de separação e de reciclo destes 

catalisadores. Uma alternativa para contornar essa dificuldade é imobilizar o catalisador 

homogêneo em diferentes suportes, tanto orgânicoscomo inorgânicos [2-5]. Dentre os 

principais suportes utilizados, destacam-se a alumina e a sílica, devido as suas 

excelentes estabilidades térmicas e mecânicas [6]. Uma alternativa interessante de 

materiais para serem empregados como suportes são os materiais híbridos orgânico-

inorgânicos. Estes materiais são constituídos pela combinação de componentes 

orgânicos e inorgânicos que, normalmente, apresentam propriedades complementares, 

dando origem a um único material com propriedades diferenciadas daquelas que lhe 

deram origem. Esses materiais são homogêneos, devido à mistura dos componentes em 

nível molecular e refletem a natureza química dos compostos pelos quais foram 

formados. É a sinergia entre os componentes orgânicos e inorgânicos que torna os 

materiais híbridos distintos dos outros. 

 No atual momento climático e de visão ambiental do mundo, desenvolver 

sistemas que são mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente é muito 

importante e economicamente mais viável. Neste contexto o ancoramento de complexos 

homogêneos em suportes como alumina e sílica [7] é um método muito promissor para 

diminuir o uso de solventes orgânicos e pela fácil separação do meio reacional, 

diminuindo os custos e gerando menos impactos ambientais [8].    

A oligomerização de olefinas oferece uma maneira atraente para valorizar as 

olefinas leves, sendo na produção de combustíveis como a gasolina ou como 

intermediários para a produção de muitos tipos de produtos na indústria petroquímica 

[1], por exemplo, polietileno linear de baixa densidade – LLDPE (frações C4-C10), 

plastificantes (C8-C12), detergentes (C12-C16) e aditivos lubrificantes (C30-C40). A 
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oligomerização de olefinas catalisadas por complexos de metais de transição tem sido 

altamente estudada. Entre os catalisadores de oligomerização, os complexos de níquel 

têm apresentando elevado sucesso, tanto do ponto de vista industrial como acadêmico 

[9], resultando nos processos industriais como o SHOP [10], o qual produz α-olefinas e 

o DIMERSOL, que produzem dímeros e codímeros de propileno e buteno [11], 

utilizando catalisadores de níquel. 

A oligomerização do etileno comercial é predominantemente realizada 

utilizando complexos organometálicos ou catalisadores homogêneos que produzem uma 

ampla distribuição de alfa-olefinas lineares, as quais são usadas na polimerização e na 

preparação de uma variedade de compostos economicamente importantes, como 

detergentes, lubrificantes sintéticos e alcoóis plastificantes [1]. O propileno por ser uma 

molécula não simétrica, tem sido bem menos estudado do que o etileno, pois não 

somente é preciso de um catalisador ativo e seletivo para α-olefinas, mas também, 

existem problemas em relação à questão de que os dímeros devem atender o requisito da 

formação de produtos lineares, obtendo produtos com uma desejada regiosseletividade 

[12]. 

Muitos esforços têm sido empregados, no estudo dos efeitos da estrutura dos 

ligantes sobre as propriedades catalíticas dos complexos de metais de transição para 

oligo/polimerização catalítica [13-16]. Ligantes β-diiminas ou β-diiminatos têm sido 

estudados como ligantes para compostos de metais de transição [17, 18]. Estes ligantes 

são particularmente interessantes devido a sua natureza quelante, mas também devido a 

fácil preparação e a versatilidade para ajustar os parâmetros estéricos e eletrônicos [14]. 

Materiais mesoporosos é um tipo especial de nanomateriais com matrizes 

ordenadas de nanocanais uniformes. Os materiais mesoporosos apresentam alta área 

específica, estabilidade térmica e química e seletividade de forma. Estas propriedades 

qualificam estes materiais a serem utilizados como suportes para complexos 

homogêneos. Além destas vantagens há um grande número de grupos hidroxilas nestes 

materiais, o que fornece qualificação necessária para a modificação da superfície 

interna, externa e a possibilidade de auto-montagem de moléculas [19], proporcionando 

uma excelente agregação química via ligação covalente de complexos homogêneos com 

estes suportes. 

Na década de 90, uma nova família de materiais porosos, apresentando um 

sistema de mesoporos de tamanho bem definido com arranjo espacial regular foi 

descoberta por cientistas da Mobil [20]. Esta família de materiais foi denominada M41S 
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e é composta por três tipos de fases: uma com simetria hexagonal (MCM-41), 

apresentando um sistema de poros unidirecional, outra com simetria cúbica (MCM-48) 

e uma terceira fase lamelar (MCM-50), que sofre colapso quando é calcinada para 

remoção do tensoativo [21]. Dentre as fases estáveis, a MCM-41 é a mais estudada. 

Uma nova família de sílica mesoporosa altamente ordenada foi sintetizada em 

meio ácido em 1998, pela utilização de copolímeros triblocos Pluronic 123 

(EOnPOmEOn) não iônicos disponíveis comercialmente. Diferentes materiais com uma 

diversidade de arranjos periódicos foram elaborados e denominados como materiais 

SBA (sigla para Amorphous Santa Barbara). Dentre estes materiais se encontra a SBA-

15 [22]. A SBA-15 combina micro e mesoporos uniformes ordenados hexagonalmente 

(4-14 nm). Os tamanhos dos microporos variam de acordo com as condições de síntese 

entre 0,5 e 3 nm. A SBA-15 por possuir paredes de sílica microporosa com tamanho de 

3 a 6 nm apresenta uma excelente estabilidade hidrotérmica entre os materiais 

mesoporosos. 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas nos últimos anos na síntese de 

materiais mesoporosos modificados com grupos funcionais reativos como amina, 

aldeído, nitrilas, fenil, tiol [23, 24] ou modificando grupos orgânicos (ligantes 

funcionais) ou complexos organometálicos com grupos silanóis (CPTMS e CPTES) 

para ancoramento via ligação covalente. Estes sistemas permitem o ancoramento via 

ligação covalente entre os grupos funcionais silanóis dos grupos orgânicos e os grupos 

Si-OH dos materiais mesoporosos ou entre os grupos funcionais dos materiais 

mesoporosos modificados e os grupos orgânicos de interesse.  

Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo é investigar a potencialidade do 

desenvolvimento de novos materiais mesoporosos híbridos utilizando suportes 

mesoporosos (MCM-41, Al-MCM-41 e SBA-15) visando à obtenção decomplexos de 

níquel-β-diimina/mesoporosos ativos e seletivos para a oligomerização de olefinas 

(etileno e propileno) possíveis de serem reciclados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo apresenta a revisão bibliográfica. Foi realizada uma busca 

aprofundada dos principais temas discutidos neste trabalho. Foi discutido o estudo, as 

propriedades e as características dos ligantes β-diiminas, bem como, dos complexos 

formados por este ligante, com diferentes centros metálicos, dando ênfase ao níquel. Foi 

estudada a utilização dos complexos de níquel em reações de oligomerização do etileno, 

propileno e em reações de alquilação do tolueno.  

As propriedades e características dos materiais mesoporosos MCM-41, Al-MCM-41 

e SBA-15 também foram estudadas e apresentadas neste capítulo, principalmente 

relacionadosà utilização como suportes para complexos de coordenação e 

organometálicos. 

2.1 Complexos de Níquel 

2.1.1 Complexos com Ligantes β-diiminas 

Os primeiros casos documentados de complexos com ligantes β-diiminas, foram 

relatados por Mc Geachin et al., Parks et al. e Holm et al., em 1968 [1]. Os autores 

estudaram o uso de dois ligantes β-diimina N-substituídos com níquel como metal. 

Apesar de datarem da década de sessenta, estes ligantes β-diiminas somente atraíram 

muita atenção na química de organometálicos e de coordenação a partir dos anos 90.  

Dentre os fundamentais sistemas quelantes na química de coordenação, 

encontra-se o ligante monoaniônico, conjugado e  β-difuncional, representado pela 

fórmula geral na Figura 1. 

 

Figura 1- Representação de um sistema quelante β-difuncional, onde X e Y podem ser 

nitrogênios ou oxigênios. 

 

Fonte: Adaptado de Lappert et al. [1]. 
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O crescente interesse nestes ligantes pode ser justificado por vários fatores, entre 

eles: a facilidade de síntese dos ligantes β-diiminas, a qual permite que uma grande 

variedade de substituintes terminais R1 e R2 (geralmente hidrogênio, alquil ou aril) 

possam ser combinados, a grande variedade de metais que podem ser coordenados a 

estes ligantes gerando a possibilidade de conjuntos de possíveis doadores em um 

sistema bis-quelato. É de interesse para este trabalho os sistemas caracterizados por X = 

Y = NR, os quais podem ser considerados β-iminoaminas, α e β-insaturados [1].  Além 

disso, a fácil modificação de ambos substituintes no nitrogênio e a estrutura dos ligantes 

β-diiminas é conveniente para investigar os efeitos eletrônicos e estéreos dos complexos 

gerados [2].  

Geralmente as β-diiminas são sintetizadas a partir de uma β-dicetona (2,4-pentanodiona) 

[3] e, apresentam similaridades com o grupo que lhes deram origem.  Como resultado, o 

substituinte no átomo de nitrogênio oferece proteção estérica ao centro metálico, 

diferentemente do grupo acetilacetona. As β-dicetonas existem principalmente na forma 

enólica, com uma ligação de hidrogênio intramolecular (em ressonância). A troca entre 

as formas cetônica e enólica são suficientemente lentas de forma que se torna possível a 

determinação da concentração de cada tautômero por RMN
1 

H. As ligações químicas 

entre os carbonos 2 e 4 (Figura 2) na forma enólica são idênticas devido a uma troca 

rápida entre as estruturas  A  e  B  ou porque a molécula apresenta a estrutura simétrica 

C, como mostra a Figura 2 [4]. O mesmo acontece para as β-iminoaminas, onde não se 

podem distinguir as espécies D e E, ou a existência da estrutura F. Porém, as β-

iminoaminas são muito mais básicas que as correpondentes β-dicetonas e formam sais 

com ácidos minerais. A posição da protonação nos sais e seus efeitos sobre a simetria 

molecular na ligação N-H-N foram estudadas por Brownstein et al. em 1983 [5], 

concluindo que, através de um mapa de densidade eletrônica, existem no estado sólido 

uma combinação das espécies D e E (Figura 2.2) e que, as ligações N-C são mais fortes 

que as ligações N-H. 
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Figura 2- Tautomerismo de β-dicetonas nas formas enólicas (A, B e C) e de β-diiminas nas 

formas iminoaminas (D, E, e F) reportado por Brownstein et al. 1982 [5]. 

 

Fonte: Adaptado de Brownstein et al. [5]. 

 

A química dos ligantes β-diiminas foi revisada por Lappert et al. em 2002 [3]. 

Estes ligantes desempenham um papel importante como ligantes em complexos 

metálicos capazes de induzir reações catalíticas ativas e seletivaspela sua natureza 

monoaniônica e quelante, pela grande força de ligação com metais e pelos diversos 

modos de hapticidade e versatilidade de adaptar os parâmetros eletrônicos e estéreos 

pela variação de seus grupamentos R e do isomerismo imino-enamina.  

Dentro deste contexto muitos trabalhos têm sido reportados com a utilização 

destes ligantes. Encontrou-se na literatura trabalhos para polimerização do etileno [6-

17], polimerização do isopreno [18], polimerização do ácido láctico [19-21], 

polimerização por abertura do anel (ROMP) de ésteres cíclicos [22], a copolimerização 

do CO2 e epóxidos [23-25] e oligomerização de olefinas [25-29]. São diversos os metais 

empregados (Ni, Pd, Ti, V, Cr, Zr, Rh, Mg, Zn, Pt, La, Al, Gd, Nd), e inúmeras as 

variações dos substituintes R encontrados para os ligantes β-diimina. 

Entre os artigos citados acima, alguns se destacam por utilizarem precursores 

catalíticos de níquel similares a este trabalho, os quais serão apresentados a seguir.  

Zhang et al. em 2005 [26], sintetizaram o ligante β-diiminato Ni{(N(C6H3-R2-

2,6)C(Me))2CH}Br (a, R= isopropil; b, R= metil) Figura 3, para isomerização e 

oligomerização de 1-hexeno utilizando  metilaluminoxano (MAO) como ativador. Uma 

alta tendência para isomerização da olefina foi observada. 
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Figura 3- Precursores catalíticos usados na oligomerização e isomerização de 1-hexeno 

[26]. 

 

 

(a), Ar = isopropil 

(b), Ar = metil 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. [26]. 

 

E em 2006, Zhang et al. [7], também descrevem o uso de complexos de níquel 

β-diimina e β-diiminato, na oligomerização e polimerização do etileno. Os autores 

usaram os complexos β-diiminato de Ni{(N(Ar)C(Me))2CH}Br, Ni{(N(Ar)C(Me))2CH} 

PPh3Br, e β-diimina Ni{(N(Ar)C(Me))2CH2}Br2, (Ar = 2,6-iPr2C6H3 (a), 2,6-Me2C6H3 

(b), Figura 4. O co-catalisador utilizado foi metilaluminoxano (MAO), a temperatura de 

0 à 80ºC, relação molar Al/Ni = 200 em tolueno. Os resultados obtidos neste trabalho 

variaram de oligômeros na faixa de C4-C8 a polietilenos de alto peso molecular.  

 

Figura 4- Estruturas dos complexos β-diimina usadas por Zhang: (a) = 2,6-iPr2C6H3 e (b) = 2,6-

Me2C6H3 para oligo/polimerização do etileno [7]. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. [7].  

 

Li et al. em 2006 [2], descreveram a síntese de dois complexos de níquel 

CH{C(CF3)NAr}2NiBr [(1), Ar = 2,6-iPr2C6H3] e [(2), 2,6-Me2C6H3)], Figura 5. Os 

autores estudaram o efeito estéreo e a influência dos grupos eletroretiradores o-aryl, 

para oligo/polimerização do etileno, obtendo formação simultânea de oligômeros na 
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faixa de C4-C8 e polietileno. Os complexos foram ativados com 4 mmol de 

metilaluminoxano (MAO), com temperatura entre -10 e 60ºC, 10 atm de pressão de 

etileno, 10 µmol de catalisador, 1 h de reação, em 30 mL de tolueno.  

 

Figura 5- Estruturas dos complexos utilizados por Li et al. [2]. 

 

   

Fonte: Adaptado de Li et al. [2].  

 

Eisen et al. [27], em 2005, sintetizaram o complexo 

(PhC(NSiMe3)NC(Ph)=CHSiMe3)Ni(acac)(TMEDA), Figura 6, e avaliaram seu 

desempenho na polimerização do norborneno e na oligomerização do etileno. Os 

complexos de níquel foram testados na oligomerização do etileno usando 

metilaluminoxano (MAO) como ativador com relação Al/Ni=200, 30 atm de pressão de 

etileno, temperatura ambiente, 1h de reação, em tolueno.  

 

Figura 6- Estrutura do complexo utilizado por Eisen et al. [27]. 

 

Fonte: Adaptado de Eisen et al. [27].  

 

 Mindiola descreveu em 2009 [30] um trabalho que apresenta a história, usos e 

evolução desta classe de complexos β-diimina níquel.  
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 Trofymchuk et al. [31] descrevem em seus estudos, a avaliação da reatividade 

para etileno de treze diferentes complexos de níquel metalil N-arilciano-β-dicetiminato. 

Os autores estudaram a influência dos substituintes no anel aromático. Eles observaram 

que unindo os efeitos eletrônicos e estéreos na posição orto e para do anel aromático 

com o grupo ciano interagindo com os ligantes tris(pentafluorofenil) com boro como 

metal pode ter uma influência significativa no desempenho dos catalisadores. Os 

produtos obtidos derivam tanto da oligomerização quanto da polimerização do etileno. 

Lei et al. em 2014 [32], descrevem o uso de complexos de β-dicetiminato- 

Ni(II)/MAO (Figura 7) para reações de oligomerização/polimerização do etileno. Os 

complexos apresentaram resultados simultâneos de oligomerização e polimerização do 

etileno. Foi estudado o efeito da temperatura frente às reações. Observou-se que em 

reações desenvolvidas a -10ºC favorecem a formação de produtos de polimerização. Ao 

aumentar a temperatura um aumento de produtos de oligomerização foi observado. 

 

Figura 7- Complexos de β-dicetiminato-Ni(II) [32]. 

 

Fonte: Adaptado de Li et al. [32].  

 

2.1.2 Complexos de níquel na oligomerização do etileno 

Desde a descoberta dos complexos de níquel e paládio com ligantes α-diimina 

com aril-substituintes para polimerização de olefinas, sistemas usando metais de 

transição tem sido um tópico significativamente interessante a ser estudado.  

Os complexos de níquel são os mais utilizados para reações de oligomerização 

em meio homogêneo devido à sua alta atividade e capacidade de formação de produtos 

específicos. A oligomerização de etileno comercial é predominantemente realizada 

utilizando catalisadores de metal de transição que produzem uma ampla distribuição de 

alfa-olefinas lineares, as quais são usadas como comonômeros na polimerização de 

etileno e na preparação de uma variedade de compostos economicamente importantes, 

como detergentes, lubrificantes sintéticos e álcoois plastificantes. 
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Entre estes existem descritos na literatura complexos de níquel com ligantes 

bidentadosdo tipo N^N, N^O, P^P, P^O e P^N que foram inicialmente estudados [33]. 

Porém, recentemente complexos com ligantes tridentados têm sido estudados 

apresentando relativamente maiores atividades para oligo/polimerização do etileno. 

Os complexos de níquel P^O, Figura 8, foram desenvolvidos por Keim et al. 

[34], e são utilizados no processo SHOP da Shellque envolve reações de 

oligomerização, isomerização da ligação dupla, metátese e hidroformilação. Vários 

estudos têm sido realizados com estes complexos, para produção de α-olefinas [35-39]. 

Outras classes de complexos de níquel empregados na oligomerização do etileno são os 

complexos de níquel P^N [40-45], Figura 8, e diversos complexos tridentados, Figura 9, 

níquel N^Z^N [46], níquel N^S^N [47], níquel N^P^N [48], níquel N^N^O [49] e 

níquel N^N^N [50].  

 

Figura 8- Esquema genérico dos complexos bidentados de níquel P^O (A) [34] e níquel P^N 

(B) [41]. 
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Fonte: (A) adaptado de Keum et al. [34] e (B) adaptado de Speiser et al. [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 
 

 

Figura 9- Esquema genérico dos complexos tridentados N^Z^N (A) [46], N^P^N (B) [48], 

N^N^N (C) [50] e N^N^O (D) [49]. 
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Fonte: (A) adaptado de Oliveira et al. [46], (B) adaptado de Kermagoret et al. [48], (C) 

adaptado de Wang et al. [50] e (D) adaptado de Su et al. [49]. 

 

 Desde a descoberta de Brookhart et al. 1995, muitos estudos foram realizados no 

desenvolvimento de novos catalisadores a base de níquel e seus estudos frente à 

reatividade do etileno. Muitos esforços têm sido concentrados na modificação da 

estrutura dos catalisadores com a intenção de se aumentar a atividade e o controle da 

microestrutura dos polietilenos e das frações de oligômeros a serem obtidos, derivados 

do processo de oligo/polimerização do etileno. Alguns resultados promissores obtidos 

recentemente estão atribuídos a novas estruturas sintetizadas utilizando ligantes 

quinoxalina e fenantrolina e novos substituintes utilizando o benzimidazolil e anilinas 

assimétricas volumosas [51].   
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2.1.3 Complexos de Níquel naoligomerização do propileno 

O propileno tem sido bem menos estudado que o etileno, pois além do propeno 

ser uma molécula assimétrica, não é somente preciso um catalisador ativo e seletivo 

para α-olefinas, mas também os catalisadores precisam ser seletivos a produtos lineares 

e ainda obter produtos com uma desejada regioseletividade [52]. 

 Muitos esforços têm sido feitos para a dimerização do propileno desde os anos 

de 1960 e um grande número de catalisadores de metais de transição, principalmente 

vários tipos de complexos a base de níquel, combinados com ativadores de ácido de 

Lewis e ligantes fosfinas têm sido reportados [53]. Até recentemente o maior interesse 

nas reações de dimerização do propileno são para produção de dimetilbutenos [54-56]. 

 Carlini et al. [57] descrevem a dimerização do propileno para 2,3-dimetilbutenos 

utilizando o complexo de níquel bis(tetradecafluoro-4,6-nonandion-ato) níquel(II). O 

complexo foi sintetizado por duas rotas sintéticas. A primeira rota baseou-se na adição 

oxidativa do hexafluoro-2-4-pentanodiona (hfacac) para bis(1,5-ciclooctadieno) Ni(0) 

[Ni(cod)2] na presença de um ligante fosfina auxiliar e um composto organoalumínio. A 

outra rota consiste na reação do complexo bis(perfluoroalquil-β-dicetonato) Ni(II) com 

o composto organoalumínio na presença do ligante fosfina. Os autores testaram os 

complexos frente à reação de oligomerização do propileno obtendo sistemas com altas 

atividades catalíticas (TOF> 20.000 h
-1

). Em particular, quando foi combinado o 

complexo bis(perfluoroalquil-β-dicetonato) Ni(II) com o triciclohexilfosfina (PCy3) e o 

co-catalisador MAO obteve-se uma alta regioselitividade para DMB com 90% de C6. 

Através dos resultados obtidos no trabalho, mudando o tipo de ligante fosfina e a 

natureza do co-catalisador organoalumínio é possível mudar profundamente ambas as 

regio- e quimio-seletividades permitindo orientar a reação para produtos desejados. 

 Carlini et al. [58] também descrevem a utilização destes complexos em meio 

bifásico utilizando solventes fluorosos em reações de oligomerização do propileno. Os 

autores avaliaram a função do meio perfluorado e obtiveram atividades catalíticas de 

25.000 h
-1

. Os autores também estudaram o uso de ligantes fosfinas com o objetivo de 

melhorar a solubilidade do catalisador no meio fluorado. 

 Carilini et al. descrevem ainda o uso desta classe de complexos citados acima, 

suportados em materiais poliméricos e seu uso em aplicações na dimerização do 

propileno [59,60]. 
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 Braunstein et al. [61] descrevem o uso dos complexos de níquel para a 

oligomerização do etileno e propileno. Na Figura 10 estão ilustradas as estruturas dos 

complexos de níquel utilizados no trabalho. 

 

Figura 10- Complexos de níquel P^N (1-14B) estudados por Braunstein et al. [61].
 

 

Fonte: Adaptado de Braunstein et al. [61].  
 

