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RESUMO 

 

Dias, K. A. Recuperação de Carbono a partir da Lignina: Design de 

Organocatalisadores Redox para Reações Seletivas sob Condições 

de Fluxo. 2021. 207p. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Química Fundamental. Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo – Campus Capital (IQUSP-SP), São Paulo. 

 

Considerando a recente valorização da biomassa lignocelulósica como 

fonte renovável de bens de carbono, o presente trabalho abordou o design, 

a síntese, a caracterização e a aplicação de organocatlisadores redox 

heterogêneos (ORH) na oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo sob 

condições de fluxo contínuo, visando o desenvolvimento de uma 

metodologia de base para a despolimerização seletiva da lignina. 
 

O estudo da síntese dos ORH foi realizado, onde suportes 

cataliticamente ativos e inertes foram explorados.  
 

Dois materiais grafênicos — óxido de grafeno (GO) e óxido de grafeno 

reduzido (rGO) — foram utilizados como suporte cataliticamente ativo no 

estudo da síntese do óxido de grafeno decorado com ácido selenínico 

(SAGO) via interações covalentes (CI) e do ácido 1-

pirenilmetanosselenínico ancorado ao óxido de grafeno reduzido 

(PyrSArGO) via interações não covalentes (NCI) do tipo ‘tagging’ de 

pireno. A metodologia utilizada na síntese de SAGO apresentou a 

ocorrência da eliminação intramolecular (Ei) na última etapa de síntese, 

lixiviando os átomos de selênio da superfície de GO. No caso da síntese de 

PyrSArGO, o ácido 1-pirenilmetanosselenínico (PyrSA) não pôde ser 

isolado devido à sua degradação térmica na temperatura ambiente.  
 

Polistireno reticulado (PS) foi empregado como suporte 

cataliticamente inerte, onde a funcionalização com ácido selenínico foi 

realizada com sucesso em duas etapas sintéticas, rendendo a resina de 

ácido fenilselenínico (PAR) (SeOOH = 1,42 ± 0,05 mmol.g de PAR-1). PAR 
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pôde ser confinada em um reator de leito fixo, onde o melhor resultado para 

oxidação de Baeyer-Villiger foi quando uma solução de injeção contendo 

cetonas modelo (20 mM), H2O2(aq) (200 mM) em metanol foi empregada, na 

T= t.a., na P = 6,8 atm e no tempo reacional de 15 minutos (86% conv 

total média). PAR foi reciclado mais de 500 vezes sem apresentar 

diminuição em sua atividade catalítica.  
 

Inspirados nestes resultados, também efetivamos a síntese do ORH 

resina de ácido benzoico (BAR), onde a carboxilação direta de PS foi 

atingida de forma satisfatória em uma etapa sintética (COOH = 4,31 ± 0,05 

mmol.g de BAR-1). BAR pôde ser confinado no mesmo aparato para síntese 

em fluxo empregado nos estudos com PAR. Os melhores resultados foram 

obtidos quando a solução de injeção foi composta pelas cetonas modelo de 

lignina (100 mM), H2O2(aq) (300 mM), MeSO3H (600 mM) em acetonitrila, 

na T = 50 ºC, P = 6,8 atm e tR = 30 minutos. BAR apresentou elevada 

atividade catalítica auto-tandem, onde benzoquinonas foram obtidas como 

produto principal em rendimentos globais isolados de até 98%.  

 

Palavras-chave: Biomassa, Lignina, Organocatálise Redox, Oxidação, 

Síntese em Fluxo.
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Dias, K. A. Carbon Recovery from Lignin: Redox Organocatalysts 

Design for Selective Reactions under Flow Conditions. 2021. 207p. 

PhD Thesis – Fundamental Chemistry Graduate Program. Institute of 

Chemistry of the University of São Paulo – Capital Campus, São Paulo. 

 

Considering the recent valorization of lignocellulosic biomass as a 

renewable source of carbon goods, the present work involved the design, 

synthesis, characterization, and application of heterogeneous redox 

organocatalysts (ORH) in the Baeyer-Villiger oxidation of model ketones 

under continuous flow conditions, aiming at the development of a base 

methodology for the selective depolymerization of lignin. 
 

The study of the synthesis of the ORH was carried out, where 

catalytically active and inert supports were explored. 
 

Two graphenic materials — graphene oxide (GO) and reduced 

graphene oxide (rGO) — were used as a catalytically active support in the 

study of the synthesis of the graphene oxide decorated with seleninic acid 

(SAGO) via covalent interactions (CI), and the 1 -pyrenylmethaneseleninic 

acid anchored to reduced graphene oxide (PyrSArGO) via pyrene ‘tagging’ 

non-covalent interactions (NCI). The methodology used in the synthesis of 

SAGO presented the occurrence of intramolecular elimination (Ei) in the last 

synthetic step, leaching the selenium atoms from the surface of GO. In the 

case of PyrSArGO synthesis, 1-pyrenylmethaneseleninic acid (PyrSA) 

could not be isolated due to its thermal degradation at room temperature. 
 

Cross-linked polystyrene (PS) was used as catalytically inert support, 

where the functionalization with seleninic acid was successfully carried out 

in two synthetic steps, yielding the phenylseleninic acid resin (PAR) 

(SeOOH = 1.42 ± 0.05 mmol.g of PAR-1). PAR could be confined in a 

packed-bed reactor, where the best result for the Baeyer-Villiger oxidation 

was employing the injection solution containing model ketones (20 mM), 
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H2O2(aq) (200 mM) in methanol, in the T = r.t., at P = 6.8 atm, during the 

reaction time of 15 minutes (86% average total conv). PAR has been 

recycled over 500 times without showing any decrease in its catalytic 

activity. 
 

Inspired by these results, we also carried out the synthesis of the ORH 

benzoic acid resin (BAR), where direct PS carboxylation was satisfactorily 

achieved in one synthetic step (COOH = 4.31 ± 0.05 mmol.g of BAR-1). 

BAR could be confined in the same apparatus for flow synthesis used in the 

PAR studies. The best results were obtained when the injection solution 

was comprised of the lignin model ketones (100 mM), H2O2(aq) (300 mM), 

MeSO3H (600 mM) in acetonitrile, at T = 50 ºC, P = 6.8 atm and tR = 30 

minutes. BAR showed high auto-tandem catalytic activity, where 

benzoquinones were obtained as main products in isolated global yields up 

to 98%. 

 

Keywords: Biomass, Lignin, Redox Organocatalysis, Oxidation, Flow 

Synthesis. 
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Esquema 56. Perspectiva: Proposta de epoxidação de olefinas mediada por 

PAR ou BAR. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

Considerando os diversos temas abordados durante esta tese de 

doutorado, o presente Item visa apresentar, na forma de introdução, a 

problemática que inspirou o desenvolvimento do trabalho, seguida da 

exposição direta da proposta de pesquisa no formato de objetivos. 

   

1.1. INTRODUÇÃO 

1.1.1. Valorização da Lignina como Fonte Renovável de 

Carbono 
 

Analisando o desenvolvimento de todos os setores da sociedade 

humana durante os últimos cem anos, é possível observar o padrão de 

crescimento exponencial na retenção de riquezas, convergindo em 

movimentações de capital global sem precedentes.1,2 Tal fenômeno 

impactou diretamente a demanda de bens de produção, de capital e de 

consumo do planeta, motivado pelo aumento da atividade tecnológica em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.1-3 
 

Porém, mudanças econômicas dessa magnitude possuem caráter 

ambíguo no âmbito socioambiental, visto que a crescente exploração de 

fontes de carbono não renováveis no desenvolvimento industrial e pós-

industrial resultou em um aumento global nos níveis de poluição e 

consequente deterioração da saúde pública.3,4 Portanto, a comunidade 

global se encontra pressurosa pela descoberta de rotas alternativas de 

produção que apresentem índices mitigadores de impacto ambiental 

atrelados à melhoria da qualidade de vida da população.4  
 

Em concordância com este cenário, a implementação de ações 

regulatórias ao nível internacional para a promoção de recursos renováveis 

de carbono tem sido cada vez mais comum.5 Tais ações tem como objetivo 

a diversificação e substituição de suprimentos essenciais para a sociedade 

em detrimento de recursos não renováveis. 
 

Tendo em vista as diferentes fontes de carbono renováveis descritas 

pela ciência moderna, a biomassa lignocelulósica vem se tornando parte 
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indispensável nos debates sobre consumo ao redor do globo.6 Biomassa 

lignocelulósica é a terminologia utilizada para se referir à fração vegetal 

seca das diversas fontes de biomassa existentes no planeta.6-9 

 

Nosso planeta possui uma enorme quantidade desse recurso 

renovável disponível, distribuído entre quase todas as regiões da crosta 

terrestre. Relatórios recentes10,11 estimam que as reservas globais de 

biomassa sobre as partes continentais da litosfera, ultrapassam 14 bilhões 

de toneladas.  
 

Efetivamente, a relevante posição no debate atual sobre consumo na 

qual a biomassa lignocelulósica se insere está relacionada à viabilidade de 

produção de bens renováveis de carbono, de forma competitiva, quando 

comparada à manufatura de recursos fósseis.12,13 Portanto, é possível 

afirmar que todas as fontes da biomassa lignocelulósica apresentam a 

capacidade de gerar bens análogos aos gerados pela exploração de 

petróleo, carvão mineral e gás natural.13-15 De forma simplificada, a Figura 

1 apresenta a produção de bens de carbono oriundos do processo de 

biorrefino integrado da biomassa lignocelulósica. 

 

 

 

Figura 1. Produção de bens de carbono oriundos do biorrefino integrado 

da biomassa lignocelulósica.13-15 
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Como apresentado na parte central da Figura 1, bioenergia e insumos 

químicos de valor agregado se mostram como os dois grandes grupos de 

bens de carbono que podem ser obtidos através do biorrefino integrado de 

biomassa lignocelulósica.15  
 

Dada a modernidade do incentivo da manufatura desse recurso 

renovável, questões igualmente modernas têm surgido com o objetivo de 

otimizar, em todas as esferas, a produção de bens de carbono a partir de 

da biomassa lignocelulósica. Nos últimos vinte anos, houve a insurgência 

do debate sobre o uso de terras aráveis ao redor do globo. Os 

questionamentos levantados se dão principalmente pelo controverso fato 

de imensas áreas serem priorizadas para o cultivo dedicado de espécies que 

apresentam grande potencial produtivo de bens nos setores de 

biocombustíveis e insumos químicos, frente ao cultivo de espécies para fins 

alimentícios.16-18 Não só algumas dessas espécies são consideradas 

invasoras, como áreas de proteção ambiental têm sofrido desmatamento 

ilegal para expandir o cultivo das mesmas.19-21  
 

Uma contramedida que vem sendo muito encorajada para abordar 

essa problemática é a priorização de estudos sobre a manufatura de 

biomassa lignocelulósica residual.22-24 Podendo ser proveniente do setor de 

resíduos sólidos urbanos, esgoto e principalmente do próprio biorrefino de 

biomassa lignocelulósica, a biomassa lignocelulósica residual 

frequentemente encontra seu fim na combustão para obtenção de energia 

termoelétrica.23,24 A exploração da biomassa lignocelulósica residual ao 

nível molecular poderia resultar na diminuição da demanda de terras para 

cultivo dedicado, elevando o aproveitamento do processo de biorrefino 

integrado a níveis mais próximos dos considerados sustentavelmente 

ideais.  
 

Com o objetivo de entender melhor esta contramedida, podemos 

excogitar a composição química da biomassa lignocelulósica e, por 

consequência, definir quais são os alvos moleculares abordados no estudo 

da manufatura de sua fração residual. 



INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

37 

1.1.1.1. Composição Química da Biomassa Lignocelulósica  
 

A biomassa lignocelulósica, como a própria terminologia preconiza, é 

o conjunto de celulose, hemicelulose e lignina — os biopolímeros que 

compõe a estrutura recalcitrante da parede celular secundária em células 

vegetais (Figura 2).25-27 
 

 

 

Figura 2. Composição química da biomassa lignocelulósica.25-27 

 

Ao analisarmos a Figura 2, a celulose é exposta como o biopolímero 

constituído por unidades de D-glicose interconectadas por ligações -1,4-

glicosídicas, compreendendoo as microfibrilas estruturais da parede celular 



INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

38 

vegetal.25 É o composto orgânico mais abundante na natureza e o 

componente majoritário da biomassa lignocelulósica, chegando a 90% em 

massa da composição total de algumas espécies de plantas.26  
 

A hemicelulose, por sua vez, possui estrutura análoga à celulose. 

Porém, é composta principalmente de pentoses como a D-xilose e a L-

arabinofuranose. Permeia as microfibrilas de celulose, interconectando-as 

aos outros componentes da parede celular vegetal.25-27 É o segundo 

componente majoritário da biomassa lignocelulósica, podendo representar 

45% em massa de sua composição.26 
 

Como último componente da biomassa lignocelulósica, temos a 

lignina — um polímero aromático amorfo de rede tridimensional que é 

formado a partir de três principais monômeros fenilpropânicos: os álcoois 

p-cumarílico, coniferílico e sinapílico (Figura 2).25-27 Além de permear as 

microfibrilas de celulose e a hemicelulose, reforçando a resistência 

mecânica da célula vegetal, também é responsável pela proteção celular 

contra os raios ultravioleta.28 É o componente minoritário da biomassa 

lignocelulósica, chegando a 35% em massa, sendo considerada a maior 

fonte natural de compostos aromáticos do planeta.29 
 

De acordo com o abordado no Item 1.1.1., o potencial produtivo da 

biomassa lignocelulósica está atrelado principalmente à indústria de 

biocombustíveis e de insumos químicos.16-18 Porém, ambos os setores 

produzem bens de carbono majoritariamente a partir da fração de 

carboidratos presente na composição química da biomassa lignocelulósica, 

ou seja, a partir de celulose e hemicelulose.18 Para a obtenção de tais 

polissacarídeos, a biomassa lignocelulósica sofre o processo de 

deslignificação, o que gera imensas quantidades de lignina como resíduo.30 

 

 A lignina é considerada majoritariamente como resíduo devido ao 

elevado custo e ao alto dispêndio energético envolvidos em seu processo 

de despolimerização visando a obtenção de insumos químicos de valor 

agregado.31,32 Assim, a lignina se mostra como um dos componentes mais 

representativos da biomassa lignocelulósica residual, o que abrange um dos 
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escopos mais relevantes para a otimização da exploração molecular de 

biomassa lignocelulósica.  
 

Ao olharmos de perto a estrutura de lignina (Figura 2), diferentes 

interconexões entre os monômeros fenilpropânicos podem ser observadas. 

Todas as ligações presentes em tais interconexões são classificadas em dois 

grupos: as do tipo carbono-carbono (25–35%), incluindo ligações -1, -5, 

- e 5-5, e as do tipo éter, incluindo as ligações -O-4 (43–65%) e -O-4 

(6–8%).33-35  
 

Devido à sua maior ocorrência natural, a interconexão que contém 

somente ligação -O-4, também chamada de interconexão -O-4, 

possuindo uma hidroxila no carbono benzílico  , um grupo fenóxi no 

carbono  e uma hidroxila terminal no carbono   (ressaltada em vermelho 

na Figura 3), tem se mostrado um alvo molecular relevante para estudar 

novas estratégias de despolimerização da lignina a fim de aproveitar essa 

extensa fonte renovável de bens de carbono para a produção de insumos 

químicos fenólicos e aromáticos de alto valor agregado.36  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Gerais 
 

Levando em consideração a valorização da lignina como fonte 

renovável de carbono, este trabalho tem como objetivo principal o design, 

a síntese e a caracterização de organocatalisadores redox heterogêneos 

(ORH) e sua aplicação em transformações seletivas visando a 

despolimerização da lignina sob condições de fluxo contínuo (Esquema 1). 
 

2.2.1.  Objetivos Específicos 
 

Considerando a rota proposta para despolimerização seletiva da 

lignina via organocatálise redox heterogênea sob condições de fluxo 

contínuo, este trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 
 

 

1.2.2. 
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Esquema 1. Proposta de despolimerização seletiva da lignina via organocatálise 

redox heterogênea sob condições de fluxo contínuo. 
 