 Os precursores catalíticos 1-3, 6, 10-12 e 14a foram testados em reações de 

oligomerização do etileno usando AlEtCl2 como co-catalisador da reação. Foi estudada 

a variação da quantidade de co-catalisador nas reações (2, 3, 4 e 6 equivalentes) para 

reações de oligomerização do etileno. Com 6 equiv. os valores das atividades catalíticas 

foram modestas. O complexo 1 foi o mais ativo, apresentando valores de frequência de 
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rotação (TOF) de 7,9 x 10
4
 mol de C2H4/(mol de Ni x h). Por outro lado, o complexo 

14a ativado com 2 equiv. de AlEtCl2 foi o mais seletivo para dímeros de etileno (96 %) 

e 22 % para 1-buteno. Utilizando MAO como co-catalisador, foram estudados os 

complexos 1-5, 7-9 e o 14a. O complexo 1 foi novamente o mais ativo, com TOF de 23 

x 10
4
 mol de C2H4/(mol de Ni x h) e o complexo 3 o mais seletivo. Nas reações de 

oligomerização do propileno, foram estudados os complexos 1-5, 7-9 e o 14a utilizando 

MAO como co-catalisador. A maior atividade catalítica foi apresentada pelo complexo 

8 [3,3 x 10
4
 mol de C3H6/(mol de Ni x h)] e as melhores seletividades para produtos na 

faixa C6 foram apresentadas pelos complexos 3, 9 e 14a (acima de 98,5 %). 

 Lu et al. [62] estudaram uma série de complexos poli-salen de Ni(II) e Co (II) 

em reações de dimerização do propileno. Os complexos estão ilustrados na Figura 11.  

 

Figura 11- Complexos poli-salen de Ni e Co [62]. 

 

Fonte: Adaptado de Wu et al. [62].  

 

Os complexos foram testados em reações de dimerização do propileno utilizando 

Et3Al2Cl3 como co-catalisador e ligantes fosfinas. Foram estudados os efeitos da 

variação dos fatores, como, tipo de ligante fosfina, relação fosfina/Ni, o tipo e a 

quantidade de co-catalisador de alumínio e principalmente a natureza dos complexos.  

 Através dos resultados obtidos observa-se que a produtividade do sistema 

catalítico é altamente dependente do caráter estéreo do ligante nos complexos de Ni e 

Co. Foi observado que a temperatura afeta profundamente o comportamento do sistema 

catalítico na presença de ligantes fosfinas e do alquilalumínio e altas regio-seletividades 

para 2,3-dimetilbutenos (2,3DMB). Atividades extremamente altas 221.000 h
-1

 foram 

obtidas na dimerização do propileno empregando o complexo 2b em condições 

adequadas, sendo este muito mais ativo que o sistema salen monomérico 

correspondente. 
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 Lu et al. também descreveram o uso de complexos de bis(salicilaldeído)Ni(II) 

[63]e bis(β-cetiminato)Ni(II) e Co(II) [64] na dimerização do propileno usando um 

organoalumínio como ativador e ligantes fosfinas.    

 Ainda dentro desta linha, de usos de complexos de níquel e seus estudos frente a 

reações de oligomerização/dimerizaçãodo propileno, Huang et al. [65] descrevem a 

síntese de uma série de complexos neutros de fosfinas aril níquel(II), Figura 12, e sua 

aplicação em reações de oligomerização do etileno e dimerização do propileno. 

Figura 12- Rotas de síntese do complexo de níquel estudado por Zhao et 

al.[65].  

Fonte: Adaptado de Zhao et al. [65].  

 

 Os complexos apresentam altas atividades e seletividades na oligomerização do 

etileno e dimerização do propileno. A atividade catalítica e a distribuição de produtos 

formados foram dependentes do co-catalisador organoalumínio e do grupo fosfina. A 

maior atividade na reação de oligomerização do etileno foi obtida pelo complexo 1a 

com MAO como co-catalisador, apresentando atividade de 5,51 x 10
5
 g de 

oligômeros/(mol Ni . h) e 83 % de seletividade para olefinas internas na faixa de C6. 

Para a reação de dimerização do propileno, a maior atividade obtida (1,32 x 10
5
 g de 

oligômeros/mol de Ni . h) foi com o complexo 1a utilizando MAO como co-catalisador. 
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2.1.4 Complexos de níquel em reações de alquilação 

A alquilação de hidrocarbonetos aromáticos com olefinas é empregada com 

sucesso em larga escala na indústria química [66]. Alquilações de Friedel-Crafts são 

reações industrialmente importantes utilizadas para produzir numerosos compostos 

aromáticos e que correspondema mais de 90% dos processos industriais de alquilação 

atualmente [67-68]. Os produtos desses processos, em particular o etilbenzeno, o 

isopropilbenzeno (cumeno), p-di-iso-propilbenzeno e os isopropiltoluenos (cimenos) 

são também conhecidos como intermediários químicos muito importantes [69]. 

Os complexos de níquel têm sido altamente estudados nas últimas décadas, 

principalmente com complexos de níquel com ligantes de nitrogênio (N^N) e fósforo e 

nitrogênio (P^N) doadores, combinados com co-catalisadores de alumínio. Estes 

materiais geralmente são empregados em reações de oligomerização/polimerização do 

etileno. Porém alguns trabalhos descritos na literatura como o reportado por Dyer et al. 

[70] onde os autores observaram que o complexo de níquel P^N combinado com o co-

catalisador dicloreto de etilalumínio formou produtos de alquilação do tolueno (solvente 

da reação) com etileno. O trabalho de Gao et al. [71] mostra também produtos de 

alquilação do tolueno com o etileno com complexo P^N de níquel e com o co-

catalisador metilaluminoxano (MAO). 

 Darkwa et al. [72] estudaram o uso de complexos de níquel em reações de 

oligomerização do etileno e posterior alquilação do tolueno com as olefinas produzidas, 

utilizando dicloreto de etilalumínio como co-catalisador. A Figura 13 apresenta os 

complexos estudados. Mono, di e tri-alquiltoluenos foram obtidos como produtos das 

reações. 
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Figura 13- Complexos de níquel estudados no trabalho de Darkwa et al. [72]. 

 

Fonte: Adaptado de Darkwa et al. [72].  

 

 Vicente et al. [73] descrevem o uso de complexos de níquel-diimina combinados 

com o co-catalisador sesquicloreto de etilalumínio (EASC) em reações de alquilação 

Friedel-Crafts do tolueno. Os autores observaram que além de produtos de dimerização 

do propeno os complexos de níquel-diimina promovem a reação de alquilação do 

tolueno. O aumento da concentração do precursor catalítico, mantendo constante a 

relação precursor/co-catalisador teve por efeito aumentar a seletividade para produtos 

derivados da dimerização do propeno. 

Darkwa et al. [74] também estudaram o uso de complexos de níquel (pirazol-1-

ilmetil)piridina (Figura 14) combinados com o co-catalisador EtAlCl2em reações de 

oligomerização do etileno e alquilação de Friedel-Crafts. Os complexos 1-8 foram 

ativos nas reações de oligomerização do etileno obtendo produtos na faixa de C4, C6 e 

C8 seguidos da obtenção de produtos de alquilação do tolueno (solvente da reação). 

Atividades de 15.660 kg de produtos de alquilação/(mol. Ni x h) foram obtidos com o 
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complexo 5 a 40 bar de pressão. Os autores estudaram o uso de hexano como solvente 

da reação e apenas traços de produtos de alquilação do tolueno foram observados.  

 

Figura 14- Complexos de níquel (pirazol-1-ilmetil) piridina [74]. 

 

 

   

Fonte: Adaptado de Darkwa et al. [74].  

2.2  Mecanismo de reação para complexos de Níquel 

2.2.1 Oligomerização do Etileno 

O mecanismo mais comumente observado para complexos de níquel é o 

mecanismo metal-hidreto, como está esquematizado na Figura 15. O esquema 

exemplifica as reações de oligomerização envolvendo uma espécie catalítica níquel-

hidreto incluindo o ciclo de isomerização das olefinas primárias. 
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Figura 15- Mecanismo de dimerização do etileno via metal-hidreto para complexos de Ni(II) 

[75]. 

 

Fonte: Adaptado de Keim et al. [75]. 

 

A espécie catalítica metal-hidreto figura 15, foi devidamente identificada por 

Keim et al. utilizando RMN 
1
H in situ [75].  

Neste tipo de mecanismo, depois de formada a espécie ativa pelo co-catalisador, 

ocorre a coordenação da olefina ao metal, seguida da inserção da olefina na ligação 

metal-hidreto, gerando uma espécie metal-alquil. Após ocorre uma nova coordenação da 

olefina e posterior inserção na espécie metal-alquil, e assim até que ocorra a β-

eliminação. Este mecanismo pode gerar uma α-olefina como também, através de 

isomerização, olefinas internas.  

2.2.2 Oligomerização do Propileno 

A Figura 16 demonstra o ciclo catalítico da dimerização do propileno pelo 

mecanismo metal hidreto. No caso de olefinas como o propileno, um fator determinante 

na distribuição de produtos é o modo de inserção ao centro metálico do carbono da 

ligação dupla. Devido ao propileno ser assimétrico, se a inserção ocorrer pelo carbono 

C1 ou pelo carbono C2 da olefina, geram-se diferentes intermediários, um metal-n-

propil e outro metal-isopropil. Da mesma forma ocorre a inserção das demais olefinas 

direcionando a formação de um grande número de possíveis produtos. Ao todo são 
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gerados oito diferentes olefinas derivados da dimerização do propileno, podendo ocorrer 

a isomerização destas olefinas, gerando doze diferentes produtos.  

O primeiro passo da reação consiste na coordenação da olefina a um sítio de 

coordenação livre do metal seguido de duas reações de deslocamento 1,2 os quais 

formam os reagentes intermediários. A formação das olefinas ocorre por β-eliminação 

que é a etapa de terminação e posterior regeneração da espécie metal hidreto.  

Parâmetros que pode ser estudado neste tipo de reação são os parâmetros “p” e 

“q” (Bogdanovic, 1979) [76]. Através destes parâmetros pode se calcular a seletividade 

em relação à inserção da olefina ocorrer no carbono C1 ou no carbono C2. O fator “p” 

diz respeito à relação que há entre a porcentagem de a primeira olefina ser inserida pelo 

C1 (produto anti-Markovnicov) e inserida pelo C2 (produto Markovnicov). Já o fator 

“q” é relativo à segunda inserção da olefina. A relação “p” e “q” pode ser calculada 

segundo as equações abaixo, sendo M=metil, P=penteno, H=hexeno, DM=dimetil, 

B=buteno. 
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Figura 16- Mecanismo de dimerização do propileno via metal-hidreto para complexos de Ni(II) 

[76]. 
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Fonte: Adpatdo de Bogdanovic et al. [76]. 

2.3 Materiais híbridos orgânico-inorgânicos 

Materiais híbridos orgânico-inorgânicos foram denominados a partir do 

desenvolvimento de silicatos organicamente modificados, ORMOSILS [77,78]. 

Os materiais híbridos são constituídos pela combinação de componentes 

orgânicos e inorgânicos em nível molecular que apresentam propriedades 

complementares [79], originando um único material com características diferentes 

daqueles que lhe deram origem, constituindo uma alternativa para a produção de novos 

materiais multifuncionais, com uma larga faixa de aplicações. 

Embora estes materiais sejam macroscopicamente homogêneos, suas 

propriedades refletem a natureza química dos blocos pelos quais foram formados [80]. 

 Os híbridos podem ser classificados de diferentes formas, dependendo da 

composição relativa dos componentes constituintes e da natureza das interações ou 

ligações químicas envolvidas entre eles. A composição química é um importante 

parâmetro, uma vez que sua variação leva a formação de materiais com propriedades 
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completamente diferentes. Os híbridos podem ser divididos em duas classes principais, 

conforme a natureza química da interface orgânico-inorgânica: 

Classe I: quando os componentes orgânicos e inorgânicos interagem através de 

ligações de hidrogênio, forças de van der Waals ou ligações iônicas. Estes materiais 

podem ser preparados através da mistura homogênea dos precursores orgânico e 

inorgânico em um mesmo solvente. Durante o processo de policondensação da fase 

inorgânica, as moléculas orgânicas dispersam-se aleatoriamente ficando aprisionadas 

nos interstícios da matriz, quando o gel é formado [79].  

Classe II: Materiais híbridos orgânico-inorgânicos que são constituídos de 

estruturas nas quais os componentes orgânicos e inorgânicos são ligados de forma 

covalente ou iônico-covalente. Nestes materiais, o componente orgânico mostra-se mais 

resistente à lixiviação por solventes e mais estável termicamente [81]. 

Os materiais híbridos podem ser facilmente sintetizados, com uma grande 

variedade de possibilidades de componentes, o que permite modificações nas 

propriedades mecânicas, controle de porosidade e ajuste no balanço hidrofílico-

hidrofóbico [81]. Essa versatilidade, associada às propriedades ópticas, termomecânicas 

e a estabilidade química propicia que estes materiais possam ser empregados em 

diferentes aplicações. 

O esquema abaixo, Figura 17, demonstra diversas rotas para obtenção de 

materiais híbridos. 
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Figura 17- Esquema das principais rotas para obtenção de materiais orgânico-inorgânicos 

nanoestruturados [82]. 

 

Fonte: Adaptado de Sanchez et al. [82].  

 

2.4 Materiais mesoporosos MCM-41 e SBA-15 

Materiais mesoporosos são um tipo especial de nanomateriais com matrizes 

ordenadas de nanocanais uniformes. O interesse por estes materiais mesoporosos como 

suportes para complexos homogêneossurge pela necessidade de reutilização dos 

materiais, pelo aumento da estabilidade térmica e química dos complexos, pela estrutura 

porosa ordenada dos materiais, pela difusividade apresentada nestes sistemas, pela alta 

área específica dos materiais e pela seletividade de forma destes suportes. Além destas 

vantagens há um grande número de grupos hidroxilas nestes materiais, o que fornece 

qualificação necessária para a modificação da superfície interna, externa e a 

possibilidade de auto-montagem de moléculas [83], proporcionando uma excelente 

agregação química via ligação covalente de complexos homogêneos com estes suportes.  

O material MCM-41 faz parte da família de materiais mesoporosos M41S que 

foi primeiramente sintetizado por pesquisadores da Mobil Oil Corporation [84]. A 

MCM-41 possui uma estrutura formada por poros unidimensionais com arranjo 
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hexagonal com um diâmetro de poro de estreita distribuição entre (15 e 100 Å) 

possuindo áreas específicas de até 1400 m
2
.g

-1
, dependendo do direcionador de estrutura 

utilizado, da adição de componentes orgânicos auxiliares e de parâmetros reacionais.A 

MCM-41 é sintetizada empregando um surfactante que forma cilindros micelares onde a 

sílica deposita em sua superfície, acomodando os cilindros em arranjo hexagonal. Após 

a calcinação o surfactante é eliminado e os poros são liberados, ocorre à condensação 

dos silanóis e se forma a parede de sílica (podendo esta ser sintetizada com alumínio e 

consequentemente conferindo acidez ao material). A Figura 18 mostra um esquema da 

síntese deste material (MCM-41). O mecanismomais aceito para este material é o 

mecanismo cooperativo (S
+
I
-
) proposto por Stucky et al. [85]. 

Figura 18- Formação da MCM-41 por agentes direcionadores de estruturas: a) mecanismo 

cristal-líquido template, b) mecanismo cooperativo de cristal-líquido template. Adaptado de 

Fröba et al. [86]. 

 

Fonte: Adaptado de Fröbaet al. [86].  

 

Em 1998 uma nova família de sílica mesoporosa altamente ordenada foi 

sintetizada em meio ácido pela utilização de copolímeros triblocos (EOnPOmEOn) não 

iônicos disponíveis comercialmente. Diferentes materiais com uma diversidade de 

arranjos periódicos foram elaborados e denominados como materiais SBA (sigla para 

Amorphous Santa Barbara). Dentre estes materiais se encontra a SBA-15 [87]. 

A SBA-15 combina micro e mesoporos uniformes ordenados hexagonalmente 

(4-14 nm), Figura 19. Os tamanhos dos microporos variam de acordo com as condições 

de síntese e têm tamanhos entre 0,5 e 3 nm. A SBA-15 por possuir paredes de sílica 

microporosa com tamanho de 3 a 6 nm apresenta uma excelente estabilidade 

hidrotérmica entre os materiais mesoporosos. 
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Figura 19- Esquema estrutural e microscopia eletrônica de transmissão da SBA-15 [87]. 

 

Fonte: Adaptado de Meynen et al. [87]. 

 

 A MCM-41 possue mesoporos ordenados hexagonalmente, porém a SBA-15 

apresenta além destes mesoporos, microporos conectados a estes mesoporos 

proporcionando ao material melhor difusividade e melhor estabilidade hidrotérmica em 

comparação a MCM-41. 

2.4.1 Utilização da MCM-41 e SBA-15 como suportes 

Visando processos industriais mais limpos e em harmonia com a natureza 

buscam-se novas tecnologias para sintetizar novos materiais. Catalisadores homogêneos 

apresentam centros reativos uniformes e bem definidos o que leva a altas e reprodutíveis 

atividades e seletividades. Contudo, um dos principais problemas é a dificuldade de 

separação do catalisador dos produtos formados sem destruí-los. Este procedimento 

gera muitas vezes grandes volumes de efluentes e consome grandes quantidades de 

energia, pois para separar o catalisador homogêneo dos produtos reacionais faz-se 

necessária uma etapa de destilação. Desta maneira, a eliminação desta etapa é favorável 

e atualmente consiste em um dos principais objetivos de pesquisa. Para resolver este 

problema, uma estratégia muito interessante e que vem sendo muito estudada nos 

últimos anos é a obtenção de sistemas heterogeneizados [88]. A combinação das 

propriedades orgânicas e inorgânicas resultando em um único material é particularmente 
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atrativa por causa da possibilidade da combinação de enormes possibilidades de 

variações funcionais da química orgânica com as vantagens da química inorgânica 

proveniente dos materiais mesoporosos, como seletividade de forma, estabilidade 

química e térmica, alta área específica. Estas características são particularmente 

aplicáveis na catálise heterogênea. Outra característica interessante dos materiais 

híbridos resulta da combinação dos componentes orgânicos e inorgânicos, podendo 

levar a obtenção de materiais cujas propriedades diferem consideravelmente dos seus 

componentes isolados individuais. 

Com a intenção de se obterem novos materiais, os suportes mesoporosos MCM-

41, Al-MCM-41 e SBA-15 se apresentam com propriedades interessantes para o 

ancoramento de complexos de coordenação e/ou organometálicospara diferentes 

aplicações, visando o desenvolvimento de novos materiais catalíticos para formação de 

produtos desejados e reutilização dos catalisadores. A MCM-41 apresenta mesoporos 

ordenados hexagonalmente, porém não possuí acidez desejável o qual é obtido com a 

AL-MCM-41. A SBA-15 além de apresentar estes mesoporos apresenta ainda 

microporos conectados aos mesoporos, proporcionando ao material melhor difusividade 

e melhor estabilidade hidrotérmica em relação a MCM-41.  

Estes materiais híbridos orgânico-inorgânico vêm sendo utilizados em reações 

de oxidação [89-91] utilizando diferentes ligantes orgânicos com metais como (Mn, Cu, 

V, Mo), reações de hidrogenação [92-95] (Pd, Ni, Rh, Ir), epoxidação [96-99] (Mn, W), 

reações de Michael [100], hidroxilação [101] (Fe), hidroformilação [102] (Rh), reações 

de acoplamento cruzado de Suzuki [103] (Pd) e polimerização do propileno [104] (Zr). 

Sánchez et al. [105] suportaram complexos de paládio com o ligantedo tipo 

quiral triaza em silicatos mesoestruturados MCM-41 e zeólitas deslaminadas ITQ-2 e 

ITQ-6 e testaram seu uso em condições heterogêneas para reações de hidrogenação. A 

estrutura do ligante do tipo triaza e o esquema de ancoragem dos complexos 

estáilustrado na Figura 20. 
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Figura 20- Estrutura dos ligantes do tipo triaza e esquema de ancoramento dos complexos por 

ligação covalente [105]. 

 

Fonte: Adaptado de Sánchez et al. [105].  

 

A atividade e seletividade catalítica são maiores que as observadas em condições 

homogêneas como uma consequência da interação complexo/suporte e ou 

reagente/suporte. A força da ligação covalente entre o suporte e o complexo permite a 

recuperação e reciclo do suporte catalítico. 

Hartmann et al. [106], imobilizaram o complexo clorocarbonil tris-

(trifenilfosfina) rutênio (II) [RuHCl(CO)(PPh3)3] nos poros da MCM-41 e SBA-15 

funcionalizadas com amina. Estes complexos ancorados foram caracterizados e testados 

como catalisadores para reações de hidrogenação. O esquema de síntese está ilustrado 

na Figura 21. A imobilização dos complexos e o tamanho de poro influenciam na 

atividade em reações de hidrogenação de olefinas. Além disso, o complexo imobilizado 

na SBA-15 funcionalizada apresentou melhores resultados em relação à MCM-41. 
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Figura 21- Esquema de síntese do complexo NH2-MCM/SBA-[RuHCl(CO)(PPh3)2] [106]. 

 

Fonte: Adaptado de Hartmann et al. [106].  

 

Parida et al. [107], descrevem a síntese deum catalisador híbrido heterogêneo 

orgânico-inorgânico (V-MCM-41) pelo ancoramento do complexobase de Schiff com o 

metal vanádio na sílica mesoporosa modificada com cloropropil e sua aplicação em 

reações de epoxidação de várias olefinas. O esquema de síntese para obtenção deste 

catalisador híbrido está ilustrado na Figura 22. 
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Figura 22- Representação esquemática da formação de V-MCM-41 dentro dos canais dos poros 

da MCM-41 [107]. 

 

Fonte: Adaptado de Parida et al. [107].  

 

 O catalisador heterogêneo pode ser recuperado facilmente e reutilizado muitas 

vezes sem perda significativa de atividade e seletividade catalítica. O resultado mais 

surpreendente é a influencia química do suporte mesoporoso, tornando o processo de 

epoxidação de olefinas mais limpo e econômico.  

Corma et al. [108] descrevem a imobilização de complexos de ouro e ródio com 

ligantes assimétricos tipo {pincer =[C6H3N(CH2L1)(CH2L2)-2,6], L1 = prolinamida e L2 

= NHC},Figura 23, e sua alta eficiência para hidrogenação de alquenos. A imobilização 

na sílica mesoporosa ordenada (MCM-41) usando um processo de enxerto, oferece 

significativas vantagens potenciais na aplicação de tais catalisadores, particularmente a 

respeito da separação e reciclo. 

 

Figura 23- Esquema de imobilização dos complexos de ródio e ouro no suporte mesoporoso 

[108]. 
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Fonte: Adaptado de Corma et al. [108].  

Lee et al. [109] e Ihm et al. [110], descrevem a imobilização de complexos 

zirconocenos na sílica mesoporosa SBA-15, MCM-41 e Al-MCM-41 funcionalizadas 

com grupos amina ou nitrila e suas aplicações para polimerização do etileno. Kureshy et 

al. [111], descrevem a imobilização de complexos salen de Mn(III) em sílicas 

mesoporosas MCM-41 e SBA-15 e suas aplicações em epoxidação enantiosseletiva de 

estireno e 4-cloroestireno na presença de piridina N-óxido (PyNO). 

Liu et al. [112] descrevem o uso de uma série de materiais meposorosos MCM-

41 e MCM-48 com diferentes tamanhos de poros como suportes para complexos quirais 

Salen utilizando manganês como centro metálico. A Figura 24 mostra o esquema de 

síntese e ancoramento destes complexos. 

 

Figura 24- Sínteses do complexo quiral Salen Mn(III) e dos catalisadores heterogêneos nM41-1 

e nM48-1 [112]. 

 

Fonte: Adaptado de Liu et al. [112].  

 

Foi estudado o efeito de tamanho de poro sobre o desempenho catalítico dos 

catalisadores sintetizados em reações de epoxidação assimétrica de olefinas não 

funcionalizadas com a combinação de ácido m-cloroperbenzóico e óxido de N-

metilmorfolina como agente oxidante. Os autores observaram que o aumento do poro do 
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suporte mesoporoso MCM-41permite uma maior conversão e uma maior quantidade de 

complexo ancorado.   

Foram descritas algumas aplicações destes materiais como suportes para 

imobilização de complexos de coordenação ou organometálicos, porém, somente um 

trabalho foi encontrado na literatura que cita um sistema de imobilização de complexo 

por uma rota de síntese semelhante ao proposto neste trabalho e sua aplicação na 

oligomerização do propileno, o qual está descrito a seguir. Ao nosso conhecimento, até 

então, não existem trabalhosque descrevem a imobilização de complexos de Ni-β-

diimina em materiais mesoporosos. 

Como citado acima, o único trabalho que relata algum estudo semelhante a este 

trabalho foi descrito por Jacobs et al. e publicado em 2003 na revista Chemical 

Communication [113]. Os autores estudam a imobilização na MCM-41 e Al-MCM-41 

do complexo Zirconoceno (Cp2ZrCl2) utilizando como co-catalisador para imobilização 

um composto de boro [B(C6F5)4] e sua aplicação na oligomerização do propileno. A 

Figura 25 exemplifica o método de ancoramento realizado no trabalho. 

 

Figura 25- Esquema de imobilização do zirconoceno na MCM-41 [113]. 

 

Fonte: Adaptado de Jacobs et al. [113]. 

  

Os autores estudaram o comportamento do complexo imobilizado na MCM-41 e 

Al-MCM-41 e comparam os resultados com o complexo análogo homogêneo. Foi 

estudada a influência de diferentes co-catalisadores para a ativação da reação. Os 

sistemas catalíticos obtidos em meio heterogêneo apresentaram menores atividades que 

os complexos análogos homogêneos. 

E nesse sentido, neste trabalho serão desenvolvidos complexos de Ni-β-

diimina/mesoporosos. 
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3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver materiais heterogêneos de níquel-β-

diimina/mesoporoso com os suportes MCM-41, Al-MCM-41 e SBA-15 visando à 

obtenção de complexos de níquel heterogeneizados em suportes inorgânicos. Estes 

materiais serão testados em reações catalíticas de oligomerização de olefinas (etileno e 

propileno). 

 

3.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

a. desenvolvimento de novos materiais mesoporos híbridos; 

b. heterogeneização dos complexos de níquel-β-diimina nos suportes 

mesoporosos MCM-41, Al-MCM-41 e SBA-15; 

c. obtenção de sistemas catalíticos ativos e seletivos para reações 

catalíticas visando à catalisadores possíveis de serem reutilizados; 

d. avaliação das reações de oligomerização em meio homogêneo; 

e. avaliação das reações de oligomerização em meio heterogêneo; 

f. comparação dos resultados das reações em meio homogêneo e em 

meio heterogêneo. 
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4 LIGANTES E COMPLEXOS HOMOGÊNEOS 

 Neste capítulo estão descritos as sínteses e caracterizações dos ligantes β-

diiminas L1 e L2 e dos complexos homogêneos C1 e C2. Estes materiais foram 

testados em reações de oligomerização do etileno e do propileno com intuito de 

comparar os resultados após o ancoramento nos suportes mesoporosos. 

 

4.1 Síntese dos ligantes 

Neste item são apresentadas as etapas das rotas sintéticas dos ligantes 

empregados nas sínteses dos complexos de níquel-β-diimina. 

 

4.1.1 Ligante 2-(fenil)amino-4-(fenil)imino-2-penteno (L1) 

O ligante L1 foi sintetizado de acordo com o método proposto por Tang et al. 

[1], em 2006, usando HCl como catalisador.  

Em um balão de 250 mL adicionou-se, 30 mL de tolueno, 10,25 mL (100 mmol) 

de 2,4-pentanodiona e 18 mL (200 mmol) de anilina sob agitação magnética. Essa 

mistura foi resfriada em um banho de gelo seguida da adição lenta de 8,3 mL de ácido 

clorídrico concentrado para protonar o oxigênio da 2,4-pentanodiona. Depois de 12 h, 

observou-se a formação de um precipitado amarelo. A mistura reacional foi filtrada e 

lavada com éter de petróleo a frio. O sólido foi neutralizado e extraído pela adição de 8 

mL de diclorometano e de 50 mL de uma solução aquosa saturada de carbonato de 

sódio. A fase aquosa foi extraída com éter e da fase orgânica se evaporou o solvente sob 

vácuo. O sólido obtido foi dissolvido em diclorometano e cristalizado pela adição de 

metanol mantendo-o no freezer por 12 horas para precipitação e recristalizado duas 

vezes empregando o mesmo procedimento. Obteve-se 8,07 g (32,2 mmol) do ligante 

com rendimento de 32,2 %. O produto obtido foi um sólido de cor amarela escura que 

foi analisado pelas técnicas de CHN, IV, UV-vis, RMN 
1
H e TGA. Massa molecular: 

250,34 g/mol. A reação é ilustrada na Figura 1.  
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Figura 1-Síntese do ligante L1. 
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4.1.2 Síntese do ligante 2-(2,6-dimetilfenil)amino-4-(2,6-dimetilfenil) imino-2-penteno 

(L2) 

O ligante L2 foi sintetizado de acordo com o método proposto por Budzelaar et 

al. [2], em 2008, usando ácido p-toluenosulfônico como catalisador. 

Em um balão de 250 mL adicionou-se 4,4 mL (42,8 mmol) de 2,4-pentanodiona 

e 7,379 g (42,8 mmol) do ácido p-toluenosulfônico em 100 mL de benzeno.  A solução 

foi mantida a 70 °C por 30 minutos, para protonar a 2,4-pentanodiona. A seguir 

adicionou-se 11,1 mL (89,9 mmol) da 2,6-dimetilanilina. A solução foi refluxada por 24 

horas e a água removida por destilação azeotrópica. Transcorridas às 24 horas, o 

benzeno foi removido à pressão reduzida. Ao sólido foram adicionados 60 mL de 

diclorometano e 80 mL de solução aquosa saturada de carbonato de sódio. A solução foi 

agitada por 30 minutos. A fase aquosa foi separada da fase orgânica e extraída com duas 

alíquotas de 20 mL de diclorometano. As fases orgânicas foram combinadas e lavadas 

com duas alíquotas de 30 mL de água. O diclorometano foi removido à pressão 

reduzida. O sólido obtido foi dissolvido em diclorometano e cristalizado pela adição de 

metanol mantendo-o no freezer por 12 horas para precipitação e recristalizado pelo 

mesmo procedimento.  Obteve-se 10,881 g (35,5 mmol) do ligante com rendimento de 

83%. O produto obtido foi um sólido de cor amarela que foi analisado pelas técnicas de 

CHN, IV, UV-Vis e RMN 
1
H. Massa molecular: 306,45 g/mol. A reação é ilustrada na 

Figura 2. 

Figura 2- Síntese do ligante L2. 
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4.2 Síntesedos complexos de níquel 

 

Os complexos de níquel foram sintetizados através de reações de complexação 

entre os ligantes C1 e C2 e Ni(CH3CN2)Br2. 

 

4.2.1 Síntese do aduto Ni(CH3CN)2Br2 

O aducto foi sintetizado de acordo com o método de Hathaway et al. [3]. A um 

balão Schlenk foram adicionados 4,981 g (22,8 mmol) de NiBr2 e 240 mL de 

acetonitrila. A mistura reacional permaneceu sob agitação e em refluxo por 4 h a 80 °C 

formando uma solução azul petróleo. A mistura foi concentrada a 20 mL. Obteve-se um 

sólido amarelo claro que foi filtrado, lavado com acetonitrila e seco sob fluxo de 

argônio. Obteve-se 6,012 g de produto, com um rendimento de 87,9%. O aducto 

Ni(CH3 CN)2Br2 foi utilizado na síntese dos complexos de níquel-diimina. 

 

4.2.2 Síntese do complexo dibromo(N,N-bis(fenil)-2,4-pentanodiimina)níquel(II) (C1) 

O complexo foi sintetizado de acordo com o método de Feldman et al. [4]. Em 

um tubo Schlenk, foram adicionados 3,210 g (10,7 mmol) de Ni(CH3CN)2Br2 em 40 

mL de CH2Cl2. Em outro tubo Schlenk, foram adicionados 1,530 g (6 mmol) de ligante 

2-(fenil)amino-4-(fenil)imino-2-penteno em 20 mL de CH2Cl2. A solução contendo o 

ligante foi adicionada a suspensão contendo o aducto, e deixada sob agitação magnética 

a temperatura ambiente por 5 dias. Após a mistura reacional foi filtrada e o solvente foi 

removido a pressão reduzida, resultando em um sólido roxo. Obteve-se 430 mg (1,94 

mmol) de produto  com um rendimento de 32%. A reação é ilustrada na Figura 3. 

 

Figura 3- Síntese do complexo C1. 
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4.2.3 Síntese do complexo dibromo(N,N-bis(2,4-dimetilfenil)-2,4-

pentanodiimina)níquel(II) (C2) 

O complexo foi sintetizado de acordo com o método de Feldman et al. [4]. Em 

um tubo Schlenk, foram adicionados 3,210 g (10,2 mmol) de Ni(CH3CN)2Br2 em 40 

mL de CH2Cl2. Em outro tubo Schlenk, foram adicionados 1,890 g (6 mmol) de ligante 

2-(2,6-dimetilfenil)amino-4-(2,6-dimetilfenil)imino-2-penteno em 20 mL de CH2Cl2. A 

solução contendo o ligante foi adicionada à suspensão contendo o aducto, e deixado, 

sob agitação magnética a temperatura ambiente por 5 dias. Após a mistura reacional foi 

filtrada, o solvente foi removido a pressão reduzida, resultando em um sólido roxo. 

Obteve-se 391 mg (1,28 mmol) de produto com um rendimento de 21%. A reação é 

ilustrada na Figura 4. 

Figura 4- Síntese do complexo C2. 
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4.3 Síntese e Caracterização dos Ligantes 

4.3.1 Mecanismo de formação de imina 

Os ligantes L1 e L2 foram sintetizados via adição nucleofílica da correspondente 

anilina à 2,4-pentanodiona em meio ácido. 

A equação geral para formação de uma imina a partir de uma amina primária e 

uma cetona é mostrada na Figura 5. A formação de imina é catalisada por ácido, e o 

produto pode se formar como uma mistura de isômeros (E) e (Z). 
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Figura 5- Mecanismo de formação de imina [5]. 

 

Fonte: Adaptado de Solomons et al. [5]. 

 

4.3.2 Caracterização dos Ligantes 

 

 Os ligantes β-diimina foram caracterizados por análise elementar, ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H), espectroscopia no infravermelho (IV) e 

análise termogravimétrica (TGA).  

 

4.3.3 Análise Elementar 

 

 Os ligantes L1 e L2 foram caracterizados por análise elementar de CHN, para 

obter as percentagens mássicas de carbono, hidrogênio e nitrogênio e com isso 

comparar com os valores teóricos para cada estrutura esperada. Na Tabela 1 estão 

apresentados os valores teóricos e experimentais para os ligantes. 

 

 

 

 



67 

 

 
 

Tabela 1- Análise elementar de CHN para os ligantes L1 e L2.  

Ligante Elemento Teórico(%) Experimental(%) 

C17H18N2 

L1 

C 81,56 81,11 

H 7,25 7,29 

N 11,19 11,05 

C21H26N2 

L2 

C 82,31 81,88 

H 8,55 8,82 

N 9,14 9,17 

 

 Através dos dados descritos na Tabela 1, observa-se que as porcentagens obtidas 

na análise elementar de CHN estão em concordância com os valores calculados para as 

estruturas de cada ligante, indicando que os mesmos foram sintetizados com sucesso.  

 

4.3.4 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H 

 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio dos ligantes são 

apresentados nas Figuras 6 (L1) e na Figura 7 (L2). Esta técnica de caracterização nos 

fornece informações do número e tipo de hidrogênio, sendo que através do 

deslocamento químico (δ) e da integração obtida para cada sinal dos espectros pode-se 

confirmar as estruturas dos ligantes. Na Tabela 2 são apresentados estes valores 

atribuídos aos hidrogênios numerados nas estruturas de cada ligante.  
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Tabela 2- Dados dos espectros de RMN 
1
H para os ligantes L1 e L2. 

Ligante Atribuições (ppm) Constante de 

Acoplamento 

(J Hz) 

Literatura 

[2]
 

 

 

 

L1 

s, 1H, N-H 12,72  12,12 

t, 4H, m-ArH 7,30 7,8  

t, 2H, p-ArH 7,06 7,5  

d, 4H, o-ArH 6,97 7,8 7,12 

s, 1H, β-CH 4,89  4,84 

s, 6H, α-CH3 2,02  1,72 

 

 

L2 

 

s, 1H, N-H 12,20  12,12 

m, 6H, m-ArH 7,03   

m, 6H, p-ArH 6,94   

s, 1H, β-CH 4,88  4,84 

12H, s, o-CH3 Ar 2,16  2,31 

s, 6H, α-CH3 1,69  1,72 

 

Figura 6- Espectro de ressonância magnética nuclear de 
1
H, do ligante L1. 
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Figura 7- Espectro de ressonância magnética nuclear de 
1
H, do ligante L2. 

 

 

 Com base nestes resultados podemos observar que os ligantes se encontram na 

estrutura proposta na sua forma pura. A presença do sinal em 12,71 ppm para o ligante 

L1, 12,20 ppm para o ligante L2, estão atribuídos aos átomos de hidrogênio ligados aos 

átomos de nitrogênios em cada espectro, indicando que os ligantes se encontram na 

forma isomérica conformacional enamina, geradas por tautomerismo imino-enamina 

[06] como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8- Isomerismo imino-enamina apresentados pelos ligantes β-diimina. 

 

N N N NH NH N

 

 

4.3.5 Espectroscopia de Infravermelho 

Os ligantes foram analisados por espectroscopia vibracional no infravermelho, 

para determinar os grupos funcionais que compõe a molécula. Os espectros dos ligantes 

estão mostrados na Figura 9 (L1) e na Figura 10 (L2). 
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Figura 9- Espectro de infravermelho do ligante (L1). 
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Figura 10- Espectro de infravermelho do ligante (L2). 
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Os espectros foram obtidos utilizando um suporte para ATR. Os valores das 

bandas de energia dos espectros de infravermelho para os ligantes são apresentados na 

Tabela 3, onde podemos observar a presença das bandas referentesàs ligações C=N, 

C=C e N-H, para todos os ligantes.  
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Tabela 3- Valores das bandas dos espectros de infravermelho dos ligantes L1 e L2. 

Ligante  (cm
-1

) Grupo Funcional 

 

 

L1 

 

3055-2950  Estiramento axial de C-H de aromáticos  

2920 Estiramento axial de C-H de metilas 

1634 Estiramento axial de C=C 

1550 Deformação angular simétrica de C=N  

1485 Deformação angular simétrica de N-H 

 

 

L2 

 

3005 e 2950 Estiramento axial de C-H de aromáticos 

2915 e 2843 Estiramento axial de C-H de metilas 

1620 Estiramento axial de C=C 

1550 Deformação angular simétrica de C=N 

1465 Deformação angular simétrica de N-H 

 

4.3.6 Análise Termogravimétrica 

 

Realizou-se a análise termogravimétrica com intuito de avaliar as propriedades 

térmicas dos ligantes, e comparar os resultados quando presente no material híbrido. 

Através da decomposição dos produtos gerados pelo aquecimento, é possível calcular a 

perda de massa de uma amostra.  

 

Figura 11- Curvas Termogravimétricas dos ligantes L1 e L2. 
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Através das curvas termogravimétricas obtidas, Figura 11, podemos observar 

que os dois ligantes apresentam o mesmo comportamento térmico onde a temperatura 

de decomposição está entre 130 e 270 ºC com a derivada da decomposição em 260ºC.  

4.4. Síntese e caracterização dos complexos 

4.4.1 Síntese dos Complexos de Níquel 

Os complexos homogêneos de níquel foram sintetizados pela coordenação dos 

ligantes ao centro metálico do metal, neste caso níquel. Os ligantes são doadores de 6 

elétrons, sendo dois do tipo L (doadores de dois elétrons), neste caso os átomos de 

nitrogênio e dois do tipo X (doadores de 1 elétron), neste caso os átomos de Br. Os 

complexos de níquel sintetizados bidentados são do tipo N^N, paramagnéticos [6] e 

apresentam estrutura tetraédrica. 

4.4.2 Caracterização dos Complexos de Níquel 

 Os complexos de níquel-β-diimina foram caracterizados por análise elementar e 

espectroscopia de infravermelho. 

4.4.3 Análise Elementar 

Os Complexos C1 e C2 foram caracterizados por análise elementar, para obter 

as porcentagens mássicas de carbono, hidrogênio e nitrogênio e com isso comparar com 

os valores teóricos para cada estrutura esperada. Na Tabela 4 estão apresentados os 

valores teóricos e experimentais para os complexos.  

 

Tabela 4- Análise elementar de CHN dos complexos C1 e C2.  

Complexo Elemento Teórico(%) Experimental(%) 

C17H18Br2N2Ni 

C1 

C 43,55 45,30 

H 3,87 3,98 

N 5,98 5,90 

C21H26Br2N2Ni 

C2 

C 48,05 48,05 

H 4,99 5,05 

N 5,34 5,27 
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As porcentagens obtidas experimentalmente estão em concordância com a 

estrutura proposta para o complexo C2. Já o complexo C1, os valores experimentais 

para a porcentagem de carbono não estão compatíveis com a estrutura proposta 

possivelmente pela presença de ligante livre residual. 

 

4.4.4 Espectroscopia de Infravermelho 

Os complexos C1 e C2 foram caracterizados por espectroscopia de 

infravermelho, para determinar os grupos funcionais presentes nos complexos, a fim de 

comparar os resultados com os espectros dos ligantes, como podemos observar na 

Figura 12 (C1) e Figura 13 (C2). 

 

Figura 12- Espectro de infravermelho do complexo C1.  
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Figura 13- Espectro de infravermelho do complexo C2. 
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Os espectros de infravermelho dos ligantes L1 e L2 apresentam uma intensa 

banda referente a ligação C=N em 1550. Para os complexos é observado um 

deslocamento da banda referente à ligação C=N para 1565 cm
-1

 no complexo C1 e C=N 

1558 cm
-1

 no complexo C2. Geralmente espera-se um enfraquecimento da ligação C=N, 

por coordenar um centro metálico ao ligante acarretando na diminuição da frequência da 

banda da ligação. Em comparação com as frequências das bandas C=N dos ligantes, 

observa-se um deslocamento para valores de frequências maiores quando comparados 

com os respectivos complexos. Isto indica uma mudança da estrutura conjugada do 

ligante para uma estrutura não conjugada do ligante quando coordenado ao metal, 

revelando uma síntese bem sucedida dos complexos Ni-β-diimina, como esperado. 



75 

 

 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] L. Tang; Y. Duan; X. Li; Y. Li; J. Organometal. Chem., 691, 2006, 2023-2030. 

[2] P. H. M. Budzelaar; R. de Gelder; A. W. Gal; Organomet., 17, 1998, 4121-4123. 

[3] B. F. Hathaway; D. G. Holah; J. Chem. Soc., 1964, 2400-2408. 

[4] J. Feldman; S. J. McLain; A. Parthasarathy; W. J. Marshall; J. C. Calabrese; S. D. 

Arthur; Organometallics., 16, 1997, 1514-1516. 

[5] T. W. G. Solomons; C. B. Fryhle; Química Orgânica. LTC, 2006, V. 2. 

[6] K. Landolsi; M. Rzaigui; F. Bouachir; Tetrahedron Lett., 43, 2002, 9463-9466. 

 



76 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 5 

________________________________________ 

 

Heterogeneous complexes of nickel MCM-41 with β-diimine ligands: Application 

in olefin oligomerization 

 

Artigo publicadona revista Journal of Catalysis 

Doi: 10.1016/j.jcat.2014.12.026 



77 

 

 
 

5 ARTIGO 1 

Neste capítulo, apresentamos a síntese e aplicação dos complexos de níquel-β-

diimna/MCM-41 em forma de artigo. O material mesoporoso MCM-41 foi 

primeiramente sintetizado, calcinado e empregado como suporte para os complexos de 

níquel. Os materiais sintetizados foram empregados em reações de oligomerização do 

etileno e propileno e comparados com os resultados obtidos pelos seus complexos 

análogos homogêneos, com a intenção de avaliar os seus desempenhos. 
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Abstract 

The β-diimine ligands 2-(phenyl)amine-4-(phenyl)imine-2-pentene and 2-(2,6-

dimethylphenyl)amine-4-(2,6-dimethylphenyl)imine-2-pentene were combined with the 

alkoxysilane group chloropropyltrimethoxysilane (CPTMS) and covalently anchored to 

a mesoporous MCM-41 support; they were ordered via interactions with the silanols of 

the silica matrix and complexed with nickel. The complexes were synthesized for use in 

ethylene and propylene oligomerization and for comparing the results of homogeneous 

and heterogeneous systems. The support was first synthesized, calcined, anchored to the 
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ligand, and then, complexed with nickel. These materials were characterized using 

various techniques, such as 
1
H, 

13
C and 

29
Si NMR, small angle XRD, thermogravimetric 

analysis, adsorption isotherms, transmission electron microscopy, and flame atomic 

absorption spectroscopy, to confirm the success of the synthesis. Both homogeneous 

and heterogeneous complexes are active and selective for the reactions of ethylene and 

propylene oligomerization. 
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1. Introduction  

 The development of materials and methods for catalytic oligomerization of light 

olefins to give alpha-olefins, such as 1-butene and 1-hexene, is an important topic in the 

chemical industry [1]. In the current climate and for the environmental vision of the 

world, developing systems that are more efficient, economically viable and less harmful 

to the environment is very important. In this context, heterogeneous systems or 

anchoring of homogeneous catalytic complexes on supports, such as alumina and silica 

[2], are very promising methods for reducing the use of organic solvents in the easy 

separation of the reaction medium, thus reducing the costs and environmental impact 

[3]. 