• O design, a síntese e a caracterização de organocatalisadores 

redox heterogêneos (ORH) contendo ácidos orgânicos de 

selênio e carbono como sítio ativo; 
 

• A avaliação da atividade de organocatalisadores redox 

heterogêneos (ORH) no estudo de despolimerização seletiva da 

lignina através da clivagem das ligações carbono-carbono 1-

  e - presentes da interconexão -O-4, proposta em duas 

etapas: 1) Oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo de 

lignina a ésteres; 2) Hidrólise dos ésteres aos respectivos 

fragmentos de lignina (Esquema 1); 
 

• Efetivação da proposta sob condições de fluxo contínuo, por 

meio de reatores de leito fixo (Esquema 1);  
 

• Análise da reciclabilidade dos organocatalisadores redox 

heterogêneos na despolimerização seletiva da lignina;
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• Análise da produtividade da proposta sob condições de fluxo 

contínuo. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Considerando a relevância dos temas abordados no Item 1.1. e os 

objetivos apresentados no Item 1.2., o presente Item pretende ressaltar a 

inovação deste trabalho através da revisão da literatura sobre estratégias 

moleculares para a despolimerização da lignina dentro do recorte da 

proposta apresentada no Esquema 1, Item 1.2.1.. Com o objetivo de 

cercear as metodologias aplicadas como ferramentas no desenvolvimento 

desta tese de doutorado, também será apresentado um referencial teórico 

sobre a relevância da química de fluxo contínuo no desenvolvimento de 

novas metodologias sintéticas e sobre o conceito de organocatálise redox. 
 

2.1. REVISÃO DA LITERATURA  

2.2.1. Estratégias Moleculares para a Despolimerização da 

Lignina  

2.1.1.1. A Oxidação Seletiva de Álcoois Secundários 

Benzílicos na Interconexão -O-4 
 

De acordo com o exposto no Esquema 1, Item 1.2.1., os materiais de 

partida escolhidos na presente proposta de estudo da despolimerização 

seletiva da lignina foram cetonas modelo, onde a hidroxila benzílica presente 

no carbono  da interconexão -O-4 se encontra oxidada à respectiva cetona.  
 

Tal escolha não foi embasada exclusivamente na estratégia catalítica 

proposta para este trabalho, mas também no elevado número de estudos 

publicados envolvendo a oxidação benzílica da interconexão -O-4 como 

estratégia efetiva de estabilização da lignina natural isolada, desencadeando 

efeitos significativos frente à cinética de seu processo de despolimerização.37-

39 

O advento da oxidação benzílica seletiva da interconexão -O-4 

também expandiu o leque de estratégias de despolimerização da lignina 

2.1.1. 
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baseadas na reatividade de aril-cetonas, contexto no qual este trabalho se 

insere.37-40 Sendo assim, notou-se um aumento considerável de artigos 

publicados abrangendo o tema, o que motivou a realização da presente 

revisão da literatura sobre o assunto. 

 

Em 2013, Stahl e col. publicaram um estudo revisitando e propondo 

diversas metodologias frente à oxidação seletiva de álcoois secundários 

benzílicos de compostos modelo de lignina.41 Cerca de vinte metodologias 

estequiométricas e catalíticas foram avaliadas, sendo as últimas envolvendo 

catalisadores metálicos e organocatalisadores radicalares. A melhor 

condição, apresentada no Esquema 2, envolveu a aplicação de 4-acetamido-

TEMPO (AcNH-TEMPO) como organocatalisador radicalar na presença de 

O2(g), ácido nítrico (HNO3) e ácido clorídrico (HCl), em que, após 24 horas de 

reação a 45 ºC, a cetona modelo de lignina ii foi obtida em 96% de 

rendimento isolado a partir do composto modelo de lignina i. 
 

 
 

Esquema 2. Oxidação benzílica seletiva de i realizada por Stahl e col..41  
 

Inspirados pelo trabalho de Stahl e col., Samec e col. abordaram a 

oxidação catalítica do composto modelo iii à cetona modelo iv utilizando 

paládio sobre carvão (Pd/C) na presença de O2(g) e de glicose como aditivo, 

no ano de 2015 (Esquema 3).42 Após dois dias de reação na temperatura 

de 80 ºC, iv foi obtida em 81% de rendimento isolado.  
 

 

 
 

Esquema 3. Oxidação benzílica seletiva de iii realizada por Samec e col..42 
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Westwood e col., ainda em 2015, publicaram a obtenção da cetona 

modelo de lignina ii em 95% de rendimento isolado a partir de i, após 14 

horas de tempo reacional a 80 ºC, lançando mão do sistema catalítico 

constituído por 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona (DDQ) e nitrito de 

terc-butila (tBuONO) na presença de O2(g) (Esquema 4).43 
 

 
 

Esquema 4. Oxidação benzílica seletiva de i realizada por Westwood e col..43  
 

Já em 2016, Fu e col. desenvolveram um complexo de irídio 

monoidratado com pentametilciclopentadieno e 2-2’-bipiridinil-6-6’-diol 

(Cat-[Ir]) e o utilizaram como catalisador na oxidação de i, obtendo ii em 

82% de rendimento isolado (Esquema 5) após 20 horas de tempo reacional 

sob refluxo na temperatura de 150 ºC.44 

 
 

Esquema 5. Oxidação benzílica seletiva de i realizada por Fu e col..44  
 

Em 2017, a primeira metodologia biocatalisada para a oxidação 

benzílica seletiva de i foi descrita por Schallmey e col..45 A lacase lcc2 

variante M3 do fungo Trametes versicolor foi aplicada como biocatalisador 

na presença de quantidades equimolares de ácido violúrico monoidratado, 

em uma solução composta de tampão acetato de sódio pH = 5 e do líquido 

iônico monocatiônico etil-metil-imidazólio/etil-sulfato ([EMIm][EtSO4]) 
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(Esquema 6). Após a incubação de cinco dias na temperatura ambiente, ii 

foi obtida em 92% de conversão e 100% de seletividade.45  
 

 

 

Esquema 6. Oxidação benzílica seletiva biocatalisada de i realizada por 

Schallmey e col..45 
 

Seguindo a tendência da utilização de enzimas como catalisadores, 

em 2018 Kamer e col. publicaram a bioengenharia de uma metaloenzima 

artificial contendo o complexo de ferro e tris(piridilmetil)amina (SCP-2L 

A100C-D) como parte integrante de seu sítio ativo, especificamente para a 

oxidação benzílica de i à ii na presença de H2O2.46 Conforme mostrado no 

Esquema 7, tal metodologia rendeu ii em 85% de rendimento isolado.  
 

 
 

Esquema 7. Oxidação benzílica seletiva de i realizada por Kamer e col..46 
 

Também no ano de 2018, Ralph e col. inovaram ao apresentar uma 

metodologia de oxidação benzílica do composto modelo de lignina v sob 

irradiação de micro-ondas, usando o complexo de dioxomolibdênio (VI) com 

DMSO (Esquema 8).47 A cetona modelo de lignina vi foi obtida em 93% de 

rendimento isolado em apenas 10 minutos de exposição às micro-ondas.   
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Esquema 8. Oxidação benzílica seletiva de v sob aquecimento por irradiação de 
micro-ondas realizada por Ralph e col..47 

 

Uma outra abordagem publicada em 2018 foi a aplicação do 

catalisador dinuclear de oxovanádio pentacoordenado com uma molécula 

de água e duas moléculas do ligante tridentado saliciladeído benzoil-

hidrazona (Cat-[V]), na presença de piridina em quantidades equimolares, 

para a oxidação seletiva do composto modelo de lignina vii, realizada por 

Tsai e col. (Esquema 9).48 A cetona viii foi obtida em 75% de rendimento 

isolado após 24 horas de reação a 80 ºC.  

 
 

Esquema 9. Oxidação benzílica seletiva de vii realizada por Tsai e col..48 
 

Motivado pelos estudos mostrados até o presente momento, nosso 

grupo de pesquisa também se mostrou interessado no desenvolvimento de 

catalisadores heterogêneos para a oxidação benzílica seletiva de compostos 

modelo de lignina sob condições de fluxo contínuo. Em colaboração com o 

Prof.  Dr. Pedro H. C. Camargo do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo – Campus Capital (IQUSP-SP) e seus então alunos de doutorado 

Thenner S. Rodrigues e Rafael S. Geonmonond, a aluna de doutorado 

Camila M. Kisukuri desenvolveu nanopartículas de ouro suportadas em sílica 

gel (AuNPs/SiO2) que puderam ser acondicionadas em um reator de leito 

fixo (6,4 mm de diâmetro externo × 4,6 mm de diâmetro interno × 5 cm 
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de comprimento; volume do reator com 460 mg de AuNPs/SiO2: 0,5 mL) e 

utilizadas como catalisador heterogêneo na oxidação benzílica seletiva do 

composto modelo de lignina ix à cetona modelo x.  
 

Com uma solução de injeção composta por ix (12 mM em metanol 

(MeOH)), 4 equivalentes de peróxido de hidrogênio (H2O2(aq) 30% m/m, 48 

mM em MeOH) e 1 equivalente de hidróxido de potássio (KOH, 12 mM em 

MeOH), x pôde ser obtida em 74% de conversão e 100% de seletividade 

após 30 minutos de tempo de reação (tR), na temperatura de reator de 40 

ºC (Esquema 10).49 Esse trabalho, publicado em 2018, segundo a revisão 

da literatura até o momento do depósito desta tese de doutorado, é o 

primeiro e único estudo envolvendo a oxidação benzílica seletiva de 

compostos modelo de lignina sob condições de fluxo contínuo.   

 

 
 

Esquema 10. Oxidação benzílica seletiva de ix sob condições de fluxo contínuo 
realizada por nosso grupo de pesquisa (Andrade e col.).49 

 

Em 2019, Stephenson e col. aplicaram acetato de paládio (II) 

(Pd(OAc)2), na presença de oxigênio atmosférico, como catalisador na 

oxidação benzílica do composto modelo xi, onde a cetona xii foi obtida em 

87% de rendimento isolado após 18 horas de reação a 65 ºC (Esquema 

11).50 

 

 
 

Esquema 11. Oxidação benzílica seletiva de xi realizada por Stephenson e 

col..50 

Como finalização da revisão sobre a oxidação benzílica seletiva de 

compostos de lignina, o estudo mais recente sobre o tema foi publicado em 



REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

47 

2020 por Su e col..51 Revisitando o trabalho de Westwood e col. (vide 

Esquema 4), a utilização de nitrito de sódio (NaNO2) foi proposta como 

alternativa ao emprego de nitrito de terc-butila (tBuONO) na oxidação de xi 

à xii. Realizando a reação no estado sólido, foi empregado sulfato de sódio 

(Na2SO4) como auxiliar inerte no processo mecanoquímico de mistura dos 

componentes reacionais em um moinho de bolas (25 Hz), onde xii foi obtida 

em 86% de rendimento isolado após 1,5 horas de reação (Esquema 12). 
 

 
 

Esquema 12. Oxidação benzílica seletiva de xi realizada por Su e col..51 
 

 

2.1.1.2. A Oxidação de Baeyer-Villiger como Estratégia de 

Despolimerização da Lignina 
 

Mantendo em mente os recentes esforços para a obtenção seletiva de 

cetonas modelo de lignina expostos no Item 2.1.1.1., uma gama de novas 

estratégias pôde ser aplicada na despolimerização da lignina baseada na 

reatividade de cetonas. Entre elas, a oxidação de Baeyer-Villiger foi 

escolhida como estratégia principal neste trabalho com o intuito de explorar 

as ligações carbono-carbono 1-  e - presentes da interconexão -O-4 

(vide Esquema 1, Item 1.2.1.). Aspectos mecanísticos dessa reação serão 

explorados mais a frente, no referencial teórico.  
 

A continuação da presente revisão da literatura pretende 

contextualizar o leitor sobre a escassez de trabalhos abordando essa 

temática e ressaltar a inovação da proposta desta tese. Ao realizar o 

escrutínio das bases de dados, apenas quatro trabalhos puderam ser 

encontrados sobre o emprego da oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas 

modelo de lignina, sendo que em somente um, cetonas modelo de lignina 

contendo o grupo hidróxi-metileno na posição  da interconexão -O-4 

foram utilizados como material de partida.52-55 
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Em 2015, Crocker e col. propuseram, pela primeira vez, o estudo da 

oxidação de Baeyer-Villiger da cetona modelo de lignina xiii. Para isso, 

apostaram na formação in situ de perácido fórmico, utilizando 8 

equivalentes de ácido fórmico (HCO2H) na presença de 8 equivalentes de 

H2O2(aq)
 30% m/m durante 24 horas de tempo reacional, na temperatura de 

50 ºC.52 A reação apresentou 90% de conversão, na qual foi identificada a 

formação regiosseletiva do éster-acetal xiv em 10% de rendimento isolado 

e do ácido verátrico (xv), produto da hidrólise de xiv, em 78% de 

rendimento isolado (Esquema 13). 
  

 
 

Esquema 13. Oxidação de Baeyer-Villiger de xiii realizada por Crocker e col..52 

 

Já em 2017, o grupo do Prof. Crocker evoluiu o estudo de 

despolimerização da lignina através da mesma rota proposta, porém 

utilizando uma abordagem de catálise heterogênea visando a ativação de 

cetonas modelo frente à oxidação de Baeyer-Villiger.  
 

Tal abordagem envolveu a síntese de uma -zeólita contendo estanho 

(Sn--zeólita, Sn: 1,22 mmol.g-1
 de -zeólita) e sua aplicação (150 mg) na 

oxidação de xvi mediada por 13 equivalentes de H2O2(aq)
 30% m/m durante 

24 horas, a 80 ºC.53 Diferindo dos resultados obtidos em 2015 pelo emprego 

de perácidos carboxílicos, a reação apresentou 86% de conversão e 100% 

de regiosseletividade ao produto de migração arílica. Assim, o éster xvii foi 

obtido em 82% de rendimento isolado e o mequinol (xviii), produto de 

hidrólise de xvii, foi obtido em traços (2% de rendimento isolado) 

(Esquema 14).  
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Esquema 14. Oxidação de Baeyer-Villiger de xvi realizada por Crocker e col..53 
 

Ainda em 2017, Zhang e col. estudaram a oxidação de Baeyer-Villiger 

da cetona modelo ii mediante duas abordagens distintas (Esquema 15).54 

Na primeira (caminho superior, Esquema 15), dois equivalentes do ácido 

meta-cloro perbenzoico (m-CPBA) foram empregados na presença de dois 

equivalentes de bicarbonato de sódio (NaHCO3). Uma mistura de 

regioisômeros foi observada após 15 horas de reação à temperatura 

ambiente, onde o éster xix foi obtido em 66% de rendimento isolado, e o 

éster-acetal xx em 26% de rendimento isolado.  
 

Na segunda abordagem (caminho inferior, Esquema 15), com o 

objetivo de evitar o dispêndio de esqueletos orgânicos ao final do processo, 

5 mol% de difenil disseleneto ((PhSe)2) na presença de 4 equivalentes de 

H2O2(aq)
 30% m/m foram utilizados. Disselenetos orgânicos, espécies 

angulares monovalentes bicoordenadas de selênio, na presença de três
  

 

 
 

Esquema 15. Oxidação de Baeyer-Villiger de ii realizada por Zhang e col..54 
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equivalentes de hidrogenoperóxidos, são oxidados a duas moléculas do 

respectivo ácido selenínico, espécie piramidal tetravalente tricoordenada de 

selênio (Esquema 15, quadro tracejado).55-57 Zhang e col. exploraram essa 

transformação para a formação in situ de 10 mol% de ácido fenilselenínico, 

que na presença de excesso de H2O2(aq), pôde ser continuamente 

transformado em perácido selenínico no meio reacional, possibilitando a 

obtenção xix (44% de rendimento isolado) e xx (37% de rendimento 

isolado) como a mistura de produtos regioisoméricos da oxidação de 

Baeyer-Villiger de ii. 
 

Zhang e col. também foram responsáveis pela publicação do estudo 

mais recente envolvendo a oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo 

de lignina.58 Em 2020, o trabalho de 2015 de Crocker e col. foi revisitado 

pelos autores, que otimizaram a formação de perácido fórmico ao empregar 

ácido fórmico diretamente como solvente reacional (Esquema 16). Na 

presença de 10 equivalentes de de H2O2(aq)
 30% m/m durante quatro horas, 

na temperatura de refluxo de 100 ºC, a cetona modelo de lignina xxi foi 

oxidada de forma regiosseletiva (100%) ao éster-acetal (87% conv.), onde 

o ácido para-anísico (xxii) e fenol (xxiii) foram identificados como produtos 

únicos, obtidos em 86% e 77% de rendimentos isolados, respectivamente. 
 