 The most important heterogeneous catalysts use nickel for ethylene 

oligomerization and are based on inorganic porous materials. The major methods for the 

preparation of heterogeneous nickel catalysts for oligomerization include NiO or NiSO4 

on various inorganic supports, Ni-exchanged zeolites, mesoporous materials (MCM-41, 

Al-MCM-41), sulfated-alumina, and silica–alumina [4-7]. However, when nickel 

complexes were heterogenized on inorganic supports (SiO2 or Al2O3), a decrease in 

activity occurred in some cases, and increases in selectivity and catalyst stability were 

often observed in ethylene oligomerization reactions [8-10]. 

Nickel complexes are most commonly used for oligomerization reactions in 

homogeneous mediums because of their high activity and ability to form specific 

products. Therefore, they are highly successful both from an academic standpoint and in 

the industry, resulting in their use in various industrial processes [11-13]. The 

commercial oligomerization of ethylene is predominantly performed using transition 

metal catalysts that produce a wide distribution of linear alpha-olefins, which are used 

in polymerization and the preparation of a variety of economically important 

compounds, such as detergents, synthetic lubricants, plasticizers and alcohols [1]. 

Propylene has been less well studied than ethylene as an active and selective catalyst for 

α-olefins; there are also problems with it regarding its dimer requirements and in 

obtaining products with the desired regioselectivity [14]. 

 Highly active nickel complexes with diimine ligands for ethylene 

oligomerization or polymerization were introduced by Brookhart et al. [15-18]. After 

that, significant effort was put toward studying the effects of the structures of the 
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ligands on the catalytic properties of the metal complexes involved in the 

oligo/polymerization [19-22]. β-diimines and β-diiminatos have been studied as ligands 

for transition metal compounds [23, 24]. Some ligands, such as β-diimines, are easy to 

prepare and have several attractive proprieties, including tunable electronic and steric 

parameters [22]. In the case of β-diimine ligands, the presence of acidic protons in the α 

position facilitates their anchoring via covalent bonding to the inorganic supports. 

 Homogeneous catalysts usually contain uniform and well-defined active sites, 

which lead to high activities and reproducible selectivities. However, the major 

drawback of using these catalysts is the difficulty in separating the catalysts, products 

and solvent. An alternative to circumvent this drawback is to immobilize the 

homogeneous catalyst in various media, including inorganic and organic supports [25-

28]. 

In the1990s, a new family of porous materials, which present a system of well-

defined mesopore sizes with a regular spatial arrangement, was discovered by scientists 

at Mobil [29]. This family is called M41S and is composed of three types of phases; one 

of this materials was called MCM-41. Mesoporous materials of the MCM-41 type are 

very interesting because they have ordered arrays of uniform channels, a high surface 

area, thermal and chemical stability and shape selectivity. These materials have a large 

number of hydroxyl groups, which provide the necessary qualities for modification of 

the internal and external surfaces, and the possibility of the self-assembly of molecules; 

these properties provide excellent chemical aggregation via covalent complexation with 

homogeneous media [30]. The synthesis of mesoporous materials modified with 

reactive functional groups, such as amines, aldehydes, nitriles, phenyls, thiols [31, 32], 

modifying organic groups (functional ligands) or organometallic complexes with silanol 

groups (CPTMS and CPTES), for anchoring via covalent bonding has been well studied 

with promising results observed in the last decade [3, 30]. These systems allow 

anchoring via covalent bonding between the silanol groups of the organic functional 

groups and the Si-OH groups of the mesoporous materials or between the functional 

groups of the modified mesoporous materials and organic groups of interest.  

There are studies that use homogeneous nickel complexes of β-diimines for 

oligomerization of olefins [08, 33-36]; however, there are no reports of studies using 

anchoring via covalent bonds between nickel complexes, β-diimines and ordered 

mesoporous materials for the oligomerization of ethylene and propylene. 
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The objective of this study is to investigate the potential for developing new 

nickel complexes heterogenized on mesoporous materials via anchoring with covalent 

bonds between the MCM-41 mesoporous support and nickel complexes with β-diimine 

ligands, attempting to produce catalyst complexes that are active and selective for the 

oligomerization of olefins (ethylene and propylene). 

 

2. Experimental section 

 All experiments were performed under an argon atmosphere using standard 

Schlenk techniques. The solvents were deoxygenated by refluxing over appropriate 

drying agents (toluene and ethyl ether on sodium benzophenone and dichloromethane 

and acetonitrile on phosphorous pentoxide) under argon and distilled immediately prior 

to use. Methanol and tetrahydrofuran (THF) were used without further purification. 

Aniline, 2,6-dimethylaniline and hexadecyltrimethylammonium bromide (CTABr) were 

purchased from Sigma-Aldrich and distilled under reduced pressure prior to use. 3-

chloropropyltrimethoxysilane (CPTMS), sodium aluminate, sodium hydroxide, 

tetramethyl ammonium hydroxide (TMAOH), sodium hydride (NaH) and anhydrous 

nickel bromide (NiBr2) were purchased from Sigma-Aldrich. Silica Aerosil 200 was 

purchased from Degussa. p-Toluenesulfonic acid (Vetec) was distilled on toluene using 

the Dean-Stark technique. Sodium carbonate was purchased from Vetec and used 

without further purification. Ethylaluminumsesquichloride (Al2Et3Cl3, EASC) was 

supplied by Akzo Nobel and used with toluene dilution (10%). The solids were dried 

under reduced pressure. 

 

2.1 Characterization techniques 

 Elemental analyses were performed using a Perkin Elmer M CHN Analyzer 

2400. The liquid 
13

C NMR analyses were performed using a Varian Inova 400 MHz 

solubilized in deuterated chloroform (CDCl3). The 
13

C and 
29

Si CP-MAS-NMR 

analyses were performed using an Agilent 500 MHz spectrometer model DD2 operated 

at 125.7 MHz for 
13

C and 99.3 MHz for 
29

Si using adamantine as a reference material 

for peak assignments. An acquisition time of 7 ms and a delay of 10 s with a rotation of 

10 kHz to 
13

C and an acquisition time of 9 ms and a delay of 5 s with a rotation of 5 

kHz to 
29

Si. Thermogravimetric analyses were performed on a TA Instrument TGA 

Q50. The samples were heated at 10 °C/min from 20 °C to 800 °C under nitrogen 
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flow.The morphology and particle size of the products were investigated using an 

EVO50 – Carl Zeiss scanning electron microscope (SEM) operating at 30 kV. For the 

TEM analysis, a JEOL JEM 2010 transmission model was used with an acceleration 

voltage of 200 kV. After sample pretreatment for 12 h at 90 °C, the specific surface 

areas of the samples were determined via nitrogen adsorption-desorption using a 

Micrometrics TriStar II 3020. X-ray diffraction analyses were performed on a Bruker 

D2 Phaser using CuKα radiation (λ = 1.54 Å) in the range 2θ = 1–8° using slits of 0.1 

and 3 nm. The nickel content of the solids was determined via flame atomic absorption 

spectrometry (FAAS). The analysis was performed using a Perkin Elmer A atomic 

absorption spectrometer with a hollow nickel cathode lamp (λ = 232 nm) and air-

acetylene flame (10 L/min: 2.5 L/min). The samples were prepared by treating 50 mg of 

the heterogeneous complex with 2 mL of HCl, 6 mL of HNO3 and 5 mL of HF, adding 

the mixture to Teflon autoclaves and, subsequently, using a digester for 24 h at 150 °C. 

After cooling, the samples were diluted to 50 mL. 

 

2.2 Synthesis of L1 and L2 ligands and homogeneous C1 and C2 nickel complexes  

 The syntheses and characterization of ligands L1 = 2-(phenyl)amine-4-

(phenyl)imine-2-pentene and L2 = 2-(2,6-dimethylphenyl)amine-4-(2,6-

dimethylphenyl)imine-2-pentene and their corresponding nickel complexes C1 = 

dibromo(N,N-bis(phenyl)-2,4-pentanediimine)nickel(II) and C2 = dibromo(N,N-bis(2,4-

dimethylphenyl)-2,4-pentanediimine)nickel(II) were described in a previous work [08]. 

 

2.3 Synthesis of MCM-41 

 The syntheses of mesoporous MCM-41 materials were based on the synthesis 

described by Corma et al. [36].The synthesized material has the following molar ratio: 1 

SiO2: 0.1 CTABr: 0.25 TMAOH: 20 H2O. 

Solution A was added to a plastic beaker under heating at 40 °C and mechanical 

agitation with 134 g of distilled water and 20 g of CTABr. The solution was stirred for 1 

h. 

Solution B: In a plastic beaker, 34.6 g of TMAOH 25% and 3.84 g of Aerosil silica was 

added and left under magnetic stirring for 45 min to homogenize the sample. 

 Subsequently, solution B was added to solution A under mechanical stirring and 

slowly added to 18.08 g of Aerosil silica. The gel formed was left under stirring for 1 h 
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to homogenize the sample (pH = 13). The resulting gel was transferred to 4 stainless 

steel autoclaves with Teflon slings and placed in a static oven at 135 °C for 24 h. The 

resulting material was filtered with distilled water and, then, dried at 100 °C for 4 h. 

Subsequently, the material was calcined at 550 °C for 6 h under nitrogen and synthetic 

air yielding 15.36 g of calcined MCM-41. 

 

2.4Synthesis of the hybrid mesoporous materials 

The hybrid mesoporous materials were synthesized based on previously 

published methods [08]. This method requires the completion of four successive steps:  

1. Activation of ligand 

2. Synthesis of organic precursor 

3. Anchoring of the organic precursor  

4. Complexation of nickel 

 

1. Activation of the ligand: synthesis of the sodium salt 

The ligand (6 mmol) was activated with sodium hydride NaH (9 mmol) using 

dichloromethane (20 mL) as the solvent, as is shown in step 1 in Figure 1. This reaction 

was monitored by the liberation of H2. The mixture was left under stirring for 30 min 

under an inert atmosphere at a temperature of 35 °C. The solvent was removed under 

reduced pressure. 

 

2. Synthesis of silylated organic precursor  

A solution of 1.1 mL (6 mmol) of CPTMS in 5 mL of toluene (THF) (1:1) was 

added to sodium salt under an argon atmosphere. The mixture was stirred and refluxed 

at 80 °C for 3 h. The resulting solution was centrifuged to separate the produced NaCl, 

the excess NaH, and the supernatant containing the organic ligand precursor, which is 

used in the synthesis of the hybrid xerogel. Step 2 in Figure 1 shows the synthesis 

reaction of the organic precursor. 

 

3. Anchoring of the L1 and L2 ligands  

In this method, the mesoporous supports are first synthesized and calcined at 540 

°C for 6 h under airflow. The support of MCM-41 was calcined and pre-treated at 100 
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°C for 6 h under high vacuum. This procedure was used to remove residual moisture 

from the support. This step was performed after the synthesis of the silylated organic 

precursor using the ligand in a reaction with NaH followed by reaction with CPTMS. 

The silylated organic precursor coupled with the support was combined with toluene 

and left for 24 h at 80 °C under reflux, as shown in step 3 of Figure 1. The solid phase 

was filtered and washed with dichloromethane to remove the un-anchored ligands and, 

then, dried under vacuum. All procedures were performed under an argon atmosphere. 

 

4. Complexation of nickel 

4.1 Synthesis of the Ni(CH3CN)2Br2 adduct 

The synthesis of the adduct was performed according to Hattaway et al. [37]. In 

a Schlenk flask, 4.981 g (22.8 mmol) of NiBr2 was added to 240 mL of acetonitrile. The 

reaction mixture was left under stirring and refluxing conditions for 4 h at 80 °C, 

forming a blue oil solution. The mixture was concentrated to 20 mL. A light yellow 

solid was obtained, which was filtered, washed with acetonitrile and dried under argon 

flow. The mass of the product was 6.012 g, with a yield of 87.9%. Ni(CH3CN)2Br2 

adduct was used in the synthesis of the diimine nickel complexes. 

 

4.2 Complexation of nickel 

These complexes are used as catalyst precursors for the oligomerization 

reactions of ethylene and propylene in heterogeneous media. In a Schlenk flask, 1.2 

equivalents of Ni(CH3CN)2Br2 were added with respect to the amount of ligand 

calculated via elemental analysis of CHN, and 20 mL of dichloromethane was then 

added to the hybrid materials HL1 and HL2, as shown in step 4 of Figure 1. This 

suspension remained under agitation for 5 days at room temperature. Upon completion 

of the synthesis, the suspension was filtered using a Schlenk filter and washed with 

acetonitrile until the solvent was clear (approximately four 30-mL aliquots). The HC1 

and HC2 solid obtained was dried under reduced pressure and submitted for analysis 

using FAAS. 
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2.5 Ethylene oligomerization runs 

The reactions were performed in homogeneous and heterogeneous phases, and 

the results were compared. 

The oligomerization reaction experiments were performed in a 450-mL Parr 

stainless steel autoclave equipped with a magnetically driven mechanical stirrer, a 

thermocouple, and a pressure gauge. The reaction temperature (10°C) was controlled 

using a thermostatic bath. 

In a typical homogeneous or heterogeneous reaction run, a solution of EASC and 

60 mL of toluene was added to the reactor under argon, followed by the addition of 20 

µmol or 13 µmol of the catalytic precursor. The reactor was pressurized with ethylene 

or propylene, and the temperature was adjusted to 10 °C using thermostatic bath 

circulation. The Al/Ni molar ratios varied from 100 to 200, and the ethylene or 

propylene pressure was 15 atm and 5 atm, respectively. After 30 min, the reaction was 

stopped, and the mixture was cooled to -30 °C for ethylene and 10 °C for propylene and 

analyzed immediately using gas chromatography. 

Recycle experiments were performed in a 100-mL double-walled glass reactor 

containing a magnetic stirring bar with a constant supply of neat gaseous propylene at 6 

atm and a thermocouple to measure the temperature. The reaction temperature was held 

at 10 °C using an external-circulation ethanol bath. In a typical experiment, the reactor 

was charged with a solution of the desired catalytic precursor (13 µmol) in 60 mL of 

toluene saturated with propylene. The reactor was purged with propylene, and the 

alkylaluminum solution was added in the amount needed to obtain an aluminum to 

nickel molar ratio (Al/Ni) of 200. After 30 min, the reaction was stopped, and the 

mixture was cooled and analyzed using gas chromatography. After the first reaction, the 

products were removed from the reactor through a cannula. The catalyst recycling was 

accomplished by adding another 50 mL of toluene and 4.6 mL of EASC and continuing 

the reaction. 

In all cases, the chromatographic analyses were performed using a Shimadzu 

GC-2010 gas chromatograph equipped with a Petrocol DH capillary column (methyl 

silicone, 100 m in length, 0.25 mm ID, 0.5μm film thickness). The analysis conditions 

for ethylene were 36 °C for 15 min, followed by heating at a rate of 5 °C/min to 250 °C. 

For propylene, the analysis conditions were 36 °C for 30 min, followed by heating at a 

rate of 5 °C/min to 250 °C. The products were identified using the method of co-
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injection of standards, and isooctane was used as the internal standard for 

quantification. The TOF values, defined as moles of converted ethylene per mole of pre-

catalyst per reaction time (in h), show a variation of ±10%, as determined by at least 

three independent experiments performed under each condition. 

 

3. Results and Discussion 

The ability of these complexes to anchor via covalent bonding with the silanol 

matrix silica allows for the transformation of a homogeneous system to a heterogeneous 

system, realizing many advantages by combining two different materials, e.g., easy 

separation from the reaction medium and the ability to reuse and recycle the complex. 
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Figure 1- Anchoring via covalent attachment of L1 and L2 in MCM-41 and obtaining the 

heterogeneous complexes HC1 and HC2. 
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 The anchoring of complexes C1 and C2 was developed at different stages via 

functionalization of the ligand and its interaction with the silanol support, as 

demonstrated in Figure 1, and the complexes were characterized using various 

analytical techniques to confirm the success of the synthesis and evaluate the 

characteristics of the materials. Figure 2 shows the XRD patterns of the calcined MCM-

41after anchoring of the ligands HL1and HL2 and after metal complexation of HC1 

and HC2. In the diffractogram of the calcined sample, the presence of three reflections 
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can be observed (Miller indices (100), (110) and (200)) in the region of 2θ= 2–8°. The 

characteristics of the MCM-41 mesoporous materials are a typical hexagonal structure 

and a good ordering of the mesopores, which can be confirmed by analyzing the 

transmission images shown in Figure 7. The diffractogram of the sample after anchoring 

of the ligand and nickel complexation shows reflection characteristics of the MCM-41 

mesoporous materials, but the reflections (110) and (200) have a lower intensity, which 

may be due to the anchoring organic matter and the complexation of the metal. These 

characteristics may distort the regular matrix of MCM-41 or interfere with the x-ray 

analysis. This small decrease in intensity is not interpreted to be a severe loss of long-

range ordering in the silica structure [38, 39]. 

 N2 adsorption-desorption isotherms of calcined MCM-41and the samples after 

the anchoring of L1 and L2 ligands are shown in Figure 3. We can observe a typical 

type IV isotherm of mesoporous materials (defined using IUPAC) with a type 1 

hysteresis [40]. The results of the texture analysis from the N2 adsorption-desorption 

isotherms are shown in Table 1. Calcined MCM-41 has a BET area of 1009 m
2
/g and a 

mesopore volume of 0.98 cm
3
/g. The HL1 and HL2 materials exhibit decreases in the 

BET area of 691 and 698 m
2
/g and mesopore volume of 0.60 and 0.58 cm

3
/g, 

respectively. The values of the pore sizes of the materials (MCM-41 calcined, 2.71 nm) 

changed after the anchoring of the L1 (2.48 nm) and L2 (2.35 nm) ligands. The relative 

pressure where the pores of the materials are filled is shifted to lower values for the 

HL1 and HL2 samples compared to the source material, calcined MCM-41, resulting in 

a decrease in the BET surface area, pore volume and pore diameter, indicating that the 

anchored organic matter (L1 and L2) is within the pores of the MCM-41. 

 Using XRD and gas adsorption analyses, we can calculate the lattice parameters 

of the unit cells (a0), the wall thicknesses (wt) and the pore diameters (Dp) of these 

materials. The results are shown in Table 1. After the anchoring of the L1 and 

L2ligands, the pore size decreased and the wall thickness increased, indicating that the 

ligands are within the pores of the MCM-41 material and connected to the walls, which 

is in agreement with the values obtained from the adsorption-desorption isotherms. 
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Figure 2- XRD pattern of samples, A) calcined MCM-41, HL1 and HL2 and, B) HC1 and 

HC2. 
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Figure 3- Adsorption-desorption isotherms of calcined MCM-41, HL1 and HL2. 
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Table1- Structural properties of the synthesized materials. 

Sample 
d100 

(nm) 

a0
a
 

(nm) 

ABET
b
 

(m
2
g

-1
) 

Vtotal
c
 

(cm³g
-1

) 

Vmeso
d
 

(cm³g
-1

) 

Dp
e
 

(nm) 

Wt
f
 

(nm) 

Ligand 

Incorporation 

(%)
g 

Organic 

content 

(mol/g)
g 

Nickel 

content
h
 

(mol/g)
 

 

MCM-

41 

Calcined 

3.80 4.39 
1009 

± 10 
0.98 0.98 2.71 1.68 0.0 0.0 0.0  

HL1 4.07 4.70 
691 ± 

15 
0.60 0.60 2.48 2.22 17 124 

130 ± 

1.87
i
 

 

HL2 3.82 4.41 
698 ± 

36 
0.53 0.53 2.35 2.06 11 175 

159 ± 

0.85
j
 

 

a
a0: lattice parameter in the unit cell = 2d100/√3. 

b
ABET = specific area obtained using the BET 

method (total area).
c
Vtotal = total pore volume obtained for P/P0= 0.98 using the rule of Gurvich. 

d
Vmeso = pore volume related to the contribution of mesopores obtained using BJH method. 

e
Dp= 

average pore diameter calculated by intervals obtained using the BJH desorption method. 
f
Wt: 

Wall thickness = a0 - Dp. 
g
Ligand Incorporation and organic content: calculated from the %N 

obtained from the elemental analysis. 
h
Nickel Content of complexes HC1

i
 and HC2

j
. 

 

 The solution
13

C NMR spectrum of L1 and solid 
13

C and 
29

Si NMR spectra of 

HL1, which was chosen to represent the results after the anchoring of the ligands, are 

shown in Figure 4. In the solution
13

C NMR spectrum of L1, the signals were assigned 

(Figure 4A), and we can observe that the more intense signals are the aromatic ones 

(122, 123 and 128 ppm). After anchoring the ligand L1 (Figure 4B), we can assign the 

signal at 7.9 ppm to the carbon attached to the silicon in MCM-41. The signals at 24.8 

and 48.3 ppm are attributed to methyl carbon and carbon bound to the L1 ligand [30]. 

The only three signals of the ligand that can be observed are the aromatics 

carbons. The aliphatic ones related to the ligand cannot be observed perfectly due to the 

high noise level of the analysis and the excess of fixed propyl from 

choropropyltrimethoxisilane. Figure 4C shows the 
29

Si NMR analysis of the calcined 

MCM-41, and we can observe the NMR signals at 94 ppm assigned to the group Q
2 

[germinal silanol, (SiO)2Si(OH)2], Q
3 

at 101 ppm [single silanol, (SiO)3Si(OH)] and Q
4 

at 109 ppm [siloxane, (SiO)4 Si], showing the silica sites of the structure [30]. After the 

anchoring of the L1 and L2 ligands, the intensity of the signal from silicon Q
2 

is 

reduced considerably (94 ppm), but the signals for Q
3 

(101 ppm) and Q
4 

(109 ppm) 

increase in intensity, which is due to the consumption of Si-OH and Si(OH)2; this result 

can also be observed in the infrared spectrum because the band related to the Si-O-Si 
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bond in the HL1 and HL2 samples increases to1050 cm
-1 

compared to the MCM-41 

matrix. In the HL1 
29

Si NMR sample, the appearance of two resonance signals at 60 

ppm are also observed, which areas signed to the group T
2
 [C-Si(OSi)2(OH)], and at 68 

ppm, which are assigned to the group T
3
 [C-Si(OSi)3] [30]. From the results of the 

13
C 

and 
29

Si NMR, we can say that the L1 and L2 ligands are successfully anchored via 

covalent Si-O-C bonds to the MCM-41, and together with the XRD results and 

adsorption-desorption isotherms of these materials, we see that they are preferably 

within the pores of the MCM-41, maintaining a regular structure with characteristic 

hexagonal ordered materials. The heterogenized nickel complexes HC1 and HC2 were 

not subjected to 
13

C and 
29

Si NMR analysis due to the paramagnetic metal. 

 

Figure 4- 
13

CNMR spectra of, A) Homogeneous L1, and B) HL1.
29

Si NMR spectrum of 

C) calcined MCM-41and, D) HL1. 