 
 

Esquema 16. Oxidação de Baeyer-Villiger de xxi realizada por Zhang e col..58 
   

2.2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2.1. Relevância da Química de Fluxo no Design de 

Metodologias Organossintéticas 
 

Tradicionalmente, a síntese orgânica é compreendida e ensinada 

como uma coleção de conceitos teóricos e práticos, incluindo tipos de 

reações (i. e. oxidação, redução, substituição etc.), intermediários reativos 

(i. e. carbocátions, radicais etc.) e manipulação de aparatos laboratoriais.59 
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Tais conceitos, explorados de forma conjunta ou individual, visam a 

obtenção eficaz de uma determinada molécula-alvo. Tendo como foco 

principal a utilização das ferramentas disponíveis para a melhoria da síntese 

do alvo sintético, o desenvolvimento prático da síntese orgânica se baseia 

no estudo de condições e aparatos específicos inerentes a cada uma das 

etapas sintéticas.59,60 
 

Nesse contexto, a partir o início do século XXI, observou-se um 

aumento meteórico na utilização da química de fluxo por parte da 

comunidade científica.60-61 Como abordagem metodológica, a química de 

fluxo pode ser definida como o estudo de reações químicas nas quais os 

reagentes são combinados pelo bombeamento de fluidos através de tubos, 

sob taxas de fluxo conhecidas.62 A proeminência dessa abordagem como 

ferramenta no desenvolvimento da química moderna pode ser explicada por 

uma soma de fatores advindos do desenvolvimento de novas tecnologias, 

sendo sua natureza modular o fator mais abrangente, em que a integração 

de novas condições, reagentes, equipamentos e análises envolvidos em 

uma etapa reacional ou processos multietapa, pôde ser atingida de forma 

simples, versátil e miniaturizada.62,63  
 

Outra característica fundamental e disruptiva da utilização da química 

de fluxo, é o alto grau de precisão na injeção de reagentes e soluções que, 

por consequência, impõe um controle mais preciso das condições 

reacionais. Tal grau de precisão também resulta em altas taxas de 

reprodutibilidade e segurança, tornando a química de fluxo acessível não 

apenas a uma variedade de disciplinas, mas também a pesquisadores que 

desenvolvem processos no escalonamento de bancada ao industrial.62-64 
 

A síntese orgânica se apresenta como um dos campos da química que 

mais se beneficiou com a incorporação de metodologias de química de fluxo, 

trazendo reprodutibilidade e expansão de potencial para um campo de 

pesquisa altamente baseado em habilidades manuais. Como fruto da 

colaboração mundial nesta área, hoje temos periódicos de circulação 

internacional como o Journal of Flow Chemistry (Springer PublishingTM, 
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2011), no qual cerca de 95% das publicações envolvem o estabelecimento 

de novas metodologias em síntese orgânica sob a ótica da química de fluxo. 

Para citar um caso específico, a química de fluxo também é, pelo menos 

parcialmente, responsável pelo aumento de estudos que incorporam 

metodologias fotoquímicas ao escopo de ferramentas organossintéticas, 

onde o acesso a novos intermediários reativos corroborou a efetivação de 

transformações que seriam essencialmente impossíveis de realizar de outra 

forma.65,66 O desenvolvimento de metodologias previamente classificadas 

como impraticáveis também é conhecido como nova janela de processo 

(NPW, sigla em inglês).67 
 

Cada vez mais, aparatos de química de fluxo, tanto aqueles cujo 

design é feito de forma independente em laboratórios acadêmicos, quanto 

os vendidos comercialmente, vêm sofrendo um intenso processo de 

automação.68 Tal fenômeno expande os limites da síntese orgânica frente à 

padronização da geração de dados experimentais, à inserção e otimização 

de algoritmos de aprendizado de máquina em análises quimiométricas dos 

processos sintéticos e à diminuição de etapas de manuseio de compostos 

químicos, aumentando significativamente a acessibilidade da síntese 

orgânica a ser realizada por não-especialistas ou pessoas com 

deficiência.69,70 
 

A fim de explorar o potencial total da química de fluxo, o pesquisador 

que se propõe a desenvolver tal metodologia no âmbito da síntese orgânica 

deve ser capaz de discernir quando e como o fluxo pode ser benéfico. 

Somando-se à base sólida de conceitos prático-teóricos inerentes à síntese 

orgânica, as habilidades específicas sobre a mecânica dos processos devem 

estar sob constante atualização. Muitas vezes, o maior obstáculo do 

desenvolvimento da metodologia de síntese em fluxo é a escolha do aparato 

reacional. Nos últimos vinte anos, tal informação vem sendo 

extensivamente abordada em artigos científicos e revisões hiperespecíficas, 

o que criou uma enciclopédia em constante expansão de aparatos de fluxo 

e suas respectivas aplicações.71,72 Essa enciclopédia corrobora uma certa 



REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

53 

homogeneidade na anatomia dos aparatos desenvolvidos ao longo dos 

anos.72 
 

Reconhecendo a relevância da química de fluxo no design de 

metodologias organossintéticas, podemos aprofundar um pouco mais nossa 

percepção frente aos módulos que usualmente compõe os sistemas 

voltados para síntese orgânica sob condições de fluxo.  
 

2.2.1.1. Anatomia Geral de Sistemas para Síntese em 

Fluxo 
 

Esta seção abordará as especificidades da anatomia geral de sistemas 

para síntese em fluxo miniaturizados, visando a produção de compostos 

orgânicos no escalonamento de bancada.71,72 
 

 O Esquema 17 nos mostra os módulos básicos que compõem o 

sistema de síntese em fluxo. Nuances sobre o funcionamento de cada um 

dos módulos serão discutidas ao decorrer do texto.  
 

 
 

Esquema 17. Anatomia geral de sistemas para síntese em fluxo.71,72, adapt. 
 

Antes da descrever cada módulo de maneira específica, a devida 

importância deve ser dada aos materiais utilizados para compor a tubulação 

que os interconectam (representada por linhas retas nos Esquemas). Toda 

a rede de tubulações presente em um sistema cujo design é direcionado 

para a síntese em fluxo deve ser composta por materiais que apresentem 

compatibilidade físico-química às condições e reagentes impostos ao 

processo.   
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Usualmente, são utilizados polímeros que apresentam alta tolerância 

a solventes orgânicos e reagentes corrosivos, e que também apresentam 

alta resistência termomecânica (Figura 3).71,72 A transparência de 

tubulações compostas por fluoropolímeros como os perfluoro-álcóxi-alcanos 

(PFA, sigla em inglês), o polietilenopropileno fluorado (FEP, sigla em inglês) 

e o politetrafluoroetileno (PTFE, sigla em inglês) tem se mostrado muito 

atraente em processos que envolvem a ação de luz.71 Polímeros opacos, 

como as poliéter-éter-cetonas (PEEK, sigla em inglês) também se fazem 

presentes. Quando o processo requer altíssimas pressões, a tubulação de 

aço inoxidável se mostra uma opção viável.71,72  
 

 
 

Figura 3. Tubulação: componentes mais comuns.71,72 
 

Como componente motriz do sistema, temos o módulo de injeção 

fluida (representado no Esquemas por um círculo contendo um ‘V’, onde o 

respectivo vértice indica a direção de injeção fluida). Diversos mecanismos 

podem ser utilizados para injetar soluções contendo reagentes, reagentes 

líquidos de forma pura e gases comprimidos. De acordo com a 

compatibilidade química entre os reagentes, diversos canais de injeção 

podem ser adicionados de forma paralela. 
 

A Figura 4 nos mostra os três tipos de bombas mais utilizadas como 

módulo de injeção líquida. A primeira, amplamente utilizada em sistemas 

de cromatografia em fase líquida de alta eficiência (HPLC, sigla em inglês), 

tem seu funcionamento embasado no preenchimento de uma câmara, e 

subsequente liberação do líquido presente na câmara através do movimento 

frequente de um pistão. O segundo tipo funciona pelo carregamento das 
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soluções de injeção em seringas, que terão seu fluxo de injeção controlado 

pela rotação de um parafuso no eixo central. O terceiro tipo de bomba de 

injeção líquida é a peristáltica, no qual a ação de um rotor sobre um tubo 

flexível direciona o fluxo de líquidos aos módulos seguintes.  
 

 
 

Figura 4. Módulo de injeção fluida: tipos de bombas de injeção líquida.71,72 
 

A injeção de gases comprimidos também é possível, desde que 

munida de tecnologia complementar para medir a quantidade de matéria 

injetada (Figura 5).72 Ao se acoplar um manômetro controlador de pressão 

de cilindro (CPC, sigla em inglês) na fonte gasosa, é possível se ter uma 

noção geral de liberação de matéria, uma vez que se conhecem as 

características físico-químicas de compressão do gás. Controladores de 

fluxo de massa (MFC, sigla em inglês) surgiram para aumentar ainda mais 

a precisão de injeção de materiais gasosos. Portanto, quando acoplados a 

um cilindro de gás comprimido, são capazes de computar a quantidade de 

massa da gás fluída, ao passo que também controlam a pressão de injeção.  
 

 

Figura 5. Módulo de injeção fluida: tipos de injeção gasosa.71,72 
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Após o módulo de injeção fluida, é mostrado o módulo do misturador 

(representado nos Esquemas como um ponto cheio). O módulo do 

misturador é acoplado ao sistema somente quando há confluência entre 

dois reagentes ou mais, e consequente necessidade de mistura entre eles. 

O misturador líquido-líquido pode ser somente uma conexão tubular, onde 

diferentes fluxos podem ser observados de acordo com a taxa de injeção 

de cada um dos reagentes (Figura 6).72 Ainda nesse cenário, um aparato 

chamado micromixer foi desenvolvido e se destaca por promover uma 

melhor mistura entre líquidos mediante pequenas reentrâncias ao final de 

cada canal.73  
 

 
 

Figura 6. Módulo do misturador: tipos de misturadores líquido-líquido.72,73 
 

Assim como em misturadores líquido-líquido, os misturadores 

líquido/gás também podem ser compostos por uma conexão tubular, 

gerando padrões de fluxo análogos (Figura 7). A tecnologia de tubo-em-

tubo também tem sido muito utilizada por apresentar alta eficácia no 

processo de solubilização de diversos gases em diversas composições 

líquidas.74 Tal eficácia pode ser explicada pelo seu sistema de 

funcionamento, em que, como o próprio nome preconiza, duas tubulações 

coaxiais compõem o misturador. A tubulação interna, por onde flui o líquido, 

apresenta paredes permeáveis a gases. Na tubulação externa, flui o 

composto gasoso, impulsionado por um sistema Gás-MFC. Após a 

solubilização, o efluente produzido é o líquido saturado de gás.   
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Figura 7. Módulo do misturador: tipos de misturadores líquido-gás.72-74 

 

Seguindo o exposto no Esquema 17, o próximo módulo que compõe 

o sistema de síntese em fluxo é o módulo do reator. É dentro do módulo do 

reator que ocorre a reação. Portanto, salvo em casos específicos, é no 

módulo do reator que são concentrados os esforços para a determinação de 

variáveis reacionais como tempo de reação ou residência (tR) e temperatura 

(T). Existe uma gama de reatores que podem ser utilizados em aparatos 

desenhados para síntese em fluxo. Os mais comuns estão apresentados na 

Figura 8.72,73 Como cerne da metodologia em fluxo, a escolha do reator está 

diretamente atrelada à natureza da reação a ser estudada.72  
 

Um tipo de reator amplamente utilizado em processos bifásicos 

líquido-sólido e gás-sólido e em processos trifásicos líquido-gás-sólido é o 

reator de leito fixo. A porção sólida dos componentes reacionais atuará 

como fase estacionária, sendo confinada em um aparato semelhante a uma 

coluna de HPLC. Os líquidos e/ou gases fluirão em seu interior através dos 

espaços entre as partículas do material sólido.73 Tal reator tem contribuído 

em diversas frentes de pesquisa. O destaque vai para reações envolvendo 

catálise heterogênea.72-75  
 

Se, durante a reação, o único objetivo é variar o tempo reacional e/ou 

a temperatura do reator, uma forma comum de reator é o de bobina, 

composto pela própria tubulação escolhida. Quando a bobina se encontra 

ao redor de uma fonte luminosa, é denominada de fotobobina. 
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 Outro tipo de reator miniaturizado que vem ganhando espaço no 

cenário da síntese em fluxo é o chip.72-76 A categoria dos chips tem seu 

funcionamento embasado em caminhos entalhados em materiais sólidos, 

transparentes ou opacos. Possuem características únicas derivadas da 

interação entre o material sólido e o fluxo fluido.76 Quando possuem um 

módulo de misturador integrado, são chamados de mixchips. Quando pode 

ser aplicado uma diferença de potencial ao material sólido do qual é 

composto, podem ser caracterizadas como células eletrossintéticas.76 
 

 

 
 

Figura 8. Módulo do reator: tipos de reatores.72-76 

 

O último módulo que se mostra presente em todos os aparatos para 

síntese em fluxo é o regulador de pressão traseira (representado por um 

halter triangular nos Esquemas). Esse módulo é responsável por manter a 

pressão interna constante de todo o sistema que o precede.72,73  
 

Dois tipos de reguladores de pressão traseira são extensivamente 

aplicados (Figura 9). O de pressão fixa funciona através do afunilamento do 

fluxo fluido em um sistema modulado por uma mola de constante elástica 
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fixa. Analogamente, o de pressão variável também trabalha mediante o 

afunilamento do fluxo fluido. Porém, a secção transversal do funil pode ser 

ajustada pela expansão ou contração de um diafragma exposto a pressões 

de referência reguláveis.73  
 

 

Figura 9. Módulo do regulador de pressão traseira: tipos de reguladores.72-73 

 

Antes de concluir a apresentação da anatomia geral de sistemas 

desenhados para síntese em fluxo, é valido citar a presença de módulos 

opcionais que, apesar de se mostram de extrema importância na otimização 

de metodologias, são integrados aos aparatos com menor frequência 

(Esquema 17).  
 

O módulo de quenching, em sua natureza, pode ser classificado como 

um módulo de injeção fluida. Com o objetivo de realizar processos 

quimicamente ativos e destruir espécies reativas presentes no efluente do 

módulo do reator, o módulo é acoplado após o mesmo, onde os reagentes 

de quenching são injetados antes do módulo de coleta.72-74, 77 

 

Já o módulo de purificação (representado pela figura de um pincel nos 

Esquemas), engloba diversos aparatos de fluxo que realizam diferentes 

processos de purificação.77 Dentre os módulos de purificação descritos na 

literatura, podemos citar os extratores líquido-líquido, compostos por uma 

membrana hidrofóbica que mimetiza a interfase de separação sem 

desconsiderar os coeficientes de partição (Figura 10). Contém um módulo 

de injeção fluida, o que permite transportar a fase aquosa ou a fase 

orgânica. Também podemos citar o advento da cromatografia em leito 

móvel simulado aos aparatos de química de fluxo como uma tecnologia 
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disruptiva desenvolvida pela empresa Knauer®, na qual várias colunas 

seriadas, contendo fase sólida móvel injetada mecanicamente no sentido 

contrário ao fluxo fluido, são responsáveis pela purificação cromatográfica 

do efluente do reator.78 Outras tecnologias incluem colunas de leito fixo 

para scavenging de impurezas, colunadores cromatográficos 

automatizados, HPLC preparativo e aparatos de recristalização em fluxo.78 
 

  
 

Figura 10. Exemplos de módulos de purificação.72-78 

 

Por último, podemos destacar alguns exemplos de módulos opcionais 

de análise. Visando determinar parâmetros de conversão, produção e 

pureza dos produtos presentes no efluente, temos aparatos como o 

espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR, sigla 

em inglês) em fluxo da Mettler Toledo® e o espectrômetro de ressonância 

magnética nuclear (RMN) de 100 MHz em fluxo desenvolvido pela 

NanalysisTM (Figura 11). Ambos os aparatos acopláveis possuem sistemas 

diferenciados que possibilitam a preparação de amostras de forma 

automatizada, extraindo informações espectrais de maneira programada.78  
 

Há relatos de outras técnicas acopladas a sistemas em fluxo que 

também fornecem informações analíticas, como a cromatografia em fase 

líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS, sigla em inglês), bem 

como a utilização de espectrômetros Raman.78 
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Figura 11. Exemplos de módulos de análise acoplados.72-78 
 

Com o intuito de exemplificar como um diagrama de síntese em fluxo 

se apresenta utilizando os recursos imagéticos apresentados até o 

momento, o Esquema 18 mostra a síntese multietapa em fluxo de amidas 

a partir de álcoois primários e aminas, realizada por Jensen e Liu.79  

 

 
 

Esquema 18. Exemplo de um diagrama de síntese em fluxo: síntese multietapa 

de amidas a partir de álcoois primários e aminas, realizada por Jensen e Liu.79 

 

Na primeira etapa, induzidos por um módulo gás-MFC e por um 

módulo de injeção líquida por bomba de injeção com seringas, oxigênio 

molecular e uma solução de álcoois primários em acetonitrila (100 mM) são 

injetados no sistema composto de tubulação de PFA. Os reagentes se 

encontram em um módulo de misturador de conexão tubular e seguem para 



REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

62 

o módulo de reator de leito fixo contendo rutênio suportado em alumina 

(Ru@Al2O3; Ru: 5% m/m), mergulhado em um banho de óleo a 80 ºC, com 

tR = 19 segundos, onde ocorre a oxidação do álcool secundário ao 

respectivo aldeído. O efluente do reator segue para o módulo de purificação 

composto por um degaseificador de membrana da ZefluorTM para a retirada 

da fase gasosa do fluxo fluido.  
 

O efluente do módulo de purificação contendo a solução de aldeídos 

desgaseificada, em conjunto com uma solução de aminas em acetonitrila 

(MeCN) (240 mM; 2,4 equivalentes) e o complexo ureia-peróxido de 

hidrogênio (UHP, sigla em inglês) em dimetilsulfóxido (DMSO, sigla em 

inglês) (400 mM; 2 equivalentes), ambas impulsionadas por módulos de 

injeção líquida com seringas e misturadas em um módulo de conexão 

tubular, é direcionado a um módulo de reator do tipo mixchip. A reação de 

amidação oxidativa ocorre com tR = 22 minutos, em um gradiente de 

temperatura de 95-120 ºC imposto pelo aquecimento automatizado do 

mixchip. Nota-se que o módulo de regulador de pressão traseira fixa esteve 

mantendo a pressão de 440 psi (libras por polegada quadrada) (30 atm) 

em todo o sistema precedente. Após o módulo de regulador de pressão 

traseira, uma amostra é retirada em um amostrador em loop, seguindo para 

a análise de LC-MS externa ao sistema (off-line). A pureza das amidas 

formadas também é avaliada pelo FTIR em fluxo da Mettler Toledo® 

(ReactIRTM) acoplado diretamente ao fluxo fluido (in-line). Dessa forma, 17 

amidas puderam ser sintetizadas em um tempo de operação de cerca de 25 

minutos, em conversões de até 96%. 
 

Com uma noção aprofundada sobre como a anatomia de sistemas 

para síntese em fluxo se apresenta, podemos nos ater aos aspectos de 

química verde correlacionados ao uso de tais metodologias.  

 

2.2.1.2. Síntese em Fluxo e Química Verde 
 

Na atualidade, a química verde pode ser considerada uma plataforma 

da ciência moderna onde os esforços comuns da academia, da indústria e 

do governo convergem para desenvolvimento uma civilização sustentável.80 
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Esse cenário evidencia o papel estratégico que químicos sintéticos 

desempenham no desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas para 

atingir tal objetivo, uma vez que a síntese orgânica representa uma 

significante fonte de bens.80,81 É claro como o interesse conjunto é 

direcionado para resolver questões ambientais, mas também para alcançar 

interesses econômicos comuns, mantendo a produção altamente eficiente 

e sustentável.80,81  Portanto, os 12 Princípios da química verde82.83 

emergiram como guias para elevar metodologias de síntese a patamares 

cada vez mais ambientalmente amigáveis. 
 

Nesse âmbito, a química verde e a síntese em fluxo têm se mostrado 

parceiros ideais para acessar ferramentas sintéticas cada vez mais eficazes.84 

Como previamente discutido no Item 2.2.1., procedimentos organos-

sintéticos realizados sob o regime de fluxo apresentam um elevado controle 

sobre as condições reacionais, o que pode levar à maior reprodutibilidade e 

produtividade do processo. A natureza modular de sistemas para síntese em 

fluxo também viabiliza o monitoramento de etapas sintéticas resolvido no 

tempo.85 Ao diminuir as etapas de manuseio através da automação, a 

segurança do operador aumenta e a síntese se torna mais acessível. A 

possibilidade de geração e utilização in situ de espécies químicas perigosas 

também caracteriza uma elevação da segurança operacional, quando 

comparada aos procedimentos usualmente aplicados no regime de 

batelada.85 Quando empregadas em aparatos de fluxo miniaturizados, tais 

espécies reativas podem ter seu comportamento estudado sob condições de 

elevadas pressão e temperatura, ampliando o escopo de utilização de 

componentes reacionais previamente considerados incompatíveis.85,86  
 

Com o intuito de exemplificar tais assertivas, o Esquema 19 mostra o 

trabalho de Kappe e col., no qual, de forma inovadora, um módulo do 

misturador do tipo tubo-em-tubo foi adaptado para atuar como módulo do 

reator, visando o estudo da reação de homologação de Arndt-Eistert sob 

condições de fluxo.87 Na parte externa do reator de tubo-em-tubo, mediante 

a reação em fluxo entre soluções de N-metil-N-nitroso-p-toluenosulfonamida 
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e hidróxido de potássio (KOH), diazometano (CH2N2), um gás extremamente 

explosivo e tóxico, pôde ser gerado in situ. No sistema desenvolvido, o 

diazometano foi capaz de permear a membrana interna, aonde uma solução 

de cloretos de ácido foi injetada. Após 18 minutos de reação e um módulo 

de quenching com ácido clorídrico diluído (HCl(aq)), foram obtidos três 

exemplos de cetonas -monocloradas, em rendimentos isolados chegando a 

98%. A pressão do sistema foi mantida constante em 40 psi (2,7 atm) pela 

ação de um módulo de regulador de pressão.  

 
 

Esquema 19. Reação de homologação de Arndt-Eistert sob condições de fluxo 

mediante geração in situ de diazometano, realizada por Kappe e col..87 

 

Outro fator que transige a química verde à síntese em fluxo é a 

eficiência energética.82,83 No que tange a exposição dos reagentes à radiação 

eletromagnética, uma comparação direta pode ser feita entre um 

experimento realizado sob condições de batelada e outro sob condições de 

fluxo (Figura 12). 72-74,88 Considerando um volume total de ocupação dos 

reagentes de 102 cm3, a razão entre a área superficial e o volume total 

ocupado de um sistema em bateladas é cerca de trinta vezes menor do que 

o apresentado por um sistema de fluxo.88 
 

Tal fato corrobora a parcela de responsabilidade da química em fluxo, 

citada no Item 2.2.1., sobre a incorporação de metodologias fotoinduzidas
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Figura 12. Comparação da área de exposição entre sistemas sob condições de 

batelada e fluxo.72-74,88 

 

em síntese orgânica. Como exemplo, o trabalho de Baxandale e Baumann 

(Esquema 20) abrangeu a síntese em fluxo do ibuprofeno através da reação 

de foto-Favorskii.89 Uma solução do composto xxiv foi injetada em um 

módulo de reator do tipo fotobobina UV-150TM, munido de uma lâmpada de 

mercúrio de baixa pressão da Vapourtec® com um filtro de emissão no 

comprimento de 354 nm, passando pelo rearranjo de foto-Favorskii em um 

tR = 15 minutos. A irradiação da lâmpada também proporcionou o 

aquecimento da reação a T = 65 ºC. Após passar por um módulo de 

purificação do tipo extrator líquido-líquido, por um módulo de quenching e 

por um módulo de análise (Flow-UVTM da UNIQSIS®), o ibuprofeno foi obtido 

em um rendimento isolado de 76%, apresentando uma produtividade de 

3,65 mmol por hora de operação. 
   

 

 
 

Esquema 20. Síntese do ibuprofeno via reação de foto-Favorskii sob condições 

de fluxo, realizada por Baxandale e Baumann.89 

 



REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

66 

A síntese em fluxo também concorda com a química verde ao 

possibilitar a diminuição considerável de tempos reacionais, podendo render 

produtos em maior seletividade, o que caracteriza um processo mais 

limpo.82,83 Com isso em mente, o Esquema 21 traz o estudo da 

regiosseletividade da adição eletrofílica do produto da litiação alílica de xxv, 

sob condições de fluxo, realizado por Luisi e col.90 As soluções contendo o 

composto xxv e sec-butil-lítio (sBuLi) foram injetadas a um modulo de 

reator de bobina na T = 0 ºC, através de misturador de conexão tubular. 

Devido ao alto controle de injeção, a reação de litiação alílica pôde ocorrer 

no tR = 3,2 segundos. Em seguida, o produto litiado promoveu a adição 

eletrofílica a uma solução de cloreto de tetrametilsilila (TMSCl), injetada 

através de uma conexão tubular a um segundo reator de bobina. Em tR = 

2,0 segundos, a 0 ºC, a mistura inseparável dos regioisômeros xxvi e xxvii 

foi obtida em 70% de rendimento isolado, com 96% de seletividade para a 

formação do regioisômero xxvii. 
 

 

Esquema 21. Estudo da regiosseletividade da adição eletrofílica do produto de 

litiação alílica de xxv, realizado por Luisi e col..90 

 

Tendo em vista a premissa da química verde em combater a geração 

exacerbada de resíduos e, visto que parâmetros como rendimento e 

seletividade se mostram insuficientes para a determinação da eficiência 

ambiental de um processo químico, outras métricas são necessárias para 

avaliar as características sustentáveis de um procedimento sintético. Uma 
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das métricas mais simples e eficaz é o fator ambiental (Fator-E), introduzido 

por Sheldon.91 O Fator-E é calculado pela razão entre a massa de resíduos 

produzidos por massa de produto desejado e dá uma ideia imediata de 

como uma química elegante e complexa pode resultar em um processo 

altamente oneroso para o meio ambiente. O valor ideal atribuído ao Fator-

E é zero, representando uma geração de resíduos nula.  
 

Como podemos notar até o momento, no âmbito da diminuição da 

geração de resíduos em processos de síntese, a química de fluxo provê 

alternativas interessantes devido a seu caráter integrativo, onde as etapas 

de reação, purificação e análise podem ser encontradas em somente um 

sistema.82,83 

 

Um dos exemplos mais representativos sobre o assunto se mostra no 

trabalho de Tranmer e col. (Esquema 22).92 Nesse trabalho, os autores 

descrevem primeira síntese total de um produto natural na qual todas as 

etapas sintéticas foram realizadas sob condições de fluxo, de forma 

interconectada. A ()-oxomaritidina (xxx) foi sintetizada a partir dos 

compostos xxviii e xxix em oito etapas, numa rota sintética mista, 

utilizando um sistema de fluxo de complexidade sem precedentes.  
 

Ao longo da rota sintética proposta, cinco módulos de reator do tipo 

leito fixo, carregados com catalisadores poliméricos heterogêneos, foram 

utilizados. Três desses catalisadores poliméricos foram adquiridos 

comercialmente, ao passo que dois foram preparados em laboratório. Um 

módulo de reator do tipo mixchip também foi utilizado, assim como um 

hidrogenador em fluxo da Thales® (H-CubeTM). Dois módulos de purificação 

também compuseram o sistema, um evaporador em fluxo e uma coluna de 

scavenging. Três módulos de regulador de pressão traseira distintos foram 

alocados em pontos estratégicos do sistema. Ao fim, um módulo de análise 

do tipo LC-MS também foi empregado em diversos pontos do sistema. 
 

A síntese total de xxx também foi realizada utilizando os mesmos 

reagentes, porém em regime de batelada. Mais uma vez, a natureza 

modular de sistemas em fluxo possibilitou a análise de cada etapa sintética  
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Esquema 22. Síntese total da ()-oxomaritidina (xxx) a partir de xxviii e xxix 

em oito etapas interconectadas sob condições de fluxo, realizada por Tranmer e 

col..92 

 

de forma individual. Ao fim, a título de comparação, a síntese total de xxx 

em batelada apresentou o rendimento global isolado de 42%, ao longo de 

duas semanas de trabalho na bancada, apresentando um Fator-E conjunto 

de 79,1. Quando a síntese total foi realizada sob condições de fluxo, o 

rendimento global isolado foi de 65%, onde desde o momento da injeção 

até a obtenção do efluente da última reação, se passaram 4 horas totais de 

operação. O Fator-E conjunto observado para a síntese total em fluxo foi de 

18,3, o que é considerado excelente para um processo de oito etapas.  
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Além da drástica redução do Fator-E, corroborando o sucesso da 

otimização sustentável da síntese de xxx, a penúltima etapa sintética 

apresentou conversão maior quando o catalisador foi confinado no reator 

de leito fixo. Tal observação suscita mais uma característica ímpar da 

síntese em fluxo no contexto de catálise heterogênea líquido-sólido.93 

Dentro do módulo do reator do tipo leito fixo, haverá uma enorme oferta 

de sítios ativos presentes no catalisador confinado frente à demanda 

diminuta de reagentes, podendo ocasionar melhorias diretas na conversão 

e seletividade das reações propostas.82,83,92,93 Ao longo dos últimos anos, 

alguns processos envolvendo a catálise heterogênea em fluxo já foram 

classificados como novas janelas de processo.92,93 
 

Na esfera de escalonamento, considerando a síntese em fluxo como 

um processo que se encontra no limiar entre academia e indústria, duas 

abordagens principais são recorrentes na literatura específica.82,83 Há 

relatos do design ex novo, escalonando todos os componentes do aparato 

de fluxo, e também a possibilidade de escalonamento em paralelo, que 

utiliza quantos módulos forem necessários, na escala já estudada.84  
 

Por último, é importante ressaltar que, em vários casos, os 

procedimentos desenvolvidos para síntese em fluxo não se enquadram nas 

métricas da química verde que atualmente são consideradas adequadas, 

levando em conta que a maioria delas se embasam no cálculo de massa. 

Por outro lado, vantagens inerentes à química de fluxo, como o aumento 

da segurança operacional e nível de automação, não podem ser facilmente 

medidas. As métricas propostas para a química verde foram, são e sempre 

serão cruciais no desenvolvimento das novas gerações de químicos 

sintéticos. Mas devemos manter em mente o fato de tais métricas 

representarem respostas para problemáticas mais abrangentes e urgentes, 

e. g. a geração de resíduos. Talvez seja instintivo pensar que novas 

tecnologias como a síntese em fluxo possam pavimentar o acesso a 

soluções inovadoras e, consequentemente, ao avaliar ou medir as possíveis 

vantagens oferecidas, novas métricas poderão se fazer necessárias. 
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2.2.2. O Conceito de Organocatálise Redox  
 

Desde o fim da década de 1970,94,95 os fundamentos da catálise 

baseada em reações de oxirredução têm sido amplamente estudados e 

ainda vêm sendo extensivamente aplicados em diversos processos 

sintéticos.94-96 

 

De forma geral, a catálise redox funciona através do estabelecimento 

de um ciclo de transferência de um ou mais elétrons entre estados 

reduzidos (CRred) e oxidados (CRox) de catalisadores redox.95,96 

Usualmente, o ciclo é iniciado e mantido por agentes externos como a 

aplicação de diferença de potencial em eletrodos (eletrocatálise redox), luz 

(fotocatálise redox) e reagentes químicos, e, frente à efetivação da reação 

de interesse, há a restauração das espécies iniciais do ciclo (Esquema 23). 
 

 
 

Esquema 23. Esquema geral da catálise redox.94-96 

 

Devido ao extenso conhecimento de seus processos oxidorredutivos, 

catalisadores redox contendo metais de transição representam a grande 

maioria dos estudos envolvendo catálise redox, sendo as reações de Fenton 

e foto-Fenton um exemplo representativo que se enquadra nessa 

assertiva.97  
 

Porém, a utilização de catalisadores redox orgânicos vem ganhando 

atenção na última década, caracterizando a organocatálise redox como 

linha de pesquisa emergente principalmente em processos 

fotoinduzidos.98,99 Por via de regra, o uso preferencial de 

organocatalisadores frente a catalisadores metálicos pode representar um 

processo ambientalmente mais amigável, mais sustentável e, em muitos 

casos, apresenta maior viabilidade econômica.100-102 
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2.2.2.1. Organocatálise Redox na Oxidação de Baeyer-

Villiger 
 

Nesse contexto, a oxidação de Baeyer-Villiger se mostra como uma 

interessante reação modelo para a ampliação do escopo de 

organocatalisadores redox. Tal assertiva pode ser explicada pelo uso 

corriqueiro de hidroperóxidos e perácidos orgânicos reativos em 

quantidades equimolares para promover tal reação. A possibilidade de 

criação de um ciclo catalítico envolvendo a formação, aplicação e 

restauração dessas espécies, além de caracterizar uma organocatálise 

redox, contornaria aspectos negativos comumente associados à oxidação 

de Baeyer-Villiger, como o dispêndio equimolar de esqueletos orgânicos 

presentes na estrutura do agente oxidante.103 

 

Com isso em mente, o estudo de enzimas dependentes de flavina, 

incluindo as monooxigenases (e. g. Baeyer-Villiger monooxigenase), 

halogenases e oxidases, permitiu a recente classificação das mesmas como 

bioorganocatalisadores redox, empregando a oxidação de Baeyer-Villiger 

como reação modelo.104 O Esquema 24 traz a simplificação do 

funcionamento do ciclo catalítico redox imposto por tais enzimas, onde a 

flavina hidroxilada (Flavina-OH) contida no sítio ativo, após duas etapas de 

redução, na presença de H2O2(aq) ou O2(g) sob condições ácidas, gera o

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esquema 24.  Bioorganocatálise redox imposta por enzimas dependentes de 

flavina.104-105 
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hidroperóxido de flavina (Flavina-OOH). Flavina-OOH, por sua vez, atua 

como agente oxidante na oxidação de Baeyer-Villiger, onde há relatos de 

transformação de cetonas a ésteres ou lactonas em rendimentos bons a 

excelentes.104-105 Flavina-OH é gerado como produto dessa reação, 

reiniciando o ciclo catalítico na presença dos reagentes supracitados. 
 