 

 

The elemental analysis and flame atomic absorption (FAAS) data (see Table 1) 

were used to determine the ligand incorporation percentage and quantify the organic 
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matter attributed to the L1 and L2 anchored to the MCM-41 matrix and to quantify the 

nickel in HC1 and HC2 (see Table 1). The analysis of the N content reveals that the 

amount of organic material anchored to the MCM-41 matrix was 17% and 11% of the 6 

mmol added. These corresponds to 124 mol/g (36 mg/g) for HL1 and 175 mol/g (61 

mg/g) for HL2. The amount of active sites of heterogeneous complexes HC1 and HC2 

was calculated based on the concentration of nickel (7.84 mg/g HC1 and 9.34 mg/g 

HC2) obtained using FAAS. These quantities correspond to about one nickel for each 

ligand (130 mol/g and 159 mol/g). 

 Thermograms of calcined MCM-41 and the HL1 and HL2 hybrid materials are 

shown in Figure 5A. In the calcined MCM-41, water mass loss occurred at temperatures 

below 150 °C. For the L1 and L2 ligands, as shown in Figure 5B, the decomposition 

temperature of the organic material occurs between 130 and 270 °C, with a degradation 

peak at 280 °C. After anchoring in the silica matrix (HL1 and HL2), the TGA curves 

show loss of adsorbed water, structural desidroxilation, methanol loss from methoxy 

groups, and residual solvent (toluene) and organic material decomposition. The 

temperature range of the decomposition increases from 150 to 400 °C with a 

decomposition peak at 380 °C, indicating that the material is more resistant to 

temperature effects, which is attributed to covalent ligand anchoring on the MCM-41 

matrix. From NMR results, elemental analysis and TGA, it can be argued that the 

ligands were anchored successfully at the MCM-41 matrix. 
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Figure 5- Thermogravimetric analysis of A) calcined MCM-41,HL1and HL2 materials and, B) 

L1 and L2 ligands. 

 

Scanning electron microscopy was performed with the aim of evaluating the 

morphology of the materials before and after anchoring of the ligands, which is shown 

in Figure 6. We can observe the morphology of the particle agglomerates with irregular 

sizes, which are usually observed in MCM-41 [41]. After anchoring of the L1and L2 

ligands, no change in the morphology of the material is observed.  

 Figure 7 shows transmission electron microscopy (TEM) images. A) image 

viewed along the [010] axis and, B) image viewed along the [100] axis. In the TEM 

images, mesoporous channels in a hexagonal arrangement with good order can be 

observed. 

Figure 6- Micrographs of, A) calcined MCM-41, B) HL1 and, C) HL2. 
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Figure 7- Transmission electron microscopy of calcined MCM-41, A) image viewed along the 

axis [010] and, B) image viewed along the axis [100]. 

 

 

Table 2- Results of ethylene reactions of homogenous and heterogeneous nickel complexes. 

 

Entry 

 

Complex 

 

Al/Ni 

 

TOF (10
3
 h

-1
) 

Sc4 

(%) 

α-c4 

(%) 

Sc6 

(%) 

1 C1 100 210.0 78 32 20 

2 C2 100 18.3 97 87 3 

3 HC1 200 18.1 97 76 3 

4 HC2 200 12.7 98 90 2 

Complex: 20 µmol for homogeneous and 13 µmol for heterogeneous, Pressure: 15 atm of ethylene, T = 

10 ºC, time = 0.5 h, solvent = toluene (60 mL), cocatalyst = EASC 

 Homogeneous complexes C1 and C2 and the heterogeneous complexes HC1 and 

HC2 were combined with EASC and used as catalysts for the oligomerization reaction 
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of ethylene and propylene. The results in homogeneous media, as previously described 

[08], were compared with those obtained in heterogeneous media. All reactions were 

performed at least in duplicate. Both homogeneous complexes and heterogeneous 

complexes were active in the oligomerization reaction. The reaction parameters of 

temperature (10 °C), Al/Ni ratio, reaction time and ethylene pressure were studied in the 

previously described works [08, 42] 

 The results of the oligomerization of ethylene are shown in Table 2. Entries 1 

and 2 are related to the homogeneous complex. The C1 complex without substituents on 

the phenyl ring had a higher activity (210.0 x 103 h-1), with selectivity for the C4 

fraction of 78%, which were comparable with the C2 complex with substituents on the 

phenyl ring, but the C2 complex had greater selectivity for the C4 fractions (97%). 

These results suggest that the greater steric hindrance of the methyl groups decreases 

the accessibility of the ethylene and, consequently, reduces the activity of the reaction. 

This behavior is predominantly related to electronic effects [08, 43]. 

Entries 3 and 4 are related to reactions in heterogeneous media. Thirteen μmol of 

the complex, determined based on the amount of nickel incorporated in the material, 

were used, assuming that all metal species are active. An Al/Ni ratio of 200 for the 

reactions in heterogeneous media was used. The HC1 complex has a greater activity of 

18.1 x 103 h-1 compared with HC2 (12.7 x 103h-1) and has the same selectivity for the 

C4 fraction (97 and 98%, respectively). However, the selectivity for the α-C4 fraction 

by the HC2 complex (90%) is higher than for the HC1 complex (76 %). This behavior 

may be related to the greater steric hindrance of the HC2 complex, which possesses two 

methyl groups at the ortho position of the phenyl. 

The results from the homogeneous complex entries 1 and 2 were compared with 

the results of the heterogeneous complex entries 3 and 4. As described in Table 2, Al/Ni 

= 200. It is necessary to use a larger amount of the complex to activate the 

alkylaluminum due to the presence of hydroxyl groups in the MCM-41 matrix, which 

consumes alkylaluminum [08]. The heterogeneous complex entries 3 and 4 showed a 

lower catalytic activity for ethylene oligomerization than the homogeneous analogue 

inputs 1 and 2, most likely because the heterogeneous catalysts having a lower number 

of active species, which is related to the need to use a greater amount of alkylaluminum 

to activate the Ni species due to the presence of hydroxyls. 
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Heterogenized complexes exhibited a lower activity for oligomerization of 

ethylene. However, the heterogenized complexes exhibited the best selectivities for both 

C4 and α-C4 fractions compared with homogeneous complex C1. Heterogenized 

complex HC2 exhibited the same selectivity as the analogous homogenous complex. 

MCM-41 serves as a support for the catalysts and acts as a steric hindrance for the 

formation of internal olefins. 

 

Table 3- Results of oligomerization of propylene with homogenous and heterogeneous nickel 

complexes. 

 

En

try 

 

Complex 

nNi 

(10
-6 

mol) 

Al/Ni 

FRolig
b   

(10
3
h

-1
) 

FRalq
c 

(10
3
h

-1
) 

% Products 

% C6 

linear
f
 

C6
d
 C9

d
 

   

 Homogeneous tests 

1 C1 20 100 105 1,6 98 0 1 0 1 53 

2 C2  20 100 42 0,9 98 0 1 0 1 30 

 Heterogeneous tests with toluene 

3 HC1  13 200 3 90 3 0 42 19 36 13 

4 HC2  13 200 2 10 32 0 20 9 39 18 

 Heterogeneous tests with cyclohexane   

   

 

5 HC1 13 200 2 0 100 0 0 0 0 29 

6 HC2 13 200 4 0 100 0 0 0 0 30 

Reaction conditions: time= 30 min, temperature= 10°C, relations. Al/Ni= 100and 200, cocatalyst = 

EASC, and propylene pressure = 6 atm. 
b
TOF oligomerization: mol of propylene oligomerized/(mol 

Ni*hours); 
c
TOF alkylation: mol of converted toluene/ (mol Ni*hours). 

d
Oligomerization products, 

e
mono-(C10), di-(C13) and tri alkylation (C16) of toluene with propylene. 

f
% calculated taking into 

account only the products of dimerization C6. 

 The results of the oligomerization of propylene for homogeneous and 

heterogeneous complexes are shown in Table 3. The same reaction conditions were 

used as in the oligomerization of ethylene, but for propylene, the maximum usable 
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pressure is 6 atm. The behavior of the homogeneous and heterogeneous complexes used 

for the oligomerization of propylene was studied, and the results were compared for the 

two systems. All complexes were active for the oligomerization of propylene. When 

toluene was used as the solvent, the reaction product was the alkylation of toluene with 

propylene after a reaction called Friedel-Crafts alkylation [44-51]. The product obtained 

is considered a parallel reaction to propylene oligomerization. To avoid this unwanted 

product, cyclohexane was tested as the solvent in the reaction. 

 The homogeneous complex inputs 1 and 2 (Table 3) were active for the 

oligomerization of propylene, resulting in activities of 105 x 10
3
 h

-1
 for the C1 complex 

and 42 x 10
3
 h

-1
 to the C2 complex, and presenting low activity for toluene alkylation of 

1.6 and 0.9 x 10
3
h

-1
, respectively. A selectivity of 98% was obtained for the C6 products, 

and 53% was obtained for linear C6 using complex C1 and 30% using complex C2. 

 The HC1 and HC2 heterogeneous complexes, entries 3 and 4 in Table 3, 

showed quite different behavior compared with their homogeneous analogues, showing 

greater activity for the alkylation of toluene: 90 x 10
3
 h

-1
 for HC1 and 10 x 10

3
 h

-1
 for 

HC2. This behavior, which favors the formation of alkylation products of toluene, is 

possibly related to the high Lewis acidity [51] of the species formed by the reaction of 

acidic groups on the surface of MCM-41 with the EASC co-catalyst. 

 

Table 4- Results of the blank tests. 

 

En

try 

 

Complex 

nNi 

(10
-6 

mol) 

FRolig
b
(

10
3
h

-1
) 

FRalq
c
 

(10
3
h

-1
) 

% Products 

% C6 

linear
f
 

C6
d
 C9

d
 

  

e

 

7 B1(EASC) 
0 0 2 0 0 25 15 60 0 

8 
B2 

(EASC/M-41) 0 0 5 0 0 43 15 41 0 

9 
B3         

(M-41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reaction conditions: time= 30 min, temperature= 10°C and propylene pressure = 6 atm. 
b
TOF 

oligomerization: mol of propylene oligomerized/(mol Ni*hours); 
c
TOF alkylation: mol of converted 

toluene/ (mol Ni*hours). 
d
Oligomerization products, 

e
mono-(C10), di-(C13) and trialkylation (C16) of 

toluene with propylene. 
f
% calculated taking into account only the products of dimerization C6. 
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Blank tests B1, B2 and B3, entries 7, 8 and 9 in Table 4, were performed to 

evaluate this behavior. Input 8 describes the B2 test using the calcined MCM-41 

without the complex and anchored with the EASC cocatalyst, resulting in an alkylation 

activity of 5 x 10
3
 h

-1
. This result was compared with input 7, test B1, which only uses 

the co-catalyst EASC, and has an alkylation activity of 2 x10
3
 h

-1
. Entry 9, which has 

only the B3 complex, uses the calcined MCM-41 and does not exhibit any catalytic 

activity. These behaviors explain the influence of the MCM-41 matrix on the catalytic 

activity for alkylation: it is more active when the MCM-41 and the EASC co-catalyst 

are combined, indicating that the material has a certain acidity that directs the reaction 

to the formation of alkylation products. 

 The heterogeneous complexes HC1 and HC2 also have catalytic activities for C6 

products of 3 x 10
3
 h

-1
 and 2 x 10

3
 h

-1
 with selectivities of 13% and 18% for C6 linear 

products, respectively. These homogeneous complexes are preferentially active for 

products in the range of C6, with a small activity for the alkylation of toluene. The 

heterogeneous complexes exhibited activity for toluene alkylation products with a small 

activity for products in the range of C6. The blank tests (B1, B2 and B3) showed only 

products for alkylation of toluene, with lower activity than the homogeneous and 

heterogeneous complexes, indicating the importance of the metal center for this type of 

reaction system. 

 Because the goal was to obtain products in the range of C6, catalytic tests were 

performed using cyclohexane as a solvent, with no intention of obtaining alkylation 

products. We can see that entries 5 and 6, for heterogeneous complexes HC1 and HC2, 

are active in the oligomerization of propylene and are selective for products in the range 

of C6 (100% C6, 30% linear). The catalytic activities shown in comparison to systems 

that use toluene as a solvent are lower. This observed decrease in activity was attributed 

to the lower solubility of propylene when in cyclohexane. 
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Table 5- Distribution of the products of interest (C6) from propylene oligomerization 

reactions in homogeneous and heterogeneous media*. 

Entry Complex 4M1P 2,3DM1B c4M2P t4M2P 2M1P 1H t3H t2H 2M2P c2H 2,3DM2B 

1 C1 1.3 5.3 35.3 4.1 -- 4.3 15.7 28.1 -- 4.0 1.8 

2 C2 3.1 8.2 55.8 2.9 -- 2.5 17.3 4.9 -- 4.9 0.4 

3 HC1 24.9 5.2 56.3 -- -- 2.1 0.9 9.2 -- 1.4 -- 

4 HC2 16.3 7.1 50.1 -- -- 2.0 14.5 4.8 -- 5.2 -- 

5 *HC1 19.1 7.1 41.7 2.7 2.2 1.3 14.2 4.3 -- 6.5 0.9 

6 *HC2 13.4 6.7 45.8 4.2 1.2 1.3 13.9 8.4 -- 5.1 -- 

* Reactions performed with cyclohexane solvent. 4M1P (4-methyl-1-pentene), 2,3DM1B (2,3-dimethyl-

1-butene), c4M2P (cis-4-methyl-2-penteno), t4M2P (trans-4-methyl-2-penteno), 2M1P (2-methyl-1-

penteno), 1H (1-hexene), t3H (trans-3-hexeno), t2H (trans-2-hexene), 2M2P (2-methyl-2-pentene), c2H 

(cis-2-hexene), 2,3DM2B (2,3-dimethyl-2-butene). 

Table 5 shows the products obtained in the range of C6 for the reaction of 

propylene oligomerization, both in homogeneous and in heterogeneous media for the 

two systems with different solvents. The products are branched in all cases, wherein the 

product obtained is c4M2P, showing that the second insertion of propylene occurs 

primarily at the two carbon, and the expected values of p and q were obtained. 

 

Table 6- Distribution of products from alkylation reactions of oligomerization of propylene in 

homogeneous and heterogeneous media. 

   

 

a

   

Entry Complex Selectivities 

for cymenes 

meta-

cymene 

para-

cymene 

ortho-

cymene 

1 C1 1 18.3 33.4 48.3 0 0 

2 C2 1 16.4 35.0 48.6 0 1 

3 HC1 42 17.4 35.2 47.5 19 36 

4 HC2 20 17.0 35.5 47.5 9 39 

7 B1 43 16.1 32.6 51.3 20 47 

8 B2 33 16.5 34.1 49.5 15 41 

a
distribution of products in the range of C10. 

In Table 6, the products of alkylation of toluene are shown. We observed 

products in the range of C10, C13, C16 and C10, with a distribution of products in meta-, 

para- and ortho-cymene. All complexes exhibit almost the same behavior with respect 

to the distribution of products in the range of C10. Heterogeneous complexes have the 
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same behavior compared to each other and tend to produce more alkylation than their 

homogeneous analogues. 

Recycle reactions were performed using the heterogenized HC1 complex, which 

was shown to be active in recycle reactions and is, therefore, promising for large-scale 

use. A decrease in the reaction activity compared to the first cycle is observed while 

remaining practically unchanged until the third cycle. 

 

Figure 8- Results of the HC1 catalyst recycle reaction. 
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4. Conclusions 

 

 In this work, the oligomerization of ethylene and propylene catalyzed by 

homogeneous nickel diimine complexes and heterogeneous complexes combined with 

ethyl aluminumsesquichloride was studied. The influences of the structures of the 

ligands and the anchoring of ligands via covalent bonding on the activity and selectivity 

of the oligomerization were studied on an ordered MCM-41 support. 

 Heterogeneous compounds were obtained via modification of the ligands with 

chloropropyltrimethoxysilane and anchored via covalent bonds with the silica matrix 

via O-Si-O-Si-C connections, confirmed using solid-state 
13

C and 
29

Si NMR and 

infrared spectroscopy. The XRD patterns confirmed that the structure of MCM-41 

remained in an ordered hexagonal form with a small reduction of the (110) and (200) 

reflections after the anchoring of the ligands. A decrease in the values of the area 

calculated using the BET method and a reduction in the pore volume after anchoring of 

the ligand in the material was observed via N2 adsorption-desorption analysis, 

indicating that the organic material is preferably anchored within the pores of the 

MCM-41. 

 Both the homogeneous and heterogeneous complexes are active in 

oligomerization reactions. The reactions of ethylene with heterogeneous complexes 

were less active than their homogeneous analogues; however, they were more selective 

for both C4and α-C4 fractions. The addition of silica served as a support for the 

complexes and also acted as a steric hindrance, preventing the formation of internal 

olefins. 

 In the propylene oligomerization reactions, totally unexpected results were 

obtained when using toluene as a solvent in the reactions with heterogeneous 

complexes. The homogeneous complexes produced nearly the same range of C6 olefins, 

and the heterogeneous complexes produce practically only alkylation products. Products 

in the range of C6 for both homogeneous and heterogeneous complexes are preferably 

branched, and higher production was obtained from c4M2P. The products obtained 

from the alkylation of toluene with heterogeneous complexes can be explained by the 

contribution from the Lewis acidity of the MCM-41 support, as determined from the 

blank testing. 
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 Propylene oligomerization reactions using cyclohexane as a solvent were 

performed. The products were only in the range of C6. The reactions were less active 

than reactions using toluene as a solvent, most likely due to the lower solubility of 

propylene in cyclohexane. 

 Recycle reactions were performed using the heterogenized HC1 complex, which 

was shown to be active in recycle reactions and is, therefore, promising for large-scale 

use. 

 Heterogeneous MCM-β-diimine nickel complexes are very promising for the 

oligomerization reactions of ethylene and propylene. One can change the reaction 

parameters to obtain the desired products. 
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Anchoring via covalent binding of β-diimine-nickel complex in SBA-15 and its 

application in oligomerization reactions 
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6 ARTIGO  

Neste capítulo, apresentamos a síntese e aplicação dos complexos de níquel-β-

diimna/SBA-15 em forma de artigo. O material mesoporoso SBA-15 foi primeiramente 

sintetizado, calcinado e empregado como suporte para os complexos de níquel. Os 

materiais sintetizados foram empregados em reações de oligomerização do etileno e 

propileno. Resultados obtidos foram comparados com os obtidos pelos complexos 

homogêneos e com os obtidos pelos complexos com a MCM-41. 

 

 

Anchoring via Covalent Binding of β-diimine-nickel Complexes in SBA-15 

and its Application in Catalytic Reactions 
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Abstract 

The β-Diimine ligands 2-(phenyl)amine-4-(phenyl)imine-2-pentene (L1) and 2-(2,6-

dimethylphenyl)amine-4-(2,6-dimethylphenyl)imine-2-pentene (L2) were anchored 

covalently to SBA-15. The ligands were combined with (3-

chloropropyl)trimethoxysilane (CPTMS), which is a trialkoxysilane group, and 

anchored to a mesoporous SBA-15 support through a complexation of the silanols of the 

silica matrix with nickel. These complexes were synthesized as catalysts precursors for 

ethylene and propylene oligomerization processes. The support was first synthesized 

and calcined before being anchored to the ligand, generating the nickel complex. These

mailto:katiabg@iq.ufrgs.br
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materials were characterized using various techniques such as 
13

C and 
29

Si NMR, small 

angle XRD, thermogravimetric analysis, N2 adsorption, transmission electron 

microscopy, elemental analysis and flame atomic absorption spectroscopy. The 

heterogenized complexes are active and selective during ethylene and propylene 

oligomerization, generating C4 and C6 products and alkylation products ranging from 

C10-C16. The alkylation process being a parallel reaction. The Ni-β-diimine/SBA-15 

(SC1) complexes showed an activity of 7.2 x 10
3
 h

-1
 for the ethylene oligomerization 

with 98% selectivity toward α- and C4 products and an activity of 2 x 10
3
 h

-1
for the 

propylene oligomerization with a 13% selectivity toward C6 linear products. The results 

of the oligomerization reactions reveal the influence of the support on the products 

obtained. 

Keywords: SBA-15; nickel-beta-diimine, oligomerization; alkylation. 

1. Introduction 

Nickel complexes are most commonly used for oligomerization reactions in 

homogeneous media due to their high activity and ability to form specific products. 

Consequently, they are considered highly successful in academia and in industry, which 

leads to their use in various industrial processes [1,2]. The commercial oligomerization 

of ethylene is usually performed using transition metal catalysts that produce a large 

distribution of linear alpha-olefins, which are used in polymerization and the 

preparation of various economically important compounds, such as detergents, synthetic 

lubricants and plasticizer alcohols [3]. Propylene has received less attention than 

ethylene during the search for an active and selective feedstock for α-olefins; the dimer 

requirements and regioselectivity remain problematic [4]. 

Aromatic hydrocarbons have been successfully alkylated with olefins in large-

scale industrial processes [5]. Friedel-Crafts alkylations are important reactions that 

produce numerous aromatic compounds, corresponding to more than 90% of today’s 

industrial alkylation processes [6,7]. The products of these processes, particularly 

ethylbenzene, isopropylbenzene (cumene), p-di-iso-propylbenzene and 

isopropyltoluenes (cymenes), are important chemical intermediates [5]. 
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During the 90s, a new family of porous materials containing a system of well-

defined mesopore sizes with regular spatial arrangements was discovered by scientists 

at Mobil [8]. This family was denoted as M41S materials. After these materials were 

discovered, a new type of silica material with a high surface area, an uniform and large 

pore size distribution was synthesized by Stucky et al. [9]. Mesoporous silica SBA-15 

has attracted significant attention in catalysis due to its highly ordered hexagonal 

structure, narrow pore size distribution, thick pore walls, high surface area, high thermal 

and chemical stability and its uniform combination of microporous and mesoporous 

properties in an ordered hexagonal motif. 

These materials contain a large number of hydroxyl groups, which provide the 

qualities necessary for modifying the internal and external surfaces and for the potential 

self-assembly process; these traits induce excellent chemical aggregation through 

covalent complexes with these homogeneous media [10]. 

In a previous work we applied MCM-41 by covalently anchoring a nickel 

complex with β-diimine ligands obtained very interesting results for oligomerization of 

ethylene and propylene [11]. Now, the objective of this present study is to investigate 

new matrix mesoporous materials, SBA-15, with the same nickel-complex-β-diimine to 

the same catalytic reactions. This choice was made based in the fact that SBA-15 is 

more thermically stable (larger thickness walls) and has microporous connectivity with 

mesoporous than MCM-41. 