Inspirado no caso de enzimas dependentes de flavina, o mecanismo 

envolvido no emprego de perácidos orgânicos de forma catalítica na 

oxidação de Baeyer-Villiger também poderia ser classificado como 

organocatálise redox. É importante ressaltar que, devido à 

contemporaneidade do desenvolvimento desse nicho de pesquisa, não há 

precedentes da classificação dos exemplos que serão mostrados como 

organocatálise redox. Porém, o intuito deste referencial teórico é relacionar 

a conformidade do uso de tais espécies com os preceitos apresentados no 

Item 2.2.2.. 
 

Retomando o exemplo exposto no Esquema 15 do Item 2.1.1.2., a 

aplicação da química de perácidos selenínicos na oxidação de Baeyer-

Villiger é conhecida há mais de oitenta anos.103,106-108 A catálise imposta por 

esse sistema é baseada no ciclo ácido/perácido selenínico — espécies 

tetravalentes tricoordenadas de selênio.54-57,106-108 Na presença de H2O2(aq) 

sob condições ácidas, quantidades catalíticas de ácido selenínico são 

constantemente transformadas em perácido selenínico, sendo a última a 

espécie responsável pela oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas a ésteres 

e lactonas. Analogamente, o ciclo ácido/perácido carboxílico também pode 

ser imaginado. A literatura traz somente um estudo apresentando o 

estabelecimento eficaz do sistema carboxílico, motivando ainda mais o 

estudo de condições reacionais para que o mesmo aconteça.109 
 

De forma resumida, o Esquema 25 traz a racionalização do emprego 

do ciclo ácido/perácido orgânico no contexto da organocatálise redox. 

 
] 
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Esquema 25.  Racionalização do ciclo ácido/perácido orgânico no contexto da 

organocatálise redox.106-109 

 

Tanto as enzimas dependentes de flavina quanto os ácidos orgânicos 

são passíveis de sofrer o processo de imobilização em suportes sólidos 

orgânicos.108-109 Dessa forma, também podem ser classificados como 

organocatalisadores redox heterogêneos.106-109 Além de apresentarem fácil 

recuperação ao final do processo, catalisadores heterogêneos podem ter 

suas propriedades físico-químicas moduladas a fim de aumentar sua 

estabilidade, provendo ferramentas cada vez mais robustas para a aplicação 

da oxidação de Baeyer-Villiger, nos âmbitos acadêmico e tecnológico. O 

caráter heterogêneo dos organocatalisadores redox também expande a 

possibilidade de inovação por meio da realização dessa reação sob 

condições de fluxo, visto que, nesse caso, ainda não há relatos do 

desenvolvimento de metodologias convergindo a química de fluxo e a 

organocatálise redox.110 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. SÍNTESE DAS CETONAS MODELO DE LIGNINA 
 

Conforme justificado nos Itens 1.2. e 2.1., a síntese das cetonas 

modelo de lignina — compostos que mimetizam a interconexão -O-4 

presente na lignina — foi realizada visando a obtenção dos materiais de 

partida para o desenvolvimento da metodologia tema deste trabalho. 
 

  Sumarizando o planejamento sintético de tais esqueletos, o 

Esquema 26 nos traz a análise retrossintética escolhida, tendo como 

principal inspiração os trabalhos de Stephenson e col..50,111  
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Partindo das cetonas modelo de lignina, pudemos propor a primeira 

desconexão como uma 1,3-diO entre a ligação C-C, apresentando como 

reagentes equivalentes as -fenóxi-acetofenonas e formaldeído. A ligação 

C-O presente nas -fenóxi-acetofenonas, por sua vez, poderia sofrer uma 

desconexão do tipo C-O éter, rendendo as acetofenonas -monobromadas 

e fenóis como reagentes equivalentes. Como última desconexão proposta, 

uma 1,2-diX sobre a ligação C-Br pode ser imaginada, onde acetofenonas 

comerciais poderiam atuar como reagentes equivalentes iniciais. 
 

 
 

Esquema 26. Análise retrossintética das cetonas modelo de lignina escolhida 

para este trabalho. 
 

De acordo com o planejamento sintético apresentado no Esquema 26, 

a rota sintética das cetonas modelo de lignina a partir de reagentes 

comerciais pôde ser realizada em três etapas. A primeira delas, mostrada 

no Esquema 27, foi a reação de  -monobromação da 4-metóxi-acetofenona 

(1a), da 3-metóxi-acetofenona (1b) e da 4-benzilóxi-acetofenona (1c), 
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mediada por N-bromo-succinimida (NBS) como fonte de bromo, na 

presença de ácido p-toluenossulfônico (APTS), na temperatura de refluxo 

Trefluxo = 82 ºC, durante 2,5 h.  
 

Tal estratégia sintética divergiu da utilizada por Stephenson e 

col.,50,111 que empregava bromo molecular (Br2) como fonte de bromo, por 

apresentar melhores rendimentos e condições mais seguras de manipulação 

dos reagentes.112-114 De fato, esse procedimento rendeu as acetofenonas -

monobromadas 2a-c em rendimentos isolados excelentes (96 % rend. 

isolado para a formação de 2b).  
 

 
 

Esquema 27. Rota sintética: Etapa I) -monobromação de 1a-c para a obtenção 

de 2a-c. 

 

A segunda etapa sintética consistiu na reação de substituição 

nucleofílica bimolecular (SN2) de 2a-c, utilizando fenol (3a), guaiacol (3b) e 

mequinol (3c), em suas formas aniônicas devido à presença de carbonato 

de potássio (K2CO3), como nucleófilos (Esquema 28).50-111 
 

A reação de 2c com 3a foi testada em acetona (65% de rend. isolado) 

e N,N-dimetil-formamida (DMF) (80% de rend. isolado),50-111 em 8h de 

tempo reacional na temperatura ambiente. Como o melhor resultado foi 

alcançado quando DMF foi empregada como solvente, a utilização dessa 

condição reacional foi motivada para todo o restante do escopo de materiais 

de partida. As -fenóxi-acetofenonas 4a-e foram obtidas em rendimentos de 

bom a excelentes (91% de rend. isolado para a formação de 4b). 
 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

76 

 
 

Esquema 28. Rota sintética: Etapa II) SN2 de 2a-c usando 3a-c como nucleófilos 

para a obtenção de 4a-e. 

 

Como última etapa sintética para a obtenção das cetonas modelo de 

lignina, foi realizada a reação aldólica cruzada entre 4a-e e formaldeído, 

mediada por K2CO3. Nos estudos realizados por Stephenson e col.,50,111 uma 

única adição de formalina (1,5 equivalentes de formaldeído) era realizada 

ao início da reação. Devido à obtenção de baixos rendimentos ao produto 

desejado, decidimos modificar o procedimento e adicionar o excesso de 

mais 0,5 equivalentes de formaldeído após tempo reacional de 2h. Portanto, 

em um tempo reacional total de 2,5 h e na temperatura ambiente, as 

cetonas modelo de lignina 5a-e foram obtidas em bons rendi-  

 

 
 

Esquema 29. Rota sintética: Etapa III) Reação aldólica cruzada entre 4a-e e 

formaldeído para a obtenção de 5a-e. 
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mentos (91% de rend. isolado para a obtenção de 5a).  
 

Portanto, as cetonas modelo de lignina 5a-e foram sintetizadas com 

sucesso a partir de acetofenonas comerciais em três etapas, apresentando 

bons rendimentos globais, chegando até 74% de rendimento global para a 

síntese de 5d. 

 

3.2. EXPLORAÇÃO DE ORGANOCATALISADORES REDOX 

HETEROGÊNEOS CONTENDO ÁCIDO SELENÍNICO NA 

OXIDAÇÃO DE CETONAS MODELO DE LIGNINA 
 

2.2.1. Design de Organocatalisadores Redox Heterogêneos 

Contendo Ácido Selenínico 

 

Com as cetonas modelo de lignina em mãos, os esforços puderam ser 

direcionados para a efetivação do design, da síntese e da caracterização de 

organocatalisadores redox heterogêneos contendo a função ácido selenínico 

em sua estrutura, assim como suas respectivas aplicações na oxidação das 

cetonas modelo de lignina. 
 

Como citado no Item 2.2.2.1., a escolha pelo emprego da catálise 

heterogênea vem se mostrando uma abordagem robusta na concordância 

de metodologias organossintéticas com a química verde.106-109. Com a 

possibilidade de modulação de suas propriedades físico-químicas, o design 

de catalisadores heterogêneos tem se tornado cada vez mais específico, 

viabilizando processos sem precedentes.108-109 
 

É interessante enxergar o design de um catalisador heterogêneo sob 

o ângulo da exploração da porção estrutural que lhe confere estado físico 

diferente dos reagentes e produtos no sistema reacional. Considerando 

catalisadores heterogêneos no estado sólido, o uso de suportes sólidos se 

mostra uma poderosa ferramenta para a modulação das particularidades 

do sítio ativo.115 Tal característica pode ser atribuída à efetivação tanto de 

interações covalentes (CI, sigla em inglês) quanto de interações não-

covalentes (NCI, sigla em inglês) na ancoragem da porção estrutural 

contendo o sítio ativo ao suporte sólido.115-117 

3.2.1. 
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Nesse contexto, a divisão entre suportes sólidos inertes e suportes 

sólidos ativos tem sido cada vez mais perceptível em publicações 

abrangendo catálise heterogênea.118,119 Quando a interação — CI ou NCI — 

entre suporte sólido/sítio ativo é a única presente, o suporte pode ser 

considerado cataliticamente inerte. Porém, se houver interações entre 

suporte sólido/reagentes e/ou produtos que interfiram de forma 

significativa no ciclo catalítico, tal suporte pode ser considerado 

cataliticamente ativo.118-120 
 

É importante ressaltar que tanto os suportes sólidos quanto os sítios 

ativos podem ser compostos por materiais orgânicos, inorgânicos ou 

ambos. Como convenção de nomenclatura, quando ambas as partes são 

estruturalmente orgânicas, é preparado um organocatalisador heterogêneo. 

Quando ambos são puramente metálicos, há a formação de um catalisador 

metálico heterogêneo. Quando uma das partes é orgânica e a outra 

inorgânica, ou se uma das partes é um composto organometálico, obtém-

se um catalisador híbrido heterogêneo.121,122 
 

Trazendo tais conceitos para o contexto deste trabalho, o design de 

organocatalisadores redox heterogêneos contendo a função ácido selenínico 

como sítio ativo envolveu a escolha de três tipos de suportes sólidos para a 

obtenção de três organocatalisadores redox heterogêneos distintos 

(Esquemas 30 e 32).  
 

No primeiro deles, poliestireno (PS) foi escolhido como suporte sólido 

catalicamente inerte,120-124 onde as funções ácido selenínico estariam 

ligadas ao suporte via CI. Tal catalisador foi batizado de resina de ácido 

fenilsselenínico (PAR, sigla em inglês) devido à funcionalização direta dos 

anéis aromáticos da estrutura do PS (Esquema 30). 

 

 Já na estrutura dos dois organocatalisadores redox heterogêneos 

restantes, a química supramolecular de materiais grafênicos foi escolhida 
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Esquema 30. Estrutura da resina de ácido fenilselenínico (PAR). 
 
 

 

para desenvolver a função de suporte sólido cataliticamente ativo. Tal 

escolha foi baseada nas propriedades disruptivas que o grafeno apresenta, 

consideradas revolucionárias para química de materiais moderna.125,126  
 

O grafeno possui uma estrutura bidimensional de espessura atômica, 

composta de anéis benzênicos interconectados que geram uma densidade 

de orbitais-p puros altamente orientada de forma perpendicular à superfície 

do material, também chamada de sistema .126 Dentre as diversas 

propriedades derivadas dessa característica estrutural, a habilidade de 

efetuação de NCI do tipo  se mostra muito versátil no âmbito da atuação 

de materiais grafênicos como suporte.127 As NCI do tipo  mais 

representativas entre materiais grafênicos e as porções contendo sítios 

catalíticos e/ou substratos e/ou produtos podem ser classificadas como - 

‘stacking’ (‘empilhamento’ de dois sistemas ), -íons e -ligação de 

hidrogênio.127,128 
 

A acessibilidade a materiais grafênicos também pode ser atribuída às 

reações de oxidação e redução do próprio grafite — um material de simples 

obtenção, visando a produção de óxido de grafeno (GO, sigla em inglês) e 

óxido de grafeno reduzido (rGO, sigla em inglês), respectivamente 

(Esquema 31).128,129 Esses últimos dois materiais, por ainda possuírem 

regiões superficiais puramente aromáticas, possuem propriedades 

remanescentes do grafeno. Porém, por conterem outras funções orgânicas 

e. g. epóxidos, hidroxilas e carboxilas, possuem comportamentos dispersi- 
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Esquema 31. Obtenção de óxido de grafeno (GO) e óxido de grafeno reduzido 

(rGO) a partir do grafite. 
 
 

 

vos distintos em diferentes solventes, podendo também ter seu potencial 

como suporte sólido expandido para a efetivação de CI.125-130 

 

Dito isso, o Esquema 32 traz a idealização estrutural dos dois últimos 

organocatalisadores redox heterogêneos que tiveram o estudo de suas 

sínteses proposto neste trabalho. Aproveitando a reatividade das oxiranas 

presentes na superfície do GO,128,130 a função ácido selenínico poderia ser 

inserida através de CI, rendendo o óxido de grafeno decorado com ácido 

selenínico (SAGO, sigla em inglês). Beneficiando-se das propriedades de 

dispersão do rGO e de sua capacidade de impor NCI do tipo - ‘stacking’, 

o ácido 1-pirenilmetanosselenínico (PyrSA, sigla em inglês) poderia ser sin- 
    

 
 

Esquema 32. Estrutura do óxido de grafeno decorado com ácido selenínico 

(SAGO) e do ácido 1-pirenilmetanosselenínico ancorado ao óxido de grafeno 
reduzido (PyrSArGO). 
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tetizado e ‘ancorado’ via grupamento pirenila à superfície de rGO — 

processo também batizado de ‘tagging’ de pireno.131,132 Dessa forma, o 

ácido 1-pirenilmetanosselenínico ancorado ao óxido de grafeno reduzido 

(PyrSArGO) poderia ser sintetizado. 
 

Antes de apresentar o estudo da síntese dos três organocatalisadores 

redox heterogêneos contendo ácido selenínico, é válido ressaltar que apesar 

dos poucos precedentes para síntese de tais materiais, metodologias 

empregando catalisadores suportados em poliestireno, GO e rGO sob 

condições de fluxo têm se mostrado cada vez mais comuns.110,133,134 

 

2.2.2. Síntese e Caracterização da Resina de Ácido 

Fenilselenínico (PAR) 
 

A rota sintética escolhida para a síntese da resina de ácido 

fenilselenínico (PAR) foi inspirada nos trabalhos de Huang e col.135 e 

Nicolaou e col.136, que propuseram a utilização de poliestireno reticulado 

como material de partida.  A funcionalização de espécies de selênio sobre 

os anéis aromáticos presentes na estrutura do poliestireno pôde ser 

alcançada seguindo a sequência de litiação com n-butil-lítio (n-BuLi) na 

presença tetrametil-etilenodiamina (TMEDA), seguida do quenching com 

disselenetos orgânicos alquílicos como os de dietila ((EtSe)2) e de dimetila 

((MeSe)2). Como produto, as resinas de etil- e metil-seleneto puderam ser 

obtidas (Poliestireno-SeEt e Poliestireno-SeMe, respectivamente). 
 

Partindo desse ponto e visando a síntese de PAR, a função ácido 

selenínico poderia ser alcançada em mais uma etapa reacional do tipo ‘one-

pot’, envolvendo três reações em cascata centradas no átomo de selênio, 

sendo duas delas mediadas por agentes oxidantes como 

hidrogenoperóxidos ou oxigênio molecular.55  
 

A primeira dessas reações envolveria a oxidação das resina de alquil-

seleneto (Poliestireno-SeR) à resina de alquil-selenóxido (Poliestireno-

Se(O)R) mediada por agentes oxidantes contendo oxigênio.55 Em seguida, 

a reação de eliminação intramolecular (Ei) syn de selênio, também 

3.2.2. 
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conhecida como eliminação de selenóxido, poderia acontecer através do 

aquecimento do meio reacional.55  É importante salientar que essa segunda 

reação possui como requisito estrutural a presença de hidrogênios 

hibridizados sp3 na posição  ao átomo de selênio, devido à formação de 

olefinas como produtos, juntamente da resina de ácido selenênico 

(Poliestireno-SeOH).55 Portanto, a cadeia alquílica presente nos 

disselenetos orgânicos utilizados no início da síntese deve possuir, 

obrigatoriamente, dois carbonos ou mais. Por fim, Poliestireno-SeOH 

poderia ser oxidada à PAR mediante a ação do mesmo agente oxidante 

adicionado no início da etapa reacional do tipo ‘one-pot’. 
 

Com isso em mente, o Esquema 33 mostra a síntese do di-n-butil-

disseleneto ((n-BuSe)2) — o alquil-disseleneto escolhido para a síntese de 

PAR. Lançando mão da metodologia descrita por Syper e Młochowski,137 foi 

realizada a preparação de bis-selenolato de sódio ((NaSe)2) a partir de 

selênio elementar, pela ação de hidróxido de sódio (NaOH) na presença de 

hidrazina (N2H4). Após 6h de reação, foi adicionado brometo de n-butila (n-

BuBr) e (n-BuSe)2
 foi obtido em 82% de rendimento isolado como um 

líquido laranja de odor extremamente pungente. 
 

 
 

Esquema 33. Preparação do di-n-butil-disseleneto ((n-BuSe)2). 137 
 

Uma vez obtido (n-BuSe)2, PAR pôde ser preparada a partir de 

micropérolas de poli(estireno-co-divinilbenzeno) comercial (6) (Esquema 

34). Considerando a escala de 4,00 g de 6, o mesmo foi tratado com n-BuLi 

(48 mmol) na presença de TMEDA (34 mmol), utilizando-se cicloexano 

como solvente. Após 6h de litiação, (n-BuSe)2 (10 mmol), em solução de 

tetraidrofurano (THF), foi adicionado, rendendo a resina de n-butil-seleneto 

(7) como um polímero amarelo após meia hora de tempo reacional.135,136  
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Após lavagens com diversos solventes, 7 foi oxidada à PAR através 

do protocolo do tipo ‘one-pot’ mediado por H2O2(aq)
 (60 mmol), na 

temperatura de 60 ºC, em suspensão com THF. Após lavagens e secagem, 

PAR (4,28 g) foi obtida como um polímero branco e a carga de selênio 

presente em sua estrutura pôde ser avaliada pela titulação ácido-base lenta 

com NaOH(aq)
 padronizada, com acompanhamento de pH,138 tendo sido 

determinada como 1,42 ± 0,05 mmol de SeOOH.g de PAR-1.  
 

 
 

Esquema 34. Síntese da resina de ácido fenilselenínico (PAR) a partir de 6.  
 

 

 
 

Figura 13. Micrografias eletrônicas de varredura de 6 e PAR sobre fita 

condutiva de carbono (aumentativas de x100 e x350). 

 

Para avaliar sua integridade física após o processo de funcionalização,  
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PAR, juntamente com 6, foi submetido à microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) empregando a técnica de fita condutiva de carbono, nas 

aumentativas de x100 e x350 (Figura 13). PAR, quando comparado à 6, 

não apresentou diferenças significativas em sua morfologia, corroborando, 

assim, sua integridade física e a preservação da morfologia de micropérolas. 
 

2.2.3. Estudo da Síntese de Materiais Grafênicos Contendo 

Ácido Selenínico 
 

3.2.3.1. Estudo da Síntese do Óxido de Grafeno Decorado 

com Ácido Selenínico (SAGO)  
 

O estudo da síntese do óxido de grafeno decorado com ácido 

selenínico (SAGO) foi realizado em colaboração com o Prof.  Dr. Pedro H. 

C. Camargo, na época integrante do corpo docente do Instituto de Química 

da Universidade de São Paulo – Campus Capital (IQUSP-SP), e seu aluno 

de pós-doutorado, Dr. Jhon Jhon Quiroz Torres.  
 

O grupo do Prof. Dr. Pedro H. C. Camargo realizou a preparação de 

óxido de grafeno (GO) a partir de grafite prístino utilizando o método de 

Hummers modificado em seu laboratório (Esquema 35),139 baseado na 

formação in situ de óxido de manganês (VII) (Mn2O7), um agente oxidante 

extremamente reativo, a partir de permanganato de potássio (KMnO4) na 

presença de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4 (conc)). Após o término da 

formação de GO, o excesso de Mn2O7 é tratado com H2O2, levando à 

formação de óxido de manganês (IV) (MnO2), que por fim reage com ácido
  

 

  
 

Esquema 35. Preparação de GO a partir de grafite prístino.139 

clorídrico (HCl) para a formação de cloreto de manganês (II) (MnCl2). 

3.2.3. 
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O GO obtido foi caracterizado por espectrofotometria no ultravioleta-

visível (UV-Vis), espectroscopia Raman e estudos de condutividade, sendo 

os resultados obtidos condizentes com o esperado para o GO preparado a 

partir de grafite prístino.139 

 

A síntese de SAGO pôde ser idealizada de forma análoga à síntese de 

PAR (Item 3.2.2.), no contexto da obtenção de alquil-selenetos na 

estrutura do suporte sólido como precursores do ácido selenínico. Como 

explorado nos trabalhos de Swager e col.140 e Shmanai e col.,141 a abertura 

dos anéis oxirânicos presentes na superfície de GO poderia ser explorada 

na presença de espécies nucleofílicas. Portanto, diferentemente da síntese 

de PAR, seriam necessárias espécies nucleofílicas de selênio para a 

funcionalização direta de GO via CI. 
 

Portanto, a estratégia envolvendo a preparação do complexo alquil-

selenolato-trietil-borato de sódio (Na[RSeB(OEt)3]) a partir de alqui-

disselenetos ((RSe)2), descrita por Yoshikoshi e col.,142  foi escolhida para 

a preparação de espécies nucleofílicas de selênio para reação da abertura 

de epóxidos (CI). O emprego de Na[RSeB(OEt)3] se mostrou uma escolha 

oportuna por apresentar etóxidos residuais de seu processo de síntese, os 

quais protegem o complexo de resíduos ácidos.142 Uma vez que a estrutura 

de GO apresenta carboxilas na extremidade de suas folhas, a espécie 

nucleofílica se manteria ativa sem necessidades de pré-tratamentos de GO.   
  

Devido à disponibilidade de (n-BuSe)2, o complexo n-butil-selenolato-

trietil-borato de sódio (Na[n-BuSeB(OEt)3]) foi preparado segundo o 

Esquema 36. Sob atmosfera inerte de N2(g), na presença de etanol (EtOH) 

e boroidreto de sódio (NaBH4), após cinco horas de tempo reacional, a 

solução etanólica de Na[n-BuSeB(OEt)3] foi obtida e utilizada diretamente 
  

 

 
 
 

Esquema 36. Preparação do n-butil-selenolato-trietil-borato de sódio 

(Na[n-BuSeB(OEt)3]).142 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

86 

na síntese de SAGO. 
 

A primeira etapa para a síntese de SAGO envolveu o tratamento de 

GO com Na[n-BuSeB(OEt)3], tendo em vista a obtenção do óxido de grafeno 

decorado com n-butil-seleneto (n-BuSeGO) (Esquema 37). GO (500 mg) 

foi disperso em EtOH (125 mL) através da sonicação sob borbulhamento de 

N2(g) por duas horas, então a solução etanólica de Na[n-BuSeB(OEt)3] foi 

adicionada e a reação ocorreu por 20h, na temperatura ambiente, sob 

atmosfera inerte de N2(g). Ao final, n-BuSeGO (659 mg) foi isolado como 

um pó fino preto, após lavagem com água, com solventes orgânicos e 

secagem sob vácuo por um dia.  
 

 
 

Esquema 37. Síntese de n-BuSeGO a partir de GO. 

 

SAGO foi preparado pelo emprego do procedimento do tipo ‘one-pot’ 

correlato ao utilizado na síntese de PAR (Item 3.2.2.), onde n-BuSeGO foi 

disperso em THF através de sonicação por 2h, seguido da adição de H2O2(aq) 

(24 mmol) e aquecimento do meio reacional até 60 ºC durante 2,5 h 

(Esquema 38). SAGO (448 mg) foi obtido como um pó fino preto após 

lavagens e secagem sob vácuo por uma semana. 
 

  
 

Esquema 38. Síntese de SAGO a partir de n-BuSeGO. 
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Tentativas de identificação da presença das ligações Se-C e/ou Se=O 

e/ou Se-OH foram realizadas tanto em n-BuSeGO, quanto em SAGO, via 

UV-Vis e FTIR por reflectância total atenuada (ATR-FTIR, sigla em inglês), 

em parceria com Prof. Dr. Rômulo A. Ando do Laboratório de Espectroscopia 

Molecular (LEM) do Instituto de Química da Universidade de São Paulo – 

Campus Capital (IQUSP-SP). Porém, em nenhum dos materiais foi possível 

observar a presença de bandas correspondentes às ligações de interesse, 

mesmo utilizando GO ou dispersões de GO como branco analítico. Uma 

explicação alternativa à ineficácia do método sintético de SAGO seria a 

heterogeneidade e complexidade da estrutura de GO, onde suas bandas 

ativas poderiam ‘mascarar’ as bandas ativas dos compostos organoselênio, 

ou por ineficácia do método sintético. 
 

Visto que a titulação lenta de com base de SAGO seria inviável devido 

à presença de carboxilas em sua estrutura, um método quantitativo de 

detecção elementar mais direto foi explorado a fim de mensurar a quantidade 

de selênio em n-BuSeGO e SAGO. Em colaboração com o Prof. Dr. Pedro 

Vitoriano de Oliveira do Grupo de Análises e Pesquisa em Espectrometria 

(GAPE) do Instituto de Química da Universidade de São Paulo – Campus 

Capital (IQUSP-SP), a análise elementar de selênio por espectrometria de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES, sigla em 

inglês), com digestão dos analitos realizada em tubo fechado com o auxílio 

da irradiação de micro-ondas, foi realizada em triplicata tanto para n-

BuSeGO, quanto para SAGO (30 mg). Uma grande variabilidade de 

resultados foi observada para ambos os analitos, atribuída à elevada 

volatilidade do selênio no método de digestão de amostra exigido pela 

análise. n-BuSeGO apresentou de 30.841 a 140.122 ppm em massa de Se, 

e SAGO, por sua vez, apresentou 11 a 160 ppm em massa de selênio.  
 

Como a interpretação desses resultados fica impossibilitada devido ao 

elevado erro associado, decidimos investigar o comportamento desse 

material frente à reação modelo (Item 3.2.4.) e assim avaliar os rumos a 

serem tomados frente a funcionalização de ácido selenínico em GO via CI. 
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3.2.3.2. Estudo da Síntese do Ácido 1-Pirenil-

metanosselenínico Ancorado ao Óxido de Grafeno 

Reduzido (PyrSArGO) 
 

No caso do estudo da síntese do ácido 1-pirenilmetanosselenínico 

ancorado ao óxido de grafeno reduzido (PyrSArGO), o Prof. Dr. Roberto M. 

Torresi, um dos coordenadores do Laboratório de Materiais Eletroativos 

(LME), colaborou conosco através da síntese do óxido de grafeno reduzido 

(rGO) feita pelo seu então aluno de iniciação científica Marcelo Amaro de 

Andrade. 

O grupo do Prof. Dr. Roberto M. Torresi, munido do GO sintetizado no 

laboratório do Prof. Dr. Pedro H. Camargo, realizou o procedimento de 

desoxigenação redutiva segundo o método descrito por Ajayan e col.,143 

onde NaBH4 é responsável pela redução dos anéis oxirânicos presentes na 

superfície de GO no pH = 9,5 imposto por uma solução de carbonato de 

sódio, na Trefluxo = 80 ºC, durante 2h (Esquema 39). Posteriormente, o GO 

tratado com NaBH4 foi submetido à reação de desidratação pela ação de 

H2SO4(conc), no tempo reacional de 3 h, sob refluxo na temperatura de 120 

ºC. 

 
 

Esquema 39. Preparação de rGO a partir de GO.143 

 

Após isolamento, rGO foi caracterizado por ATR-FTIR, 

espectrofotometria UV-Vis, espectroscopia Raman e determinação da 

condutividade elétrica do material pelo método de sonda de quatro pontos, 

que apresentou um aumento de quase 190 vezes na condutividade de rGO 

quando comprado à GO.143,144 Tal fato corrobora o grau de desoxigenação 
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esperado, visto que a restauração parcial do sistema- confere maior 

condutividade à rGO quando comparado à GO. 
 

Com rGO preparado, o desenvolvimento da estratégia de ancoragem 

do ácido 1-pirenilmetanosselenínico (PyrSA) pôde ser iniciado. 

Considerando as metodologias escritas para a obtenção de ácidos 

organosselenínicos, a oxidação de disselenetos orgânicos com H2O2(aq) se 

mostra uma das mais diretas, 54-57,106-108 tendo poucas modificações desde 

o estudo realizado por Syper e col..145  
 

Portanto, a síntese do bis(1-metilenopirenil)-disseleneto ((1-

PyrCH2Se)2) foi realizada usando o protocolo descrito por Connon e col..146 

O procedimento foi escolhido frente ao apresentado no Item 3.2.2. para a 

síntese de (n-BuSe)2 por apresentar melhores rendimentos para a síntese 

do dibenzil-disseleneto ((BnSe)2), composto análogo ao (1-PyrCH2Se)2. A 

preparação de (BnSe)2 também foi realizada para posteriores aplicações no 

Item 3.2.4.  
 

Segundo esse procedimento, mostrado no Esquema 40, o complexo 

bis(selenolato)-bis(trietil-borato) de sódio (Na2[SeB(OEt)3]2) foi formado 

como intermediário reacional através da adição em partes de selênio 

elementar a uma solução de  NaBH4 e EtOH em DMF. Em seguida, brometo 

de benzila (BnBr) ou 1-(bromo-metil)pireno (1-PyrCH2Br) foram 

adicionados, rendendo  (BnSe)2  e (1-PyrCH2Se)2, no curso de 2h de reação. 

Após isolamento e purificação por recristalização, (BnSe)2 e (1-PyrCH2Se)2 

foram obtidos em 87% e 72% de rendimento, respectivamente. 
 

 
 

Esquema 40. Síntese de (BnSe)2 e (1-PyrCH2Se)2 a partir de selênio elementar 
na presença de NaBH4, EtOH e (BnBr) ou (1-PyrCH2Br).146 
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Dessa forma, a obtenção de PyrSA foi estudada mediante a reação 

com H2O2(aq) de (1-PyrCH2Se)2
 em THF, com um tempo reacional de 2h 

(Esquema 41).145 Primeiramente, reproduzindo o protocolo escolhido, a 

reação foi realizada na T = -15 ºC. Ao final da reação, observou-se um 

precipitado na forma de um pó bege, nos levando a crer que PyrSA havia 

sido obtido com sucesso. O precipitado foi filtrado a vácuo e lavado com 

THF a frio. Visando a caracterização do produto, os cristais obtidos foram 

submetidos a condições de alto vácuo para a remoção do solvente residual. 

Após aproximadamente 20 minutos, foi observada a formação de um óleo 

marrom-escuro salpicado de sólidos escuros. Dessa maneira, inferiu-se a 

degradação de PyrSA e o resíduo solúvel em solventes orgânicos foi 

analisado por cromatografia em camada delgada (CCD), onde várias 

manchas foram observadas ao longo de diferentes eluições. Nenhuma delas 

correspondente à (1-PyrCH2Se)2. Visto que também havia a possibilidade 

de formação do perácido 1-pirenilmetanosselenínico, a cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS, sigla em inglês) não 

foi utilizada devido a relatos sobre a decomposição explosiva de perácidos 

selenínicos em sua forma isolada.147 Ao nos voltarmos para a literatura, 

descobrimos que algumas espécies isoladas de ácidos alquil-selenínicos 

também apresentavam decomposição térmica em sua forma isolada.145,148  
 

 
 

Esquema 41. Síntese de PyrSA a partir de (1-PyrCH2Se)2 mediada por H2O2.145 

 
Com o objetivo de investigar o efeito da temperatura degradação 

daquilo que inferimos ser PyrSA, a reação foi repetida na temperatura 

ambiente, onde não foi observada a precipitação do pó bege. Porém, foi 

verificada a formação de sólidos escuros no fundo do frasco reacional e o 

escurecimento da solução reacional. O mesmo aconteceu quando terc-butil-

hidrogenoperóxido (TBHP) e peróximonossulfato de potássio (OXONE®) 
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foram utilizados como agentes oxidantes. A reação com H2O2(aq) na T = -15 

ºC foi repetida, e os cristais isolados foram rapidamente filtrados, lavados 

a frio e armazenados sob atmosfera inerte de N2(g), protegidos da luz, em 

freezer na T = -20 ºC e no congelador, na temperatura de -6 ºC. Após dois 

dias, a alíquota armazenada no freezer não apresentava distinção em seu 

aspecto visual, ao passo que a alíquota armazenada em congelador já 

apresentava sinais visuais de escurecimento dos cristais e diminuta 

formação de óleos escuros. Portanto, pudemos inferir que o produto da 

reação mostrada no Esquema 41 sofria degradação térmica espontânea 

entre -15 e -6 ºC. 
 