 

2. Experimental 

 All of the experiments were performed under an argon atmosphere using the 

standard Schlenk technique. The solvents were deoxygenated via reflux over the 

appropriate drying agents (toluene and ethyl ether on sodium benzophenone and 

dichloromethane and acetonitrile on phosphorous pentoxide) under argon and distilled 

immediately before use. The methanol and tetrahydrofuran (THF) were used without 

further purification. The aniline and 2,6-dimethylaniline were purchased from Sigma-

Aldrich and distilled under reduced pressure before use. The 3-

chloropropyltrimethoxysilane (CPTMS), tetraethylorthosilicate (TEOS), Triblock 

Copolymer P123, sodium hydride (NaH) and anhydrous nickel bromide (NiBr2) were 

purchased from Sigma-Aldrich. The hydrochloric acid (37%) was purchased from 
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Vetec. The p-toluenesulfonic acid (Vetec) was distilled in toluene using a Dean-Stark 

trap. The sodium carbonate was purchased from Vetec and used without further 

purification. The ethylaluminumsesquichloride (Al2Et3Cl3, EASC) was supplied by 

Akzo Nobel and used after dilution with toluene. The solids were dried under reduced 

pressure. 

 The elemental analyses were carried out in a Perkin Elmer M CHN Analyzer 

2400. The
13

C and 
29

Si CP-MAS-NMR analyses were performed on an Agilent 500 MHz 

spectrometer model DD2 operated at 125.7 MHz for the 
13

C experiments and 99.3 MHz 

for the 
29

Si experiments; adamantane was used as a reference material for the peak 

assignments. An acquisition time of 7 ms, a delay of 10 s and rotation at 10 kHz were 

used for the 
13

C experiments, and an acquisition time of 9 ms, a delay of 5 s and rotation 

at 5 kHz was used for the 
29

Si experiments. The thermogravimetric analyses were 

performed on a TA Instrument TGA Q50. The samples were heated at 10 °C/min from 

20 °C to 800 °C under nitrogen flow. The morphology and particle size of the products 

were investigated using a JEOL/EO JSM 6060 scanning electron microscope (SEM) 

operating at 20 kV. For the TEM analyses, a JEOL JEM 2010 transmission microscope 

was used at an acceleration voltage of 200 kV. After pretreating the samples for 12 h at 

90 °C, the specific surface areas of the samples were determined through nitrogen 

adsorption-desorption on a Micrometrics TriStar II 3020. The X-ray diffraction analyses 

were performed on a Bruker D2 Phaser using CuKα radiation (λ = 1.54 Å) in a range of 

2θ = 1–8° using 0.1- and 3-nm slots. The nickel content of the solids was determined 

through flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The analyses were performed 

on a Perkin Elmer A atomic absorption spectrometer with a hollow nickel cathode lamp 

(λ = 232 nm) and an air-acetylene flame (10 L/min: 2.5 L/min). The samples were 

prepared by treating 50 mg of the heterogeneous complex with 2 mL of HCl, 6 mL of 

HNO3 and 5 mL of HF, adding the mixture to Teflon autoclaves and digesting for 24 h 

at 150 ºC. After cooling, the samples were diluted to 50 mL. 

 

2.1 Synthesis of ligands L1 and L2 and homogeneous nickel complexes C1 and C2 

 The syntheses and characterization of ligands L1 = 2-(phenyl)amine-4-

(phenyl)imine-2-pentene and L2 = 2-(2,6-dimethylphenyl)amine-4-(2,6-

dimethylphenyl)imine-2-pentene, as well as their corresponding nickel complexes C1 = 

dibromo(N,N-bis(phenyl)-2,4-pentanediimine)nickel(II) and C2 = dibromo(N,N-bis(2,4-
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dimethylphenyl)-2,4-pentanediimine)nickel(II), have been described at previously work 

[12]. 

2.2 Synthesis of SBA-15 

 The synthesis of the SBA-15 mesoporous materials was based on the procedure 

described by Meynen et al. [13]. The synthesized material has the following molar ratio: 

1 SiO2: 5.87 HCl: 0.017 P123: 194 H2O. 

Four grams of P123, 130 mL of distilled water and 20 mL of HCl material were 

added to a plastic beaker heated to 35 °C with mechanical agitation. The solution was 

stirred for 1 h. 

Afterwards, 9.14 mL of TEOS was added, and the solution was stirred for 7.5 

hours at 45 ° C. The resulting gel was transferred to four Teflon autoclaves and placed 

in a static oven at 90 ºC for 15.5 hours. The obtained material was filtered, washed with 

distilled water and subsequently dried at 100 ºC for 4 h. Finally, the material was 

calcined at 550 °C for 6 h. 

 

2.3 Synthesis of hybrid mesoporous materials and heterogenized complexes  

The hybrid mesoporous materials and heterogenized complexes were 

synthesized based on the method described at previous work except that SBA-15 was 

used as the support [12]. 

 

2.3.1 Activation of the ligand: synthesis of the sodium salt 

The ligands L1 and L2 (6 mmol) were activated with sodium hydride NaH (9 

mmol) in dichloromethane (20 mL). This reaction was monitored through the liberation 

of H2. The mixture was left stirring for 30 min under an inert atmosphere at 35 °C. The 

solvent was removed under reduced pressure. 

 

2.3.2 Synthesis of silylated organic precursors – LP1 and LP2  

A solution containing 1.1 mL (6 mmol) of 3-chloropropyltrimethoxysilane 

(CPTMS) in 5 mL of toluene (THF) (1:1) was added to the corresponding sodium salt 

under argon, then stirred under reflux (80 °C) for 3 h. The resulting solution was 

centrifuged to separate the NaCl and excess NaH from the supernatant containing the 

organic ligand precursor (LP1 and LP2), which was used to synthesize the 

corresponding hybrid mesoporous material. 
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2.3.3 Anchoring propyl modified ligands LP1 and LP2 

The mesoporous supports were synthesized and calcined at 540 °C for 6 h under 

flowing air. The SBA-15 support was calcined and pretreated at 100 °C for 6 h under 

high vacuum. This procedure was used to remove any residual moisture from the 

support. This step was performed after synthesizing the silylated organic precursor: the 

ligand was combined with NaH followed by CPTMS. The silylated organic precursor 

coupled to the support was combined with toluene and left for 24 h at 80 °C, as shown 

in Figure 1. The solid phase was filtered and washed with dichloromethane to remove 

any un-anchored ligand before being dried under vacuum; the products were denoted 

SL1 and SL2. All of the procedures were performed under argon. 

 

2.4 Complexation with nickel 

 

2.4.1 Synthesis of Ni(CH3CN)2Br2 [14] 

In a Schlenk flask, 4.981 g (22.8 mmol) of NiBr2 was added to 240 mL of 

acetonitrile. The mixture was stirred under reflux for 4 h at 80 °C, generating a blue 

solution. The mixture was concentrated to 20 mL. A light yellow solid was filtered, 

washed with acetonitrile, and dried under a stream of argon, yielding 6.012 g of the 

product (87.9%). The Ni(CH3CN)2Br2 adduct was used in the synthesis of the diimine 

nickel complexes. 

 

2.4.2 Complexation with nickel 

These complexes were used as catalyst precursors for oligomerization reactions 

with ethylene and propylene in heterogeneous media. In a Schlenk flask, 1.2 equivalents 

of Ni(CH3CN)2Br2 were added relative to the ligand, which was calculated through an 

elemental analysis (CHN). Subsequently, 20 mL of dichloromethane was added to 

hybrid materials SL1 and SL2. This suspension remained under agitation for 5 days at 

room temperature. Finally, the suspension was filtered through a Schlenk filter and 

washed with acetonitrile until the solvent was colorless (approximately four 30 mL 
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aliquots). The solid SC1 and SC2 were dried under reduced pressure and submitted to 

FAAS analyses. 

 

2.5 Ethylene and propylene oligomerization  

The reactions proceeded in heterogeneous phases, and the results were compared 

with those obtained in a homogeneous medium. 

The oligomerization experiments were performed in a 450 mL Parr stainless 

steel autoclave equipped with a magnetically driven mechanical stirrer, a thermocouple, 

and a pressure gauge. The temperature (10 ºC) was controlled with a thermostatic bath. 

In a typical heterogeneous reaction, a solution of EASC in 60 mL of toluene was 

added to the reactor under argon, followed by 13 µmol of the catalyst precursor. The 

reactor was pressurized with ethylene or propylene, and the temperature was 

thermostated to 10 °C. An Al/Ni ratio of 200 was used, and the ethylene or propylene 

pressure was 15 atm or 5 atm, respectively. After 30 min, the reaction was stopped, and 

the mixture was cooled to -30 ºC for ethylene and 10 ºC for propylene for immediate 

analysis by gas chromatography. 

Recycle experiments were performed in a 100 mL double-walled glass reactor 

with a magnetic stirring bar, a thermocouple and constant supply of ethylene at 5 atm. 

An external-circulation ethanol bath was employed to held the temperature at 10 °C. 

The reactor was charged with a 50 mL of toluene, saturated with ethylene and the 

alkylaluminum solution was added in the amount needed to obtain an aluminum to 

nickel molar ratio (Al/Ni) of 200. Then a suspension of 13 µmol of catalytic precursor 

in 10 mL of toluene was added. After 30 min, the reaction was stopped, and the mixture 

was cooled, the products were removed from the reactor through a cannula and analyzed 

by GC. The catalyst recycling was accomplished by adding another 60 mL of toluene 

and 4.6 mL of EASC and continuing the reaction. 

In all cases, the chromatographic analyses were performed on a Shimadzu GC-

2010 gas chromatograph equipped with a Petrocol DH capillary column (methyl 

silicone, 100 m long, 0.25 mm ID, 0.5μm film thickness). The analysis conditions for 

ethylene were 36 °C for 15 min, followed by heating at 5 °C/min to 250 °C. For 

propylene, the analysis conditions were 36 ºC for 30 min, followed by heating at 5 

ºC/min to 250 ºC. The products were identified by co-injecting cyclohexane as the 

internal standard for quantification. The TOF values, which are defined as the moles of 
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olefin converted per mole of pre-catalyst over time (in h), vary by ±10%, as determined 

by at least two independent experiments performed under each set of conditions. 

 

Results and Discussion 

Figure 1- Covalent anchoring of ligands L1 and L2 in the calcined mesoporous SBA-15 

materials. 

 

 

 

Figure 1 shows the process used for anchoring propyl modified ligands LP1 and 

LP2 on calcined SBA-15. After synthesizing SL1 and SL2, a complexation of the metal 

occurs. The synthesis step of SL1 and SL2 required the previous synthesis and 

calcining of a mesoporous SBA-15 support. L1 and L2 were synthesized and further 

functionalized with (3-chloropropyl)trimethoxysilane groups, giving rise to LP1 and 

LP2. The support was covalently attached at reflux (80 °C) for 24 hours in toluene and 

washed with aliquots of dichloromethane to remove the organic material that was not 

anchored to the support. The resulting material was dried under reduced pressure before 

the complexation. The synthesized materials were characterized through by XRD, as 

shown in Figure 2. The XRD patterns of the calcined SBA-15 and the hybrid materials 
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SL1 and SL2 were collected. In the diffractogram of the calcined sample, three 

reflections were observed (Miller indices (100), (110) and (200)) in the region of 2θ = 

0.5 – 5°, which is characteristic of the two-dimensional hexagonal symmetry of the 

highly ordered and mesoporous SBA-15 [15]. The diffractogram of the sample after 

anchoring the ligands retains the reflection characteristics of the SBA-15, albeit with 

lower intensities. Decreasing the intensity of the reflections may have occurred by 

anchoring organic matter, possibly distorting the regular matrix of the SBA-15 or 

interfering in the X-ray analysis. This small decrease in intensity is not interpreted as a 

severe loss of long range order in the silica structure [16].  

Figure 2- XRD pattern of the calcined SBA-15, SL1 and 

SL2.
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 The nitrogen adsorption-sorption isotherms of the calcined SBA-15, SL1 and 

SL2 are shown in Figure 3. A type IV isotherm (defined by IUPAC [17]) was observed 

with a H1 hysteresis and a sharp increase in the volume adsorbed above p/p0 ~ 0.6, 

which is characteristic of highly ordered mesoporous material. The results of the texture 

analysis by N2 adsorption-desorption isotherms are shown in Table 1. Calcined SBA-15 

has a BET area of 558 m
2
/g, a mesopore volume of 0.77 cm

3
/g and a micropore volume 

of 0.04 cm
3
/g. The SL1 and SL2 materials exhibit a decrease of the BET area to 320 

and 314 m
2
/g and mesopore volume of 0.46 and 0.43 cm

3
/g, respectively. The 

microporosity was observed to disappear due to blockages caused by organic matter. 

The relative pressure at which the pores are filled decreases for SL1 and SL2 compared 
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to the source material, which is calcined SBA-15; consequently, the BET surface area, 

pore volume and pore diameter all decrease, indicating that the anchored organic matter 

(L1 and L2) resides primarily within the pores of the SBA-15. The pore size 

distribution is shown in Figure 4. The pore sizes of the calcined SBA-15 (6.5 nm) and 

the material after anchoring L1 (4.7 nm) and L2 (5.3 nm) decrease, which is expected 

for these materials [18]. The lattice parameters of the unit cell (a0), the wall thickness 

(Wt) and pore diameter (Dp) of the materials can be calculated by XRD and gas 

adsorption experiments. The results are shown in Table 1. After anchoring LP1 and 

LP2, the pore size decreased and the wall thickness increased, indicating that the 

ligands were bound within the pores of the SBA-15 material and connected to the walls; 

these results agree the adsorption-desorption data. 

Figure 3- Adsorption-desorption isotherms of calcined SBA-15, SL1 and SL2. 
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Figure 4- Pore size distribution 
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Table 1- Structural properties of the synthesized materials. 

 

Sample 

d100 

(nm) 

a0 

(nm) 

ABET 

(m
2
g

-1
) 

Amicro 

(m
2
g

-1
) 

Aext 

(m
2
g
-1

) 

Vtotal 

(cm
³
g
-1

) 

Vmicro 

(cm
³
g
-1

) 

Vmeso 

(cm³g
-1

) 

Dp 

(nm) 

Wt 

(nm) 

SBA-15 

Calcined 

5.9 6.8 558 101 457 0.77 0.04 0.77 6.5 0.3 

SL1 5.9 6.8 320 -- 320 0.46 0.00 0.46 4.7 2.1 

SL2 5.9 6.8 314 -- 314 0.48 0.00 0.43 5.3 1.5 

a0: lattice parameter in the unit cell = 2d100 / √3. Wt: Wall thickness = a0 - Dp. ABET = specific area obtained by the 

BET method (total area). Amicro = micropore area obtained by t-plot method. Aext = external specific area obtained 

by the difference between ABET – Amicro. Vtotal = total pore volume obtained for p/p = 0.98. Vmeso = pore volume 

related to the contribution of mesopores obtained by BJH method. Dp= average pore diameter calculated by intervals 

obtained by the BJH desorption method. 

The linkage between the support and ligands was studied by 
13

C and 
29

Si NMR. 

Figure 5 shows the spectra of the calcined SBA-15 and SL1, which was chosen as a 

representative example of the hybrid materials. In the 
13

C NMR spectrum of the 

calcined SBA-15, no signals were observed (Figure 5A). After anchoring LP1 (Figure 

5B), the signal at 9.1 ppm could be assigned to the methylene carbon attached to SBA-

15. The signals at 25 and 45.5 ppm are attributed to the methyl carbons and the 

methylene carbons, respectively, bound to the ligand LP1 [10]. The signals for the 

aliphatic and aromatic carbons related to the ligand most likely range from 55 to 100 

ppm; in this case, however, these signals are obscured by the high noise level and the 

excess of fixed propyl from choropropyltrimethoxisilane. 

Figure 5C shows the 
29

Si CP-MAS-NMR analysis of the calcined SBA-15; three 

distinct resonance peaks corresponding to Q
n
 can be observed. The NMR signals at 82 

ppm assigned to Q
2
 [germinal silanol, (SiO)2Si(OH)2], Q

3
 at 94 ppm [single silanol, 

(SiO)3Si(OH)] and Q
4
 at 105 ppm [siloxane, (SiO)4 Si] represent the silica sites of the 

structure [19]. After anchoring LP1 and LP2, the intensity of the Q
2
 and Q

3
signals 

decreases significantly (82 and 94 ppm, respectively); signal Q
4
 (109 ppm), however, 

intensifies due to the consumption of the Si(OH)2. In the 
29

Si NMR spectrum of sample 

HL1, two resonance signals at 51 ppm and 61 ppm are observed; they are assigned to T
2
 

[C-Si(OSi)2(OH)] and T
3
 [C-Si(OSi)3], respectively [19]. The appearance of the T

m 
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peaks confirms that the silane moieties were incorporated into the silica wall structure 

[20]. 

The 
13

C and 
29

Si CP-MAS-NMR analyses indicate that LP1 and LP2 were 

successfully anchored through covalent Si-O-C bonds to the structure of SBA-15; after 

analysing the XRD data and adsorption-desorption isotherms, we see that these groups 

are preferably anchored within the pores of the SBA-15 while maintaining a regular 

structure characteristic of ordered hexagonal materials. The heterogenized nickel 

complexes SC1 and SC2 were analyzed using
13

C and 
29

Si NMR spectroscopy due to the 

presence of the paramagnetic metal. 

Figure 5- 
13

CNMR spectrum of, A) calcined SBA-15, and B) SL1.
29

Si NMR spectrum of C) 

calcined SBA-15 and, D) SL1. 
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Table 2- CHN elemental analysis of and flame atomic absorption data for the heterogenized 

materials. 

Sample
a 

Mass 

(g) 

C 

(%) 

H 

(%) 

N 

(%) 

Ligand 

Incorporation 

(%)
b 

Organic 

content 

(mol/g)
b 

Nickel 

content
c
(mol/g)

c 

A 4.3 7.91 0.77 0.45 11.5 160 127.4 ± 0.3 

B 3.1 6.97 0.70 0.27 5 96 88.1 ± 5.4 
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a
A) SL1 to Elemental Analysis and SC1 to AAS Analysis, B) SL2 to Elemental Analysis and SC2 to 

AAS Analysis. 
b
Ligand Incorporation and organic content: calculated from the %N obtained from the 

elemental analysis.
c
Nickel Content of complexes SC1 and SC2 from FAAS. 

The elemental analysis and flame atomic absorption (FAAS) data were used to 

to determine the ligand incorporation percentage and quantify the organic matter 

attributed to the LP1 and LP2 anchored to the SBA-15 matrix and to quantify the nickel 

in SC1 and SC2 (see Table 2). The analysis of the N content reveals the amount of 

organic material anchored to the SBA-15 matrix was 11.5% and 5% of the 6 mmol 

added. These corresponds to 160 mol/g (49 mg/g) for SL1 and 96.4 mol/g (34.8 

mg/g) for SL2. The amount of active sites on SC1 and SC2 was calculated using the 

concentration of nickel (7.46 mg/g SC1 and 5.17 mg/g SC2), which was obtained by 

FAAS (see Table 2). The amounts of organic matter anchored to LP1 and LP2 

correspond to about one nickel for each ligand (127 mol/g and 88.1 mol/g). The 

amount of Ni complexed to the SC2 complex was lower than that for the SC1 complex; 

LP2 included methyl substituents on the aromatic ring, making it bulkier than LP1 and 

hindering access to the metal in complexation to the supported ligand. 

Figure 6- Thermogravimetric analysis of calcined SBA-15, SL1 and SL2 materials. 
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 The thermal behavior of materials SL1 and SL2 is shown in Figure 6 alongside 

that of calcined SBA-15. The TG curve recorded under an N2 atmosphere showed a 

weight loss at temperatures ranging from 25 to 800 °C. In the calcined SBA-15, a mass 
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loss related to water was observed below 100 °C, and the mass loss during the heat 

treatment was assigned to dehydroxylation. In SL1 and SL2, the weight loss below 250 

°C was attributed to the physically adsorbed water and the solvent inside of the pores. 

The weight loss at 250-550 °C was related to the decomposition of organic matter.    

Figure 7- Scanning Electron Micrographs of, A) calcined SBA-15, B) SL1. 

A B

 

Figure 8- Transmission electron microscopy of calcined SBA-15, A) image viewed along the 

axis [010] and, B) image viewed along the axis [100]. 

 

 

Scanning electron microscopy was performed to evaluate the morphology of the 

materials before and after anchoring the ligands, and the results are shown in Figure 7. 

The morphology of SBA-15 includes long bundles of parallel fibrils ranging from 0.5–1 

µm in diameter, which is characteristic of these materials [21]. After anchoring LP1 and 

LP2, no changes were observed in the morphology of the materials.  
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 Figure 8 shows the transmission electron microscopy (TEM) images for 

calcinated SBA-15: image A was viewed along [010] and image B was viewed along 

[100]. The TEM images reveal the structure of the mesoporous channels, which are in a 

highly ordered hexagonal arrangement, and confirm that average pore size was 6.5 nm, 

which agrees with the average pore size calculated from the adsorption isotherm. 

3.1 Oligomerizations runs 

Table 3- Results of ethylene reactions with the heterogeneous nickel complexes compared to 

homogeneous. 

 

Entry 

 

Catalyst 

 

Al/Ni 

 

TOF (10
3
 h

-1
) 

Sc4 

(%) 

α-c4 

(%) 

Sc6 

(%) 

1 C1 100 210.0 78 32 20 

2 C2 100 18.3 97 87 3 

3 SC1 200 7.2 96 98 2 

4 SC2 200 2.7 96 98 1 

Complex: 13 µmol, T = 10 ºC, time = 0.5 h, Pressure: 15 atm of ethylene, solvent = toluene (60 mL), 

cocatalyst = EASC. C1 and C2 are on homogeneous medium. SC1 and SC2 are on heterogeneous 

medium. 

SC1 and SC2 (entries 3 and 4) were used as catalysts with 

ethylaluminumsesquichloride (EASC) for the oligomerization of ethylene and 

propylene; the results in the heterogeneous medium were compared with those obtained 

in the homogeneous medium (entries 1 and 2) [11, 12]. All of the reactions were 

performed at least in duplicate. Reaction parameters including the temperature (10 ºC), 

the ratio of Al/Ni, the reaction time and the ethylene pressure were studied previously 

[11]. 

 The results of the oligomerization reaction with ethylene are shown in Table 3. 

Entries 3 and 4 are related to SC1 and SC2. SC1 (7.2 x 10
3
 h

-1
) was more active than 

SC2 (2.7 x 10
3 

h
-1

), and the same selectivity was observed for fractions C4 96% and to 

fractions α-C4 98%. The lower SC2 catalytic activity is related to the steric hindrance of 
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the methyl groups provided a decrease in olefin accessibility and reaction activity. This 

was observed in homogeneous catalysis previously [12]. 

The results with the homogeneous complex were described previously [11, 12], 

and entries 1 and 2 were compared to the results of the heterogeneous complex (entries 

3 and 4) in Table 3. An Al/Ni ratio of 200 was used for the heterogeneous complexes; a 

larger amount of the complex is required to activate the alkylaluminum due to the 

hydroxyl groups present in the SBA-15 matrix, which consume the alkylaluminum [11]. 

The heterogenized complex had a lower catalytic activity in ethylene oligomerization 

relative to the homogeneous analogue most likely because the heterogenized catalysts 

have fewer active species, which is related to the larger amount of aluminum alkyl 

needed to activate the Ni species and because the access of alkyl aluminum and olefins 

are more difficult due stereochemical hindrance. However, the heterogenized complexes 

exhibited best selectivities for the C4 and for α-C4 fractions when compared to the 

homogeneous complexes. The SBA-15 serving as the support for the catalysts and acts 

as a bulky group that prevents the formation of internal olefins, as shown in the 

mechanism for the dimerization of ethylene in Figure 9.  