Dada a infeliz inviabilidade do isolamento de PyrSA, decidimos 

realizar o estudo da ancoragem de (1-PyrCH2Se)2 sobre rGO para a 

obtenção de (1-PyrCH2Se)2rGO (Esquema 42).  (1-PyrCH2Se)2rGO foi 
  

 

 
 

Esquema 42. Síntese de (1-PyrCH2Se)2rGO pela ancoragem de (1-PyrCH2Se)2 

sobre rGO.131,132 
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sintetizado com o intuito de avaliar a possível estabilização de PyrSA 

através do estabelecimento de NCI do tipo - ‘stacking’ com a superfície 

de rGO quando submetido à reação de oxidação. O protocolo de ancoragem 

utilizado foi inspirado nos trabalhos de Peris e col.,131,132 no qual rGO (300 

mg) foi disperso em THF (40 mL) através de sonicação da suspensão por 

meia hora na temperatura ambiente. Em seguida, foi adicionado (1-

PyrCH2Se)2 (1 mmol) e a ancoragem se manteve por 15h sob agitação 

magnética. Após este período, notou-se a descoloração da solução e (1-

PyrCH2Se)2rGO (482 mg) foi isolado, lavado duas vezes com THF e o 

balanço de massa de (1-PyrCH2Se)2 remanescente no solvente de lavagem 

indicou uma ancoragem de 72% em massa de (1-PyrCH2Se)2 sobre rGO. 
 

O estudo da oxidação de (1-PyrCH2Se)2rGO foi realizado de acordo 

com o Esquema 43. (1-PyrCH2Se)2rGO (300 mg) foi disperso em THF (40 

mL) através do protocolo de sonicação. À dispersão foi adicionado H2O2 (0,6 

mmol), e a reação foi mantida por 3h na temperatura de -15 ºC. Ao final 

desse período, o procedimento de isolamento e lavagem com solvente THF 

a frio foi realizado rapidamente, mantendo os aparatos de separação por 

volta de -15 ºC. Porém, com o tempo de manuseio, na ocasião da segunda  
 

 
 

Esquema 43. Oxidação de (1-PyrCH2Se)2rGO à PyrSArGO pela ação de 

H2O2.145 
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lavagem, foi possível observar o escurecimento do sobrenadante. 

Concentrando-se os excipientes de lavagem, 98 mg de um óleo escuro foi 

obtido. Pela análise de CCD, tal óleo apresentou um padrão de eluição 

análogo ao obtido dos produtos da oxidação de (1-PyrCH2Se)2 por H2O2 

(Esquema 41).  
 

Portanto, tais evidências empíricas nos levaram a inferir, uma vez 

mais, que PyrSA sofre degradação térmica mesmo na presença de rGO, 

impossibilitando a obtenção e o isolamento de PyrSArGO na temperatura 

ambiente. A limitação da faixa de temperatura na qual PyrSA é estável 

prejudica sua aplicação como sítio ativo em organocatalisadores redox 

heterogêneos que apresentam rGO como suporte sólido ativo, nos levando 

à reflexão de como melhorar o design dessa classe de catalisadores.  
 

Por hora, decidimos prosseguir somente com PAR e SAGO aos 

estudos de aplicação de organocatalisadores redox contendo ácido 

selenínico na oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo de lignina. 

 

2.2.4. Estudos da Oxidação de Baeyer-Villiger de Cetonas 

Modelo de Lignina Mediada por Organocatalisadores 

Redox Contendo Ácido Selenínico  
 

3.2.4.1. Estudos Exploratórios sob Condições de Batelada 
 

Levando em conta o sucesso na obtenção de PAR e SAGO como 

organocatalisadores redox heterogêneos (ORH) contendo ácido selenínico 

em sua estrutura e suas possíveis aplicações na oxidação de Baeyer-Villiger 

de cetonas modelo de lignina, decidimos iniciar os estudos pela 

determinação dos parâmetros reacionais ótimos sob condições de batelada, 

visando sua posterior transposição para o regime de fluxo contínuo.  
 

 Durante essa fase exploratória, como forma obtenção de dados  

complementares, também optamos por prescutar a oxidação de Baeyer-

Villiger catalisada de forma homogênea, empregando disselenetos 

orgânicos como espécies precursoras de ácido selenínico. Ao nos 

atentarmos à estrutura de PAR, o difenil-disseleneto ((PhSe)2), como 

3.2.4. 
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precursor comercial e acessível do ácido fenilselenínico,54 se mostra um 

proveitoso composto mimético. Já no caso de SAGO, o dibenzil-

dissenelento ((BnSe)2), preparado no Item 3.2.3.2., também seria capaz 

de simular a estrutura da circunvizinhança do sítio ativo idealizado, 

mediante a formação in situ do ácido fenil-metanosselenínico. 
 

Assim sendo, a Tabela 1 nos traz o estudo da atividade de 

disselenetos orgânicos frente à organocatálise redox homogênea na 

oxidação Baeyer-Villiger da p-metóxi-acetofenona (1a), escolhida como 

composto modelo comercial, sob condições de batelada. 
 

Como mostrado nas Entradas 1-3 da Tabela 1, o uso de (PhSe)2  na 

oxidação Baeyer- Villiger de 1a ao acetato de p-metóxi-fenila (8a) aplicando 

diclorometano (CH2Cl2) como solvente, não foi eficiente, mesmo quando 

diferentes agentes oxidantes foram empregados. Tais oxidantes incluíam 

terc-butil-hidrogenoperóxido (TBHP(aq) 70% m/m), complexo de ureia-H2O2 

(UHP) e H2O2(aq) 30% m/m. Por outro lado, as reações mediadas por H2O2(aq) 

em tetraidrofurano (THF) e metanol (MeOH), apresentaram boas 

conversões à 8a como único produto (89 conv e 94% conv, Entradas 6 e 9, 

respectivamente, Tabela 1). De fato, a miscibilidade com àgua de tais 

solventes (THF e MeOH) teve um efeito positivo na reação de oxidação, uma 

vez que as interações entre todos os reagentes foi otimizada. Tal situação 

ideal não foi observada nas reações em CH2Cl2 — um solvente altamente 

hidrofóbico.  

 

A atividade de (BnSe)2 frente à oxidação de Baeyer-Villiger de 1a 

também foi avaliada, empregando MeOH como solvente e H2O2(aq) como 

agente oxidante (Entrada 10, Tabela 1). A reação apresentou 58% de 

conversão total, sendo 50% à formação de 8a e 8% para a formação de 

mequinol (3c) como produto da hidrólise de 8a. Considerando nossa 

abordagem de transformação da lignina (Esquema 1, Item 1.2.1.), a 

hidrólise do éster sob as condições de oxidação de Baeyer-Villiger não é, de 

forma alguma, indesejada, uma vez que o fenóis são parte integrante dos 

fragmentos de lignina almejados. 
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Tabela 1. Estudo da atividade de (PhSe)2 e (BnSe)2 frente à organocatálise redox 

homogênea na oxidação de Baeyer-Villiger de 1a sob condições de batelada.a 

 

 

Entrada Solvente Oxidante 
Disseleneto 

Orgânico 

Conv (%)b 

8a 3c 

1 CH2Cl2 TBHP(aq) (PhSe)2 - - 

2 CH2Cl2 UHP (PhSe)2 2 - 

3 CH2Cl2 H2O2(aq) (PhSe)2 4 - 

4 THF TBHP(aq) (PhSe)2 - - 

5 THF UHP (PhSe)2 5 - 

6 THF H2O2(aq) (PhSe)2 89 - 

7 MeOH TBHP(aq) (PhSe)2 - - 

8 MeOH UHP (PhSe)2 - - 

9 MeOH H2O2(aq) (PhSe)2 94 - 

10 MeOH H2O2(aq) (BnSe)2 50 8 
 

a Condições reacionais: 1a (0,5 mmol); agente oxidante (2 mmol); (PhSe)2 ou (BnSe)2 (0,025 mmol); 

solvente (3 mL). b As conversões foram determinadas com base na análise de GC-MS após o seguinte 
procedimento de extração quimicamente ativa: tratamento do efluente com  2 mL de NaHCO3(aq) 1 

mol.L-1, seguido da extração com CHCl3 (2 mL x 2). 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 1, avaliamos a 

atividade catalítica dos ORH PAR e SAGO na oxidação de 1a utilizando 

H2O2(aq) como agente oxidante e MeOH como solvente (Tabela 2). Os ORH 

foram reciclados por três vezes, isolados e lavados ao fim de cada ciclo 

reacional. As conversões apresentadas representam a média dos três 

experimentos.  
 

Na Entrada 1 da Tabela 3, o emprego PAR (50 mg, 14 mol% de 

SeOOH), na temperatura ambiente (23 ºC) e t = 4h, resultou em uma 

conversão média total de 58%, sendo 35% conv à 8a e 23% conv à 3c. O 

desvio padrão da conversão média total, considerando a segunda casa 

decimal dos valores de integração dos picos obtidos no cromatograma, foi 

de 0,29%, corroborando a reciclabilidade de PAR. O experimento controle 

na ausência de PAR (Entrada 2, Tabela 2) foi realizado, onde não foi 
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detectada a presença de produtos (recuperação de 1a). Além disso, ao 

tratar a mistura bruta do experimento realizado na Entrada 1 da Tabela 2 

com uma solução metanólica de K2CO3 por 30 min, 8a foi completamente 

hidrolisado a 3c. Um ligeiro aumento na temperatura reacional (T = 30 ºC), 

no mesmo tempo de reação, não proporcionou um aumento significativo na 

conversão aos produtos mediada por PAR (62% conv média, desv. padrão 

de 0,23%) (Entrada 2, Tabela 2). O experimento controle na nessas 

condições também foi realizado (Entrada 4, Tabela 2). 
 

A aplicação de SAGO na oxidação de Baeyer-Villiger de 1a na T = t.a. 

não rendeu bons resultados, onde não foi detectada a presença de produtos 

na triplicata de reciclagem quando o material de partida e H2O2 foram 

adicionados a uma dispersão de 100 mg em MeOH (Entrada 5, Tabela 2), 

sendo esse resultado semelhante ao experimento controle na ausência de 

SAGO (Entrada 6, Tabela 2). Quando uma dispersão de 200 mg de SAGO
  

 

Tabela 2. Estudo da atividade e reciclagem de PARa e SAGOb
 frente à 

organocatálise redox heterogênea na oxidação de Baeyer-Villiger de 1a sob 

condições de batelada. 

 

Entrada ORH T (ºC) T (h) 
Conv Média (%)e 

8a 3c 

1 PAR t.a. 4 35 23 

2c PAR t.a. 4 - - 

3 PAR 30 4 38 24 

4c PAR 30 4 - - 

5 SAGO t.a. 12 - - 

6c SAGO t.a. 12 - - 

7d SAGO t.a. 12 traços - 

 

 
 

a Condições reacionais: 1a (0,5 mmol); H2O2 (aquoso, 30% m/m, 5 mmol); PAR (50 mg); MeOH (3 
mL). b Condições reacionais: I) 1a (0,5 mmol); dispersão de 100 mg de SAGO em 10 mL de MeOH 

por 0,5h sob sonicação; II) H2O2 (30% aq., 5 mmol). c Experimentos controle na ausência dos ORH. 
d I) 200 mg de SAGO. e As conversões médias (triplicata) foram determinadas com base na análise 
de GC-MS após o seguinte procedimento de recuperação do ORH e extração quimicamente ativa: 

filtração (PAR) ou centrifugação (SAGO), seguida da lavagem do ORH com CHCl3 (2 mL x 2) e 

tratamento da fase líquida com 2 mL de NaHCO3(aq) 1 mol.L-1. O ORH foi utilizado no próximo ciclo 

reacional após secagem. 
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na mesma quantidade de MeOH foi empregada (Entrada 7, Tabela 2), foram 

detectados traços de 8a (>0,5% conv média). 
 

Refletindo sobre a ineficácia de SAGO como ORH na oxidação de 

Baeyer-Villiger de 1a, pudemos conjecturar, com base nos indícios 

apresentados no Item 3.2.3.1., que na última etapa do procedimento de 

síntese de SAGO a partir de  n-BuSeGO poderiam estar ocorrendo outras 

reações além daquelas que foram idealizadas, baseadas na 

heterogeneidade da estrutura de GO (Esquema 44). Quando o 

procedimento do tipo ‘one-pot’ foi aplicado em n-BuSeGO, o cascata reaci- 
 

 
 

Esquema 44. Eliminação intramolecular (Ei) de selênio pelo grupo n-butil (A) ou 

pela superfície de GO (B) em n-butil-selenóxido-GO. 
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onal esperada, como observado na síntese de PAR, era a seguinte: 

oxidação da porção n-butil-seleneto-GO à n-butil-selenóxido-GO mediada 

por H2O2, seguida da Ei de selênio pelo grupo n-butila com liberação de 

ácido selenênico-GO e 1-buteno, terminando com a oxidação do ácido 

selenênico-GO à SAGO (Esquema 44A). Porém, após a oxidação da porção 

n-butil-seleneto-GO à n-butil-selenóxido-GO, hidrogênios hibridizados sp3 

na posição  ao selênio presentes na superfície de GO poderiam causar a 

lixiviação de ácido n-butil-selenênico (n-BuSeOH), rendendo um análogo de 

óxido de grafeno reduzido (rGO) ao invés de SAGO (Esquema 44B).  
 

Dessa forma, decidimos submeter o material que isolamos como 

SAGO à medição de condutividade elétrica por sonda de quatro pontos no 

laboratório do Prof. Dr. Roberto. M. Torresi, que nos revelou que o analito 

apresentava condutividade cerca de 88 vezes maior que GO. Tal fato, 

complementado pela análise qualitativa dos resultados de ICP-OES, nos 

levou a crer que a reação de Ei de selênio ocorreu de maneira expressiva 

pela superfície de GO, restaurando parcialmente o sistema-, lixiviando a 

maior parte das espécies de selênio da superfície de GO.  
 

Por consequência, pesarosos, decidimos prosseguir com a 

transposição dos parâmetros reacionais descritos na Tabela 2 para as 

condições de fluxo contínuo somente com o ORH PAR. A reflexão sobre o 

aprimoramento da utilização de materiais grafênicos como suporte ativo em 

catalisadores heterogêneos visando a síntese em fluxo continua em 

constante discussão no laboratório do Prof. Dr. Leandro Helgueira Andrade.  
 

3.2.4.2. Estudos sob Condições de Fluxo Contínuo 
 

Após a comprovação da atividade catalítica de PAR sob condições de 

batelada, a realização de estudos de sua utilização sob condições de fluxo 

contínuo foi viabilizada.  
 

O aparato para a realização da oxidação de Baeyer-Villiger sob 

condições de fluxo contínuo foi construído segundo o Esquema 45. A 

tubulação escolhida para interconectar todas as partes de sistema foi a 
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composta de PFA translúcido da Masterflex®, com diâmetro externo de 1,6 

mm e diâmetro interno de 0,8 mm (2, Esquema 45). O módulo de injeção 

fluida consistiu em uma bomba de injeção por seringas da Harvard 

Apparatus, modelo PHD ULTRA de infusão e retirada, munida de uma 

seringa de 8 mL de aço inoxidável com saída SWAGELOK® para tubulações 

de diâmetro externo de 1,6 mm (1, Esquema 45). Entre o módulo de injeção
  

 

 

 
 

 

Esquema 45. Aparato reacional construído para a aplicação de PAR sob 

condições de fluxo contínuo. 
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fluida e o módulo do reator, foi acoplada uma válvula de registro de PEEK 

da IDEX Health & Science (3, Esquema 45). O módulo do reator contou com 

um reator de leito fixo composto de uma tubulação de aço inoxidável de 

diâmetro externo 6,3 mm, diâmetro interno de 4,6 mm e comprimento de 

5 cm, munida de filtros de ácido inoxidável de porosidade de 2 m da IDEX 

Health & Science em ambas as saídas. O reator de leito fixo foi preenchido 

com 570 mg de PAR, apresentando um volume carregado de 573 L (4, 

Esquema 45). Após o módulo do reator, foi acoplado o módulo regulador de 

pressão traseira contendo o cartucho de PEEK de pressão 6,8 atm (100 psi) 

da IDEX Health & Science (5, Esquema 45). Por fim, na zona de coleta, os 

efluentes reacionais podem ser recolhidos em frascos convenientes através 

da perfuração do batoque com o fim da tubulação de PFA e com uma agulha 

para a equalização da pressão (6, Esquema 45).  O aparato reacional, do 

módulo de injeção fluida até a zona de coleta, apresentou um comprimento 

de 1,2 m. 
 