 

Figure 9- Mechanism of the ethylene dimerization catalyzed by nickel-hydride and/or alkyl-

nickel species. 
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Recycle reactions (Table 4) were performed using the heterogenized SC1 

complex, which was shown to be active in recycle reactions and is, therefore, promising 

for large-scale use. The reaction activity of first recycle compared to the first cycle 

remaining practically unchanged. After that the recycles activity and butenes selectivity 

has been a decrease. 

Table 4- Recycle reactions of ethylene oligomerization with the precatalyst SC1. 

 

Entry 

TOF 

(h
-1

) 

Sc4 

(%) 

α-c4 

(%) 

Sc6 

(%) 

Reaction 1541 84 100 16 

1
er

 recycle 1421 78 89 22 

2
nd

 recycle 563 45 100 55 

Complex: 13 µmol, T = 10 ºC, time = 0.5 h per cycle, Pressure: 5 atm of ethylene, solvent = toluene, 

cocatalyst = EASC, Al/Ni ratio: 200. 

 

Table 5- Results for the oligomerization of propylene with the heterogeneous nickel complexes. 

Ent

ry 

Cat. nNi Al/Ni TOFolig
b 

TOFalq
c
 % Propylene destined synthesis  

  (10-6mol)  (10
3
h

-1
) (10

3
h

-1
)  

C6
d 

  

e

 

% C6 

linear
f 

1 C1 20 100 105 1.6 98 1 0 1 53 

2 C2 20 100 42 0.9 98 1 0 1 30 

3 SC1 13 200 2 0.12 93 4 3 0 13 

4 SC2 13 200 1 0.23 82 4 2 12 22 

Reaction conditions: time = 30 min, temperature = 10 ºC, relations. Al/Ni = 100 and 200, cocatalyst = 

EASC, and propylene pressure = 5 atm. 
b
TOF oligomerization: mol of propylene oligomerized/(mol 

Ni*hours); 
c
TOF alkylation: mol of toluene converted used in alkylation/ (mol Ni*hours). 

d
Oligomerization products, 

e
Products and mono-(C10), di-(C13) and trialkylation (C16) of toluene with 

propylene. 
f
% calculated taking into account only the products of dimerization C6. C1 and C2 is on 

homogeneous medium. SC1 and SC2 is on heterogeneous medium. 

 The results of the propylene oligomerization reactions with SC1 and SC2 are 

presented in Table 5 (entries 3 and 4). The reaction conditions were the same as used 
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those for the oligomerization of ethylene, but for propylene, the maximum usable 

pressure was 5 atm. The catalytic oligomerization of propylene was tested with the 

heterogenized complexes, and the results were compared with those obtained with the 

analogous complexes homogeneous systems (entries 1 and 2) from our previous work 

[11]. All of the complexes were active for the oligomerization of propylene.  

Both SC1 as SC2 were active in the reactions with propylene, and the products 

were primarily propylene dimers (C6). However, alkylation products from toluene and 

propylene were also obtained. The alkylation products were obtained from a reaction 

running parallel to the propylene oligomerization, and this interesting result requires 

further study. Upon comparison of the results obtained with the analogous complexes 

with those with the homogeneous complexes (entries 1 and 2), the catalytic activity was 

decreased for the propylene oligomerization in both cases; however, the activity ratio of 

alkylation to oligomerization increased. 

This behavior might be related to the high Lewis acidity [22] of the species 

formed after reacting the acidic groups on the SBA-15 surface with the EASC co-

catalyst, generating enough acid to produce the alkylation products when combined 

with the steric hindrance contributed by the SBA-15. 

The dimerization of propylene derivatives produced 13 and 22% linear olefins 

with SC1 and SC2 complexes, respectively. The major product obtained from the 

dimerization reaction is c4M2P (cis-4-methyl-2-pentene). To understand the propylene 

dimerization data, parameters p and q were calculated. These parameters were 

previously defined by Bogdanović [23].  

Based on these results, we propose that the first insertion of the olefin occurs at 

carbon 2 (p 74:26), while the second insertion of propylene occurs primarily at carbon 2 

(q 95:5) for both SC1 and SC2, as illustrated in figure 10. 
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Figure 10- Mechanism of the propylene insertion (through the C1 or C2 carbon), during 

propylene dimerization. 
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Conclusion 

Heterogenized compounds were obtained by modifying the ligand group using 

chloropropyltrimethoxysilane and anchoring it covalently to SBA-15 mesoporous 

materials with silica matrices through O-Si-O-Si-C connections, which was confirmed 

by solid
13

C and 
29

Si NMR experiments. The XRD patterns confirmed that the structure 

of SBA-15 remained ordered and hexagonal with small decreases in reflections (110) 

and (200) after anchoring the ligands. The decreased values calculated using the BET 

method and the decreased porosity pore after anchoring the ligand in the material was 

observed through N2 adsorption-desorption experiments, indicating that the organic 

material is preferably anchored within the pores of the SBA-15. 

 These heterogeneous complexes are active in ethylene oligomerization. The 

complexes have higher activity with SC1 (7.2 x 10
3
 h

-1
) versus the SC2 (2.7 x 10

3 
h

-1
) 

complex, and the same selectivity was observed for fractions C4 96% to α-C4 98%. 

 Recycle reactions were performed using the heterogenized SC1 complex, which 

was active in recycle reactions. 

 Both the SC1 as SC2 complexes were active during the reactions with 

propylene, and the products were primarily propylene dimers (C6); however, the 

alkylation products resulting from the combination of toluene with propylene were also 

obtained. The alkylation process is a parallel reaction of the propylene oligomerization, 

the latter interesting results that requiring further studies. This was observed at 

previously work [24]. 
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Capítulo 7 

__________________________________________ 

 

Complexos heterogêneos de níquel β-diimina com Al-MCM-41: Aplicação em 

reações de oligomerização e estudo do efeito do alumínio do suporte 

 

 

 

A ser submetido  
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7 ARTIGO 3 

 Neste capítulo, apresentamos a síntese e aplicação dos complexos de níquel-β-

diimina/Al-MCM-41 em forma de artigo. O material mesoporoso Al-MCM-41 foi 

primeiramente sintetizado, calcinado e empregado como suporte para os complexos de 

níquel. Os materiais sintetizados foram empregados em reações de oligomerização do 

etileno e propileno. Os resultados foram comparados com os obtidos pelos complexos 

com a MCM-41. O desenvolvimento deste material foi para avaliar a influência de 

átomos de alumínio no suporte, frente às reações de oligomerização. 

 

Complexos heterogêneos de níquel β-diimina com Al-MCM-41: Aplicação 
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Resumo 

O ligante β-diimina 2-(fenil)amino-4-(fenil)imino-2-penteno foi combinado com o 

grupo alcoxissilano CPTMS e covalentemente ancorado no suporte mesoporoso Al-

MCM-41 por interação com os grupos silanois da matriz de sílica e posteriormente 

complexado com níquel. Os complexos de Ni-β-diimina/Al-MCM-41 foram 

sintetizados para aplicação em reações de oligomerização do etileno e do propileno e 

comparados os resultados com os complexos obtidos com o material mesoporoso Si-

MCM-41. Os materiais foram caracterizados utilizando várias técnicas tais como RMN 

de 
1
H, 

13
C, 

27
Al e 

29
Si,  DRX a baixo ângulo, análise elementar, isotermas de adsorção e 

dessorção de N2, microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia de absorção 

atômica, para confirmar o sucesso da síntese dos materiais. Os complexos de Ni-β-
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diimina/Al-MCM-41 são ativos e seletivos para reações de oligomerização do etileno e 

propileno e em comparação com os complexos obtidos com  a Si-MCM-41 foram mais 

ativos para reações de oligomerização em ambas olefinas. 
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1. Introdução 

O desenvolvimento de novos processos e catalisadores mais eficientes tem sido 

um desafio e tem sido um importante tema a ser estudado na química [1]. A 

oligomerização de olefinas de baixo massa molecular (C2-C4) para produzir oligômeros 

de cadeias maiores como detergentes, lubrificantes e combustíveis líquidos pode ser 

catalisada por ácidos de Bronsted e catalisadores a base de níquel [2]. 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos, no estudo dos efeitos da estrutura dos 

ligantes sobre as propriedades catalíticas dos complexos de metais de transição para 

oligo/polimerização catalítica [3,4]. Ligantes β-diiminas têm sido estudados como 

ligantes para compostos de metais de transição [5]. Estes ligantes são particularmente 

interessantes devido a sua natureza quelante, mas também devido a fácil preparação e a 

versatilidade para ajustar os parâmetros estéricos e eletrônicos [4]. 

Materiais mesoporosos, são um tipo especial de nanomateriais com matrizes 

ordenadas de nanocanais uniformes. Os materiais mesoporosos apresentam alta área 

específica, estabilidade térmica e química e seletividade de forma. Estas propriedades 

qualificam estes materiais a serem utilizados como suportes para complexos 

homogéneos [6]. O ancoramento de complexos de níquel-β-diiminas em sílica híbrida 

amorfa desordenada sintetizada pelo método sol-gel foi descrito por Rossetto et al. [7]. 

Visando aumentar a acessibilidade dos ligantes, foram utilizadas como suportes sílicas 

ordenadas mesoporosas MCM-41 e SBA-15 e aplicadas em reações de oligomerização 

de olefinas [8-9]. 

O material mesoporoso MCM-41 se qualifica por ser utilizado como suporte, 

porém a Si-MCM-41 não apresenta acidez de Bronsted e a modificação para gerar sítios 

ácidos nestes materiais pode ser gerada por substituição isomórfica do átomo de silício 

pelo átomo de aluminio[10].Esta acidez pode contribuir com a atividade catalítica. 

Várias rotas tem sido desenvolvidas para incorporar o alumínio na estrutura da MCM-

41 [11-13]. 

O objetivo deste trabalho foi realizar o ancoramento via ligação covalente entre 

o complexo de níquel β-diimina na estrutura da Al-MCM-41 e estudar a influência da 

acidez gerada pela introdução do alumínio na estrutura do suporte frente a reações de 

oligomerização do etileno e propileno.  
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2. Seção Experimental  

 

Todas as reações foram desenvolvidas sob atmosfera de argônio usando a 

técnica de tubo Schlenk. A água dos solventes foi removida por refluxo com agentes de 

secagem apropriados (tolueno e tetrahidrofurano (THF) com sódio metálico e 

benzofenona e o diclorometano e acetonitrila com pentóxido de fósforo) sob atmosfera 

de argônio. Anilina foi obtida da Sigma-Aldrich e destilada sob pressão reduzida antes 

do uso. 3-Cloropropiltrimetoxisilano (CPTMS), aluminato de sódio, hidróxido de sódio, 

hidróxido de tetrametilamônio e brometo de níquel anidro (NiBr2) foram obtidos da 

Sigma-Aldrich, sílica aerosil 200 foi obtida da Degussa, óxido de aluminio, metanol, 

carbonato de sódio e ácido clorídrico foram obtidos da Vetec e a alumina pirogênica 

utilizada foi da marca Cabot Spectral e usados sem tratamento prévio. O hidreto de 

sódio (NaH) foi obtido da Sigma-Aldrich em suspensão com oleo mineral. O óleo foi 

removido utilizando diclorometano e o NaH foi seco antes da utilização. Sesquicloreto 

de etilalumínio (Al2Et3Cl3, EASC) foi adquirido da Akzo Nobel e usado com diluição 

em tolueno (10% v/v). Os sólidos foram secos sob pressão reduzida antes da utilização. 

 

2.1 Técnicas de Caracterização 

 As análises de RMN de sólidos foram obtidas com acumulação de 512 scans 

para o 
27

Al e de 32 scans para 
13

C and 
29

Si. As análises de CP-MAS-NMR foram 

desenvolvidas em um  espectrômetro Agilent 500 MHz modelo DD2 operado a 125,7 

MHz para o 
13

C, 99,3 MHz para o 
29

Si e 130,2 MHz para o 
27

Al usando adamantino 

como o material de referência para as atribuições de sinais. Foi utilizado um pulso de 14 

µs com um tempo de aquisição de 3,008 ms e um tempo de relaxação de 20 s para obter 

os resultados com o 
27

Al. Um tempo de aquisição de 7 ms e de relaxação de 10 s com 

rotação de 10 kHz para o 
13

C e um tempo de aquisição de 9 ms e um tempo de relaxação 

de 5 s com rotação de 5 kHz para o 
29

Si. As análises elementares foram realizadas em 

um CHN Perkin Elmer M Analyzer 2400. Para as análises de microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) foi utilizado um microscópio modelo JEOL JEM 2010 operando a 

uma voltagem de aceleração de 200 kV. Após o pre-tratamento de 12 h a 90 °C, as áreas 

superficiais específicas das amostras foram determinadas por adsorção-dessorção de 

nitrogênio utilizando um Micrometrics TriStar II 3020. As Análises de difração de 
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raios-X foram realizadas em um Bruker D2 Phaser usando radiação de CuKα (λ = 1,54 

Å) no intervalo de 2θ = 1–8°. O teor de níquel dos sólidos foi determinado por 

espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS). As análises foram 

desenvolvidas em um espectrômetro de absorção atômica Perkin Elmer A com uma 

lâmpada de cátodo oco de níquel (λ = 232 nm) e chama de ar acetileno (10 L/min: 2,5 

L/min). As amostras foram preparadas pelo tratamento de 50 mg de complexo 

heterogêneo com 2 mL de HCl, 6 mL de HNO3 e 5 mL de HF, a mistura foi adicionada 

a autoclaves de teflon e posteriormente tratadas usando um digestor por 24 h a 150 ºC. 

Após resfriarem, as amostras foram diluídas para 50 mL. 

 

2.2 Síntese do Ligante L1 

 A síntese e caracterização do ligante L1 = 2-(fenil)amino-4-(fenil)imino-2-

penteno e seu complexo correspondente C1 = dibromo(N,N-bis(fenil)-2,4-

pentanodiimina)níquel(II) foram descritosem trabalho prévio [7]. 

 

2.3 Síntese do suporte Al-MCM-41 

A síntese do material mesoporoso Al-MCM-41 foi baseada na síntese descrita 

por Corma et al. [14]. A síntese do material foi ralizada usando a seguinte relação 

molar: 1 SiO2: 0,07 Al: 0,1 CTABr: 0,25 TMAOH: 20 H2O. A relação, em massa de 

Si/Al=13,8.  

O método de preparação foi realizado como descrito: 

Solução A: Foi adicionado a um bequer de plástico sob aquecimento de 35 ºC e agitação 

mecânica 134 g de água destilada e 20 g de brometo de hexadeciltrimetilamônio 

(CTABr). A solução ficou sob agitação por 1 h. 

Solução B: Em um bequer de plástico, foram adicionados sob agitação magnética 34.6 g 

de hidróxido de tetrametillamônio (TMAOH 25%) e 4,0 g de sílica aerosil. A solução 

permaneceu em agitação por 45 min para homogeneizar. 

 Em seguida a solução B foi adicionada a solução A sob agitação mecânica e 

adicionado lentamente 18,0 g de sílica aerosil. Deixou-se agitar por 1 h. Após foi 

adicionado 1,57 g de alumina pirogênica. O gel formado ficou sob agitação por 2 h 

(pH=13).  

O gel resultante foi transferido para 4 autoclaves de aço inoxidável com 

revestimento de Teflon e colocado na estufa em modo estático a 135 ºC por 24 h. O 
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material obtido foi filtrado e lavado com água destilada e seco a 100 ºC por 4 h. O 

material foi calcinado a 550 °C por 6 h sob atmosfera de nitrogênio e ar sintético. 

 

2.4 Síntese do Material Mesoporoso Hibrido e do Complexo Heterogêneo  

A síntese e etapas de ancoramento do ligante L1 no suporte mesoporoso, 

foramrealizadas como descrito anteriormente, substituindoo suporte pelo material 

mesoporoso Al-MCM-41 e o complexo obtido foi denominado AHC1. 

 

2.5 Reações de Oligomerização do Etileno e Propileno  

Os testes catalíticos das reações heterogêneas foram realizados para fins de 

comparação com os resultados obtidos com o material mesoporoso MCM-41 [8]. 

As reações foram desenvolvidas em um reator PARR de aço inoxidável de 450 

mL com agitação mecânica e controle de temperatura com alimentação contínua de 

etileno e ou propileno à pressão desejada. Foram utilizados 100 mg de precursor 

catalítico e 60 mL de tolueno a uma temperatura 10ºC. O tolueno foi adicionado ao 

reator, sob atmosfera de argônio, seguido da adição do co-catalisador (EASC 10% em 

tolueno). O sistema foi purgado com etileno e ou propileno e a temperatura reacional foi 

ajustada e controlada por um banho termostático de circulação. A reação foi iniciada 

pela adição do precursor catalítico, com relação molar Al/Ni 200, com ajuste da pressão 

de etileno e ou propileno em 15 ou 5 atm, respectivamente. Após 30 minutos a reação 

foi encerada, a mistura foi resfriada e analisada imediatamente por cromatografia 

gasosa. 

Em todos os casos, as análises cromatográficas foram realizadas em um 

cromatograma a gás Shimadzu GC-2010 equipado com uma coluna capilar Petrocol DH 

(metil silicone, 100 m de comprimento, 0.25 mm ID, 0.5 μm de espessura do filme). As 

condições de análise para o etileno foram de 36 °C por 15 min, seguido pelo 

aquecimento a uma taxa de 5 °C/min até 250 °C. Para as reações com propileno as 

condições de análises foram de 36 ºC por 30 min, seguido de aquecimento a uma taxa 

de 5 ºC/min até 250 ºC. Os produtos foram identificados pelo método de co-injeção, e 

isooctano foi usado como padrão interno para quantificação.  
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3. Resultados e Discussões  

O material mesoporoso Al-MCM-41 foi sintetizado, calcinado e o complexo C1 

[8] foi ancorado via ligação covalente com os grupos silanois do suporte. O material 

obtido denominado AHC1 foi caracterizado por várias técnicas para avaliar o processo 

de ancoramento e determinar as características do material obtido.  

A Figura 1 apresenta os padrões de difração da Al-MCM-41 calcinada e após o 

ancoramento do ligante L1. No difratograma da Al-MCM-41 calcinada a presença de 

três reflexões podem ser observada. Estas estão indicadas pelos índices de Miller (100), 

(110) e (200) na região de 2θ que varia de 2 a 6°, caracterizando uma estrutura 

hexagonal e um bom ordenamento dos mesoporos da Al-MCM-41, o qual pode ser 

observado nas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, Figura 5. O 

difratograma após o ancoramento do ligante, apresenta a reflexão (100) característico do 

material mesoporoso Al-MCM-41, porém pode se observar um desaparecimento das 

reflexões (110) e (200) os quais estão atribuídos ao ancoramento da matéria orgânica 

que causa uma distorção na matriz regular da Al-MCM-41.      

 

Figura 1- Padrão de DRX da amostra de Al-MCM-41 calcinada e Al-MCM-41-L1. 
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 A Figura 3 apresenta as isotermas de adsorção-dessorção de N2 da Al-MCM-41 

calcinada e após o ancoramento do ligante L1. Uma isoterma tipo IV (definida pela 
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IUPAC) característico de materiais mesoporosos é observada, apresentando uma 

histerese tipo 1 característica de materiais que apresentam poros com geometria 

cilíndrica [15]. Os resultados da análise textural da adsorção-dessorção de N2 estão 

apresentados na Tabela 1. A Al-MCM-41 calcinada apresenta uma área específica BET 

de 888 m
2
/g e um volume de mesoporo 0,94 cm

3
/g. Após o ancoramento do ligante L1 

o material exibe um decréscimo na área específica BET para 687 m
2
/g e um volume de 

mesoporo para 0,63 cm
3
/g.  

 A distribuição de tamanho de poro está apresentada na Figura 3. O tamanho de 

poro da Al-MCM-41 calcinada é de 27,1 Å e após o ancoramento do ligante L1 ocorre 

um decréscimo para 25,1 Å. Através das análises de adsorção-dessorção de N2 notamos 

uma diminuição na pressão relativa em que os poros dos materiais são preenchidos após 

o ancoramento do ligante L1 em relação ao material calcinado, resultando numa 

diminuição dos valores de área específica BET, volume de poros e diâmetro de poros, 

indicando que o ligante foi ancorado preferencialmente dentro dos poros do suporte 

mesoporoso Al-MCM-41. 

   

Figura 2- Isotermas de adsorção-dessorção de N2 da Al-MCM-41 calcinada e Al-MCM-41-L1. 
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Figura 3- Distribuição de tamanho de poro da Al-MCM-41 calcinada e Al-MCM-41-L1. 
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 Usando os dados dos difratogramas e das analises de adsorção-dessorção de N2, 

foram calculados os parâmetros de célula unitária (a0), a espessura da parede (wt) e o 

diâmetro de poro (Dp). Os resultados estão apresentados na Tabela 1. Após o 

ancoramento do ligante L1 o tamanho de poro diminui e espessura da parede aumenta, 

indicando que o ligante foi ancorado dentro dos poros da Al-MCM-41 e conectado na 

parede, o que esta de acordo com os valores obtidos nas isotermas de adsorção-

dessorção de N2 para os materiais sintetizados.  

 

Tabela1- Propriedades estruturais dos materiais sintetizados. 

Amostra 
d100 

(nm) 

a0
a
 

(nm) 

ABET
b
 

(m
2
g

-1
) 

Vtotal
c
 

(cm³g
-1

) 

Vmeso
d
 

(cm³g
-1

) 

Dp
e
 

(nm) 

Wt
f
 

(nm) 
 

Al-MCM-41 

Calcinada 
4,03 4,65 888 ± 1 0,94 0,94 2,71 1,94  

AML1 3,85 4,45 687 ± 11 0,63 0,63 2,51 1,94  

a
a0: Paramêtro de rede da célula unitária= 2d100/√3. 

b
ABET = Área específica obtida usando o método 

BET (área total). 
c
Vtotal = Volume total de poro obtido de P/P0= 0,98 usando a regra de Gurvich. 

d
Vmeso = 

Volume  de poro relacionado a contribuição dos mesoporos obtidos usando o método BJH. 
e
Dp= 

Diâmetro médio de poro calculado por intervalos obtidos usando o método de dessorção BJH. 
f
Wt: 

espessura da parede = a0 - Dp.  

 

 Os espectros de RMN de sólidos de 
27

Al, 
13

C e 
29

Si para a Al-MCM-41 

calcinada e após o ancoramento do ligante L1 estão apresentados na Figura 4. Na Figura 

4 A, está apresentado o RMN de 
27

Al da Al-MCM-41 calcinada, o qual serve para 

distinguir o alumínio tetraédrico do alumínio octaédrico em aluminosilicatos e 
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estabelecer o grau de substituição do alumínio na estrutura da sílica mesoporosa. A 

Figura 4A apresenta um sinal em aproximadamente 0 ppm característico de Al 

octaédrico e outro sinal de menor intensidade em aproximadamente 50 ppm 

correspondente ao alumínio coordenado tetraédricamente [16]. Podemos observar 

através das intensidades dos sinas de RMN que a maior parte do alumínio ficou 

coordenado de forma octaédrica na estrutura da matriz da MCM [17]. 

A Figura 4B apresenta o RMN de 
13

C da Al-MCM-41 após o ancoramento do 

ligante L1. Podemos observar a presença de sinais em 7,4 ppm atribuído ao carbono 

ligado ao silício da matriz da MCM, em 24,4 ppm e 47,7 ppm atribuídos ao carbono 

metílico e ao carbono ligado ao ligante L1 [18].  Podemos observar um sinal em 126,9 

ppm atribuídos aos carbonos alifáticos do ligante L1 ancorado na matriz da Al-MCM-

41 [19]. 

 A Figura 4C apresenta o RMN de 
29

Si da Al-MCM-41-L1. Podemos observar 

um sinal em -86 ppm referente ao grupo Q
2
 [silanol germinal, (SiO)2Si(OH)2], Q

3
 em -

95 ppm [silanol único, (SiO)3Si(OH)] e Q
4
 em -101 ppm [siloxano, (SiO)4 Si] 

característico dos silícios da estrutura da matriz de MCM. Também podemos observar a 

presença de sinais em -50 ppm referente ao grupo T
2
 [C-Si(OSi)2(OH)], e -59 ppm o 

qual foi atribuído ao grupo T
3
 [C-Si(OSi)3][14]. Os resultados de RMN de sólido 

13
C e 

29
 Si demonstram que o ligante L1 foi ancorado com sucesso na estrutura da Al-MCM-

41 via ligação covalente Si-O-C. Com os resultados de DRX, isotermas de adsorção-

dessorção de N2 e RMN, podemos observar que o ligante foi ancorado com sucesso na 

matriz da Al-MCM-41 e preferencialmente dentro dos poros mantendo uma estrutura 

regular com poros hexagonais característicos destes materiais mesoporosos. O 

complexo heterogeneizado AHC1 não foi submetido a análise de RMN devido ao 

níquel ser um metal paramagnético.  
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Figura 4- Espectro A) RMN de 
27

Al  da Al-MCM-41 calcinada, B) RMN de 
13

C da Al-MCM-

41-L1 e C) RMN de 
29

Si da Al-MCM-41-L1. 
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Tabela 2- Resultados da análise elementar de CHN e de absorção atômica por chama dos 

materiais heterogeneizados. 

Amostra
a
 Massa 

(g) 

C 

(%) 

H 

(%) 

N 

(%) 

Incorporação 

de ligante 

(%)
a
 

Conteúdo 

orgânico 

(mol/g)
b
 

Conteúdo 

de níquel 

(mol/g)
c
 

A 7,56 0,35 0,11 0,23 0,0 0,0 0,0 

B 7,0 6,81 2,19 0,34 14 119 82±1 

a
A) para análise elementar AHL1e para análise de absorção atómica AHC1.

b
Incorporação do ligante e 

conteúdo orgânico: calculadoatravés da %N obtidada análise elementar de CHN. 
c
Conteúdo de níquel do 

complexo AHC1: resultado obtido da análise de absorção atômica. 

 

Os resultados da análise elementar e absorção atômica por chama (FAAS) estão 

apresentados na Tabela 2. Estes resultados foram usados para determinar a porcentagem 
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de incorporação do ligante L1 e a quantidade de matéria orgânica para o material Al-

MCM-41-L1 e a quantidade de níquel no complexo heterogeneizado AHC1. Através 

do resultado da análise do conteúdo de N foi calculado a quantidade de ligante L1 

ancorado na matriz da Al-MCM-41 que foi de 14% dos 6 mmol adicionados. Este 

resultado corresponde a 119 mol/g (35 mg/g) de ligante no suporte mesoporoso.   

A quantidade de sítios ativos no complexo AHC1 foi calculado usando a 

concentração de níquel 82 mol/g (4,8 mg/g) obtido da análise de FAAS (ver Tabela 2). 

A quantidade de matéria orgânica ancorada na Al-MCM-41-L1 corresponde a 

aproximadamente 0,7 níquel para cada ligante.  

 A Figura 5 apresenta as imagens da microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) da Al-MCM-41 calcinada. As imagens são vistas ao longo do eixo [100] 

apresentado um bom ordenamento dos canais de mesoporos. 

 

Figura 5- Microscopia eletrônica de transmissão da Al-MCM-41 calcinada, imagem vista ao 

longo do eixo [010]. 

 

 O complexo AHC1 foi combinado com EASC e testado em reações de 

oligomerização do etileno e propileno e os resultados obtidos foram comparados com os 

resultados obtidos com os complexos de Si-MCM-41 descritos em trabalho prévio [8]. 

O material AHC1 foi sintetizado e testado para avaliar a introdução de alumínio na 

estrutura do material mesoporoso e sua contribuição frente às reações catalíticas de 

oligomerização. As reações foram realizadas no mínimo em duplicata e os parâmetros 

seguem os utilizados no trabalho previamente descrito [7]. 
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 Os resultados da oligomerização do etileno entradas 1 e 2 são apresentados na 

Tabela 3. A entrada 1 apresenta os resultados obtidos com o complexo AHC1. Uma 

atividade de 37,4 x 10
3
 h

-1
 foi obtida, com uma seletividade para buteno de 96% sendo 

83% para α-buteno. O complexo HC1, entrada 2, apresentou atividade de 18,1 x 10
3
 h

-1
 

com uma seletividade para buteno de 97% sendo 76% para α-buteno. Comparando os 

resultados obtidos com o complexo HC1 (MCM-41 puro silício) entrada 2 com o 

complexo AHC1 (MCM-41 com alumínio) entrada 1, podemos observar uma maior 

atividade catalítica com o complexo AHC1 e uma maior seletividade para α-buteno em 

relação aos resultados obtidos com o complexo HC1. Essa maior atividade apresentada, 

pode estar relacionada a introdução do alumínio na rede do suporte de MCM-41, 

gerando uma acidez que favoreça esta reação ou retirando densidade eletrônica do 

níquel, aumentando sua reatividade. Este comportamento esta de acordo com os 

resultados descritos em reações de polimerização do etileno por Ribeiro et al. [20]. 

 

Tabela 3- Resultados das reações de etileno e propileno dos complexos de Si-MCM-41 e Al-

MCM-41. 

 

Entrada Complexo 
FRoli

b 

(10
3
h

-1
) 

FRalq
c 

(10
3
h

-1
) 

Sc4 (%) α-c4(%) 

% Produtos 

 
C6

d
 C9

d
 

  

e

 

 Testes com etileno 

1 AHC1 37.4 -- 96 83 4 0 1 0 1  

2 HC1 18.1 -- 97 76 3 0 1 0 1  

 Testes com propileno 

3 AHC1 6 3 -- -- 68 0 15 6 11  

4 HC1 3 90 -- -- 3 0 42 19 36  

Complexo: 13 µmol, Pressão: 15 atm para o etileno e 5 atm para o propileno, T = 10 °C, tempo = 0.5 h, 

solvente = tolueno (60 mL), Al/Ni= 200, co-catalisador = EASC, 
b
FR oligomerização: mol de etileno ou 

propileno oligomerizado/(mol Ni*hora); 
c
FR alquilação: mol de tolueno convertido/(mol Ni*hora). 

d
Produtos da oligomerização, 

e
mono-(C10), di-(C13) e tri alquilação (C16) do tolueno com propeno.  

 

Os resultados das reações de oligomerização do propileno estão apresentados na 

Tabela 3 (entradas 3 e 4).  

 O complexo AHC1 foi testado nas reações com o propileno e comparado com os 

resultados obtidos com o complexo HC1. A entrada 3 apresenta os resultados obtidos 
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com o complexo AHC1 apresentando uma atividade para oligomerização do propileno 

de 6 x 10
3
 h

-1
 e uma seletividade de 68% para produtos na faixa C6 e uma atividade para 

alquilação do tolueno de 3 x 10
3
 h

-1
. Comparando com os resultados obtidos com o 

complexo HC1 entrada 4 podemos notar que o complexo HC1 apresenta uma maior 

atividade catalítica para a reação de alquilação do tolueno (90 x 10
3
 h

-1
) do que o 

complexo AHC1. Já para a reação de oligomerização o complexo HC1 apresenta uma 

menor atividade (3 x 10
3
 h

-1
) e menor seletividade para produtos na faixa C6 do que o 

complexo AHC1. A introdução do alumínio na estrutura do suporte de MCM-41 

favorece a reação de oligomerização do propileno, sendo que a MCM-41puro silício 

tende a formar produtos de alquilação do tolueno. 
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4. Conclusão  

Neste trabalho foi descrito a síntese e aplicação do complexo de Níquel-β-

diimina/Al-MCM-41 (AHC1) e sua aplicação em reações de oligomerização do etileno 

e do propileno. O complexo foi sintetizado para comparar os resultados obtidos com o 

complexo de Níquel-β-diimina/MCM-41 e avaliar a contribuição do alumínio 

introduzido na rede da matriz de sílica frente as reações. 

O complexo AHC1 foi obtido pela modificação do ligante e ancoramento via 

ligação covalente com o suporte de Al-MCM-41. Os resultados de RMN de 
13

C e 
29

Si 

confirmam a interação do ligante com o suporte. Através das análises de DRX podemos 

concluir que o suporte de Al-MCM-41 matém um ordenamento hexagonal 

característico destes materiais. A diminuição nos valores de área específica e de 

diâmetro de poro calculados pelo método BET indicam que o ligante está 

preferencialmente dentro dos poros da Al-MCM-41. 

Os complexos de Níquel-β-diimina/Al-MCM-41 (AHC1), são ativos nas reações 

de oligomerização do etileno (37,1 x 10
3
 h

-1
) e do propileno (6 x 10

3
 h

-1
). Em 

comparação com os resultados obtidos com o complexo HC1 (com o suporte de MCM-

41 puro silício) podemos concluir que a introdução do alumínio da rede do suporte 

favoreceu a reação de oligomerização do etileno sendo mais ativo (37,1 x 10
3
 h

-1
)e mais 

seletivo para α-buteno (83 %) e apresentou melhor atividade (6 x 10
3
 h

-1
) e seletividade 

(68 %) para oligomerização do propileno.   
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8 CONCLUSÃO GERAL 

 Foram sintetizados novos complexos de níquel-β-diimina/mesoporosos. Os 

materiais foram caracterizados e aplicados em reações de oligomerização do etileno e 

oligomerização/alquilação do propileno. Tanto os complexos homogêneos quanto os 

heterogeneizados são ativos na oligomerização do etileno e do propileno. Os materiais 

heterogeneizados de níquel-β-diimina/mesoporoso quanto submetidos a reações com o 

propileno além de gerarem produtos de oligomerização, também, geraram produtos de 

alquilação do tolueno com o propileno. O material mesoporoso além de servir como 

suporte contribui com a acidez necessária para que ocorra a reação de alquilação.  

Quando o solvente da reação foi substituído de tolueno para ciclohexano, 

somente produtos de oligomerização foram observados. Quando o solvente foi 

substituído a atividade catalítica diminui, possivelmente devido à olefina ser menos 

solúvel no solvente ciclohexano do que no tolueno.  

Os complexos heterogeneizados foram menos ativos que seus análogos 

homogêneos em praticamente todos os casos, porém, foram mais seletivos tanto para 

frações na faixa de C4 (oligomerização do etileno) quanto na faixa de C6 

(oligomerização do propileno). Os complexos obtidos com o suporte MCM-41 tiveram 

um comportamento semelhante aos obtidos com o suporte mesoporoso SBA-15 em 

quase todos os casos. Porém, na alquilação do tolueno a atividade catalítica com os 

complexos de MCM-41 foram maiores. Este comportamento pode ser explicado pelo 

fato do suporte mesoporoso MCM-41 ter propriedades diferentes do suporte 

mesoporoso SBA-15.  

Os resultados apresentados com os complexos utilizando a Al-MCM-41 foram 

mais ativos na faixa de oligomerização que os resultados obtidos com a MCM-41 puro 

silício. A introdução do alumínio na rede do suporte favorece a reação de 

oligomerização, por retirar a densidade eletrônica do centro metálico aumentando sua 

reatividade.  

Foram realizados testes de reciclo com o complexo HC1 e SC1 que foram 

escolhidos para representar os resultados dos materiais heterogeneizados num todo, o 

qual se mostrou ativo e apresentou resultados promissores para emprego em larga 

escala. 

Conclui-se através dos resultados obtidos que os materiais são muito 

promissores para emprego em reações catalíticas de oligomerização/alquilação de 
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olefinas e, dependendo da faixa de produtos de interesse, podem-se mudar os 

parâmetros reacionais e direcionar a formação de produtos desejada. 

Os materiais heterogeneizados pela combinação do suporte inorgânico (MCM-

41, Al-MCM-41 ou SBA-15) com o complexo de coordenação de níquel-β-

diimina/mesoporoso geram propriedades diferentes do material de origem. 
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Cromatogramas e Tabelas
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ANEXO 1 

Neste anexo estão contidos os cromatogramas e as tabelas para os cálculos 

reacionais dos materiais empregados nesta tese. Estão expostos apenas um gráfico e 

uma tabela de cada complexo usado e apenas de uma reação, representando os 

resultados obtidos tanto para as reações com etileno quanto as reações com o propileno. 

 

Descrição do método do Padrão Interno: 

Na Cromatografia em fase gasosa a área de cada pico é proporcional a massa de cada 

componente. 

Sendo assim, no caso da oligomerização do eteno: 

Ao α mo (para cada olefina) 

Ap α mp (para o padrão interno) 

Sendo Ao a área do pico de cada olefina, mo a massa de cada olefina na alíquota 

analisada e Ap e mp a área e a massa de padrão na alíquota analisada. 

Efetuando a razão entre as duas proporcionalidades obtém-se: 

 

Para transformar a proporcionalidade em igualdade emprega-se o coeficiente de 

resposta do detector relativo para um padrão interno ko/p: 

 

Sendo assim a massa de cada olefina, na alíquota analisada, fica definida como: 

 

Para a determinação da massa total de cada olefina na reação: 

 

No presente caso o padrão interno foi o isooctano e os coeficientes de resposta: 

kC4 = 0,915 

kC6 = 0,935 

kC8 = 0,95 

kC10 = 1,0 
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Figura 1- Cromatograma da reação de oligomerização do etileno com o Complexo MCM-41-

L1-Ni (HC1). 
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Tabela 1- Valores e identificação dos picos do cromatograma de oligomerização do etileno para 

a amostra MCM-41-L1-Ni. 

Substância Valores (min) 

1-buteno 11,46 

2-buteno trans 11,33 

2-buteno cis 11,88 

Padrão interno 25,87 

Solvente  30,45 

Hexenos 19,47 - 23,79 
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Figura 2- Cálculos da oligomerização do etileno com o complexo MCM-41-L1-Ni (HC1).  

Produtos Área Seletividade(wt)/% mol massa/g nNi 0,000013

C4 1-B 3626709 75,9 0,130 Mamostra/g 3,2972

2-B trans 670597 14,0 0,024 Mpadrão/g 0,041

2-B cis 481830 10,1 0,017 Tempo /min 30

SC4 4779136 96,6 0,00304671 0,171 mol eteno/g 28,05

hexenos 165723 100,0 0,006

0,0 0,000 Área Padrão 1048778

0,0 0,000 m eteno convertida/g 3,29

0,0 0,000 M reação 61,2113

SC6 165723 3,4 7,1976E-05 0,006 Atividade (h-1) 18023

C8 1-Oct. #DIV/0! 0,000 α R2

Oct. linear #DIV/0! 0,000 Cn Mol total %Mol Ln%mol

Oct. ramificado #DIV/0! 0,000 4 0,0565610 97,692095 4,581820647

a-C8 #DIV/0! 0,000 6 0,0013362 2,3079047 0,836340076

SC8 0,0 0 0,000 8 0,0000000 0 #NÚM!

C10 1-Dec. #DIV/0! 0,000 10 0,0000000 0 #NÚM!

Dec. linear #DIV/0! 0,000 12 0,0000000 0 #NÚM!

Dec. ramificado #DIV/0! 0,000 14 0,0000000 0 #NÚM!

a-C10 #DIV/0! 0,000 16 0,0000000 0 #NÚM!

SC10 0,0 0 0,000 18 0,0000000 0 #NÚM!

C12 1-nC12 #DIV/0! 0,000 20 0,0000000 0 #NÚM!

C12 linear #DIV/0! 0,000

C12 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C12 #DIV/0! 0,000

SC12 0,0 0 0,000

C14 1-nC14 #DIV/0! 0,000

C14 linear #DIV/0! 0,000

C14 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C14 #DIV/0! 0,000

SC14 0,0 0 0,000

C16 1-nC16 #DIV/0! 0,000

C16 linear #DIV/0! 0,000

C16 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C16 #DIV/0! 0,000

SC16 0,0 0 0,000

C18 1-nC18 #DIV/0! 0,000

C18 linear #DIV/0! 0,000

C18 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C18 #DIV/0! 0,000

SC18 0,0 0 0,000

C20 1-nC20 #DIV/0! 0,000

C20 linear #DIV/0! 0,000

C20 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C20 #DIV/0! 0,000

SC20 0,0 0 0,000

Oligomerização de eteno com o complexo heterogêneo MCM-41-b-diimina Níquel, 100 mg de MCM-41, 10ºC, 30 min, 15 bar, co-
catalisador  EASC[Al]/[Ni]= 200 heterogenea, volume total tolueno 60 mL  + 4,6 mL EASC
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Figura 3- Cromatograma da reação de oligomerização do etileno com o Complexo SBA-15-L1-

Ni (SC1). 

 

 

Tabela 2- Valores e identificação dos picos do cromatograma de oligomerização do etileno para 

a amostra SBA-15-L1-Ni. 

Substância Valores (min) 

1-buteno 11,44 

2-buteno trans 11,60 

2-buteno cis 11,85 

Padrão interno 25,83 

Solvente  30,44 

Hexenos 19,81 - 23,74 
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Figura 4- Cálculos da oligomerização do etileno com o complexo SBA-15-L1-Ni (SC1).  

Produtos Área Seletividade(wt)/% mol massa/g nNi 0,000013

C4 1-B 613890 96,2 0,028 Mamostra/g 1,34

2-B trans 14048 2,2 0,001 Mpadrão/g 0,055

2-B cis 10150 1,6 0,000 Tempo /min 30

SC4 638088 98,2 0,00050995 0,029 mol eteno/g 28,05

hexenos 11666 100,0 0,001

0,0 0,000 Área Padrão 1122262

0,0 0,000 m eteno convertida/g 1,32

0,0 0,000 M reação 60,6

SC6 11666 1,8 6,3518E-06 0,001 Atividade (h-1) 7230

C8 1-Oct. #DIV/0! 0,000 α R2

Oct. linear #DIV/0! 0,000 Cn Mol total %Mol Ln%mol

Oct. ramificado #DIV/0! 0,000 4 0,0230620 98,769758 4,592791468

a-C8 #DIV/0! 0,000 6 0,0002873 1,2302417 0,207210656

SC8 0,0 0 0,000 8 0,0000000 0 #NÚM!

C10 1-Dec. #DIV/0! 0,000 10 0,0000000 0 #NÚM!

Dec. linear #DIV/0! 0,000 12 0,0000000 0 #NÚM!

Dec. ramificado #DIV/0! 0,000 14 0,0000000 0 #NÚM!

a-C10 #DIV/0! 0,000 16 0,0000000 0 #NÚM!

SC10 0,0 0 0,000 18 0,0000000 0 #NÚM!

C12 1-nC12 #DIV/0! 0,000 20 0,0000000 0 #NÚM!

C12 linear #DIV/0! 0,000

C12 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C12 #DIV/0! 0,000

SC12 0,0 0 0,000

C14 1-nC14 #DIV/0! 0,000

C14 linear #DIV/0! 0,000

C14 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C14 #DIV/0! 0,000

SC14 0,0 0 0,000

C16 1-nC16 #DIV/0! 0,000

C16 linear #DIV/0! 0,000

C16 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C16 #DIV/0! 0,000

SC16 0,0 0 0,000

C18 1-nC18 #DIV/0! 0,000

C18 linear #DIV/0! 0,000

C18 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C18 #DIV/0! 0,000

SC18 0,0 0 0,000

C20 1-nC20 #DIV/0! 0,000

C20 linear #DIV/0! 0,000

C20 ramificado #DIV/0! 0,000

a-C20 #DIV/0! 0,000

SC20 0,0 0 0,000

Oligomerização de eteno com o complexo heterogêneo SBA-15-b-diimina Níquel, 100 mg de SBA-15, 10ºC, 30 min, 15 bar, co-
catalisador  EASC[Al]/[Ni]= 200, heterogenea, volume total tolueno 60 mL  + 4,6 mL EASC
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Figura 5- Cromatograma da reação de oligomerização e alquilação do propileno com o 

Complexo MCM-41-L1-Ni. 
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Tabela 3- Valores e identificação dos picos do cromatograma de oligomerização do propeno 

para a amostra MCM-41-L1-Ni (HC1). 

  Substância Valores (min) 

4-metilpenteno 17,48 

2,3-dimetilbuteno 18,29 

4-metilpenteno-2-cis 18,50 

4-metilpenteno-2-trans 20,10 

1-hexeno 20,12 

3-hexeno 21,41 

2-hexeno-trans 21,70 

2-hexeno-cis 22,76 

Padrão interno 34,22 

Solvente  42,27 

Meta-cimeno 57,92 

Para-cimeno 58,12 

Orto-cimeno 58,72 

 

65,71 – 67,77 

 

71,58 – 72,24 
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Figura 6- Cromatograma da reação de oligomerização e alquilação do propileno com o 

Complexo SBA-15-L2-Ni (SC2). 
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Tabela 4- Valores e identificação dos picos do cromatograma de oligomerização do propeno 

para a amostra SBA-15-L2-Ni. 

Substância Valores (min) 

4-metilpenteno 16,04 

2,3-dimetilbuteno 16,76 

4-metilpenteno-2-cis 16,85 

4-metilpenteno-2-trans 17,05 

1-hexeno 18,58 

3-hexeno 18,67 

2-hexeno-trans 19,97 

2-hexeno-cis 20,26 

Padrão interno 33,30 

Solvente  41,56 

Meta-cimeno 57,88 

Para-cimeno 58,07 

Orto-cimeno 58,62 

 

66,27 – 67,88 

 

71,55 – 72,25 
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Figura 7: Cáculos usados para obter as propriedades estruturais dos materiais. 

 

Fonte: Adaptado de Meynen et al. 2009. 

 Lei de Bragg, λ=2dsenθ 

 Parametro de rede na célula unitária, a0= 2d100/√3. 

 Espessura da parede, Wt = a0 - Dp. 
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