Na operação sob condições de fluxo contínuo, os tempos reacionais, 

também referidos como tempo de residência (tR) neste trabalho, são 

determinados pelo fluxo de injeção (L.min-1) imposto pelo módulo de 

injeção fluida, calculado como a razão entre o volume do módulo de reação 

contendo PAR (573 L) e o tR desejado (em minutos).  
 

O protocolo de reação escolhido também se mostra diferenciado, 

sendo composto por quatro etapas: 1) Condicionamento do módulo do 

reator, onde o solvente reacional é carregado na seringa e fluído pelo 

sistema pelo período equivalente à três vezes o tR, com o objetivo de 

acondicionar PAR para a injeção de reagentes químicos. Se a reação 

ocorrerá em temperatura diferente da ambiente, o controle de temperatura, 

normalmente instituído através da imersão do módulo de reator em banhos, 

já é realizado desde esta etapa. 2) Estabilização do módulo do reator, 

também referido como tempo de ‘stand-by’, no qual a solução de injeção 

contendo os reagentes químicos é carregada na seringa e fluída pelo 

sistema durante três vezes o tR. O efluente é coletado em um frasco e 
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devidamente descartado. Esta etapa visa estabilizar a atividade de PAR 

frente à reação proposta, garantindo homogeneidade das reações ocorridas 

por toda a extensão do módulo do reator. 3) Coleta dos efluentes 

reacionais. Após o tempo de estabilização do módulo do reator, o efluente 

reacional passa a ser coletado em um frasco para cada tempo reacional (tR). 

Ao fim de cada tR, os protocolos de extração são realizados no próprio frasco 

de coleta, e o resíduo é direcionado para análises. É importante que esse 

procedimento seja repetido até que haja no mínimo uma triplicata de 

resultados que comprovem a estabilidade da atividade de PAR. Se a análise 

das três primeiras coletas dos efluentes reacionais corroborar tal 

estabilidade, significa que o tempo de estabilização (Etapa 2) foi adequado. 

Para experimentos de longa duração com a intenção de obter-se 

quantidades substanciais dos produtos reacionais, o efluente do tempo de 

produção escolhido é coletado e mantido sob atmosfera inerte, protegido 

da luz e sob resfriamento como medidas protetivas contra processos 

químicos na zona posterior ao módulo do reator. Alíquotas podem ser 

retiradas a fim de analisar a estabilidade da mistura, ou procedimentos 

esporádicos de ‘quenching’ ou extração podem ser realizados, sempre 

atentando-se ao volume prévio de efluente coletado para análise do 

rendimento. 4) Limpeza do módulo do reator, onde o solvente da reação 

realizada é carregado na seringa, fluído por seis vezes o tR com o objetivo 

de remover todos os reagentes químicos remanescentes da reação. Após a 

efetivação dessas quatro etapas, o aparato reacional pode ser desmontado 

e armazenado nas condições apropriadas até o próximo uso. 
 

Com o aparato reacional estabelecido e os parâmetros de operação 

sob condições de fluxo contínuo elucidados, demos início à exploração da 

atividade organocatalítica redox de PAR frente à oxidação de Baeyer-

Villiger de 1a, revisitando os dados obtidos sob condições de batelada no 

Item 3.2.4.1. (Tabela 3). 
 

Considerando uma concentração de 20 mM de 1a em MeOH, 

diferentes razões entre 1a e H2O2(aq) foram estudadas na composição da 
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solução de injeção, incluindo 1 : 10 (Entradas 1 e 2, Tabela 3), 1 : 2 

(Entrada 3, Tabela 3) e 1 : 5 (Entrada 4, Tabela 3). Também foi avaliado o 

parâmetro de tempo de residência (tR)  (30 min (Entrada 1, Tabela 3) e 15 

min (Entradas 2-4, Tabela 3)). 
 

Como é possível observar na Entrada 1 da Tabela 3, quando tR = 30 

min foi empregado,  uma conversão total média de 91%, sendo 34% à  8a 

e 30% à 3c. Nesse experimento também foi detectada a formação de p-

benzoquinona (9a), proveniente da oxidação de 3c (27% conv).  Ao diminuir 

o tR para 15 min (Entrada 2, Tabela 3), as conversões médias à 8a e 3c
  

somaram 67%, ao passo que 9a representou 10 % conv média  (77% conv 

total média). Nas Entradas 3 e 4 da Tabela 3, no tR = 15 min, as conversões 

médias totais encontradas foram de 26% e 37%, respectivamente, onde a 

presença de 9a não foi detectada. Ressaltamos que, em todas as entradas, 

o desvio padrão observado para os valor das conversões médias totais não 

ultrapassou 0,18 %. Também é válido citar que para cada entrada, ao final
  

 

Tabela 3. Oxidação de Baeyer-Villiger de 1a empregando PAR como 

organocatalisador redox heterogêneo sob condições de fluxo contínuo.a 

 

 

Entrada tR 

(min) 

1a : H2O2 

(equiv) 

Conv Média (%)e 

8a 3c 9a 

1 30 1 : 10b 34 30 27 

2 15 1 : 10b 24  43 10 

3 15 1 : 2c 4 22 - 

4 15 1 : 5d 11  26 - 
 

a Condições reacionais: 1a (20 mmol.L-1) e H2O2 (aquoso, 30% m/m, b 200 mmol.L-1; c 40 mmol.L-

1; d 100 mmol.L-1) em MeOH. e As conversões médias foram determinadas com base na análise de 

GC-MS ao final de cada tR (sextuplicata, as três últimas coletas foram consideradas para o cáculo 

das conversões médias), após o seguinte procedimento de extração quimicamente ativa: tratamento 

do efluente com  0,5 mL de NaHCO3 0,3 M, seguido da extração com CHCl3 (1,5 mL x 2). 
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das coletas reacionais, uma alíquota da solução de injeção contida na 

seringa foi retirada, extraída com o mesmo procedimento de extração 

aplicado na coleta reacional e submetida à mesma análise. Em todos os 

casos foi detectada a recuperação de 1a e a ausência de qualquer outro 

comspoto. Como todas as reações mostradas na Tabela 3 ocorreram na 

temperatura ambiente, a execução desse protocolo de verificação pôde ser 

considerada como experimentos controle na ausência de PAR. 
 

Com o objetivo de ilustrar a reciclabilidade demonstrada por PAR na 

oxidação de 1a, um experimento de longa produção foi realizado nas 

condições de fluxo contínuo apresentadas na Entrada 2 da Tabela 3 

(Esquema 46). Durante 12 horas de operação (48x tR), analisando a 

conversão de  um em uma hora nas 6 primeiras horas, depois realizando 

tal análise somente na décima segunda hora, PAR não demonstrou redução 

em sua atividade catalítica, apresentando conversão média total de 77  

0,16% aos produtos 8a, 3c e 9a.  

 
 

 

 

 

Esquema 46. Reciclabilidade de PAR na oxidação de Bayer-Villiger de 1a sob 

condições de fluxo contínuo. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

104 

Durante o experimento de longa produção, o efluente foi coletado em 

um balão volumétrico de 25 mL protegido da luz, sob resfriamento (~2 ºC) 

e com purgas eventuais de N2(g). Ao atingir o menisco, cerca de 13h após o 

início da injeção, o efluente acumulado foi extraído, e o resíduo obtido foi 

purificado por coluna cromatográfica do tipo ‘flash’, onde 8a, 3c e 9a foram 

obtidos nos rendimentos isolados de 24%, 41% e 10%, respectivamente.  
 

Dados os resultados obtidos nos experimentos mostrados na Tabela 

3, escolhemos prosseguir com as condições de fluxo contínuo apresentadas 

na Entrada 2 da Tabela 3 (tR = 15 min, 10 equiv de H2O2(aq)  e MeOH como 

solvente) para a aplicação de PAR na oxidação de Baeyer-Villiger das 

cetonas modelo de lignina (Tabela 4) por apresentar a melhor razão entre 

conversão total média e tR.  
 

A reação de oxidação de Bayer-Villiger p-benzilóxi-acetofenona (1c) 

mediada por PAR sob condições de fluxo contínuo rendeu o éster 

correspondente, p-(benzilóxi)fenil-acetato (8c),  em 13% conv, em 

conjunto da  monobenzona (3e), produto de hidrólise de 8c, em 58% conv 

(71% conv média total, Entrada 1, Tabela 4). Notavelmente, não foi 

detectada a formação de 9a oriunda da oxidação de 3e. Um perfil de reação 

semelhante também foi observado para a oxidação de Baeyer-Villiger da 1-

(p-(benzilóxi)fenil)-2-fenóxietanona (4a), na qual o p-(benzilóxi)fenil-2-

fenóxi-acetato (10a) (40% conv) e 3e (46% conv) foram obtidos (86% conv 

média total, Entrada 2, Tabela 4). Ressaltamos que o ácido fenóxi-acético 

não foi detectado nas análises do efluente reacional, nos levando a crer que 

o procedimento de extração com NaHCO3(aq) e clorofórmio (CHCl3), aplicado 

ao fim de cada coleta, foi suficiente para desprotonar tal espécie e transferir 

o íon carboxilato correspondente à fase aquosa.  
 

Para a nossa surpresa, quando a 1-(p-(benzilóxi)fenil)-3-hidróxi-2-

fenóxi-propan-1-ona (5a) foi submetida ao protocolo de oxidação em fluxo, 

o éster 11a não foi detectado (Entrada 3, Tabela 4). Em seu lugar, a 1-(p-

(benzilóxi)fenil)-2-fenóxi-2-en-1-ona (12) foi identificada como o único 

produto (90% conv média). O Esquema 47 traz a proposta do mecanismo 
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Tabela 4. Oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo de lignina empregando 

PAR como organocatalisador redox heterogêneo sob condições de fluxo contínuo.a 
 

 

 

Entrada Substrato 
Conv Média (%)b 

Éster 3e 

1 

 
 

58 

2 

  

46 

3 

  

90d 

 

a Condições reacionais: 1c, 4a ou 5a (20 mmol.L-1) e H2O2 (aquoso, 30% m/m; 200 mmol.L-1) em 
MeOH; b As conversões médias foram determinadas com base na análise de GC-MS (Entradas 1-3) 

e RMN de 1H (Entrada 3) ao final de cada tR (sextuplicata, as três últimas coletas foram consideradas 

para o cáculo das conversões médias (desv. pad. máx = 0,21%)), após o seguinte procedimento de 

extração quimicamente ativa: tratamento do efluente com  0,5 mL de NaHCO3 0,3 mol.L-1, seguido 
da extração com CHCl3 (1,5 mL x 2). c n.d. = não detectado. d 12 foi obtida como único produto.  

 

de formação de 12 a partir de 5a. Quando 5a entra em contato com PAR no 

módulo do reator, ocorre a formação do alquil seleninato correspondente, 
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fruto do ataque álcool primário presente no material de partida ao ácido 

selenínico contido na estrutura PAR. De forma inesperada, tal seleninato 

sofre a eliminação intramolecular (Ei) de selênio, rendendo 12 e 

restaurando PAR. É necessário ressaltar que essa reação, assim como a 

condensação aldólica catalisada por ácido, não era esperada no 

planejamento deste trabalho por não haver precedentes da ocorrência das 

mesmas para essa classe de materiais de partida em condições reacionais 

muito mais severas (vide Esquema 15, Item 2.1.1.2.).54 Neste trabalho, 

propusemos a Ei de selênio apresentando um estado de transição de seis 

membros, divergindo da eliminação de selenóxido (estado de transição de 

cinco membros), baseado nos mecanismos propostos para as reações de 

pirólise de ésteres149 e eliminação de Chugaev.150   
 

 
 

Esquema 47. Proposta do mecanismo de formação de 12 a partir de 5a via 

formação de seleninatos, seguida de Ei. 
 

Apesar da Ei catalisada por PAR não fazer parte dos objetivos deste 

trabalho, decidimos realizar um teste de exposição do (p-metóxi)fenil-

etanol (13) à catálise redox heterogênea sob condições de fluxo contínuo 

com tR = 30 min, na temperatura ambiente, com o objetivo de avaliar a 

ocorrência da Ei via formação de seleninatos. Como mostrado no Esquema 

48, o produto majoritário obtido foi detectado por GC-MS como o p-metóxi- 
 

 
 

Esquema 48. Teste da atividade de PAR na transformação de 13 sob condições 

de fluxo contínuo. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

107 

estireno (14) (79% conv média). 1a também foi encontrada como produto 

minoritário (3% conv média). A partir da obtenção desses resultados, 

pudemos inferir que a formação de seleninatos a partir de PAR e álcoois 

secundários, seguida de Ei, ocorre de forma expressiva e pode gerar 

produtos distintos de acordo com o estado de transição pelo qual ocorre a 

etapa de eliminação. Acreditamos de 14 é formado a partir de 13 através 

de mecanismo análogo ao mostrado no Esquema 47 (estado de transição 

de 6 membros), e a formação de 1a, por sua vez, ocorreria mediante a 

formação do estado de transição de 5 membros, onde o hidrogênio 

carbinólico de 13 seria abstraído no fluxo de elétrons envolvido na 

restauração de PAR.151 
 

Através da interpretação dos resultados mostrados na Tabela 4 e nos 

Esquemas 47 e 48, pudemos confirmar a efetividade catalítica de PAR na 

realização de reações seletivas em cetonas modelo de lignina. Quando 5a 

foi utilizada como material de partida, a eliminação intramolecular ocorreu 

de forma quimiosseletiva frente à oxidação de Baeyer-Villiger. Visto que os 

objetivos específicos deste trabalho envolvem a ocorrência da oxidação de 

Baeyer-Villiger como estratégia de despolimerização da lignina, decidimos 

explorar a síntese, a caracterização e a aplicação de um organocatalisdor 

redox heterogêneo contendo a função ácido carboxílico, visto que a 

seletividade poderia ser direcionada à reatividade da função cetona pela 

não ocorrência de Ei.  
 

Durante este estudo, um único reator de leito fixo contendo 570 mg 

de PAR foi empregado em cerca de quinhentas reações. Tal fato demonstra 

a alta reciclabilidade deste ORH. Com o objetivo de averiguar sua 

preservação estrutural ao fim dos estudos, PAR foi exaustivamente lavado 

com diversos solventes, retirado do módulo do reator, seco sob pressão 

reduzida durante 4 dias e submetido à análise morfológica via MEV. nas 

aumentativas de x100 e x350 (Figura 14). Quando comparadas às 

micrografias de PAR recém-sintetizada (Item 3.2.2.), é possível perceber 

que PAR reciclada teve sua morfologia de micropérolas preservada durante 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

108 

todo o tempo de uso, não havendo diferenças significativas entre as 

micrografias. A carga de sítios de ácido selenínico na estrutura de PAR 

reciclada também se mostrou bem próxima à PAR recém-sintetizada, tendo 

sido determinada por titulação lenta com NaOH(aq) padronizada como 1,39 

 0,05 mmol de SeOOH.g de PAR reciclada-1. 
  

 

 
 

 

Figura 14. Micrografias eletrônicas de varredura sobre fita condutiva de carbono 

de PAR reciclada, após cerca de 500 ciclos de reação (aumentativas de x100 e 

x350). 

 

Os resultados dos estudos empregando PAR como ORH na oxidação 

de Baeyer-Villiger de cetonas modelo de lignina aqui mostrados foram 

publicados na revista Advanced Synthesis and Catalysis no ano de 2018.49 

 

3.3. EXPLORAÇÃO DE UM ORGANOCATALISADOR REDOX 

HETEROGÊNEO CONTENDO ÁCIDO CARBOXÍLICO NA 

OXIDAÇÃO DE CETONAS MODELO DE LIGNINA 
 

2.2.1. Design, Síntese e Aplicação da Resina de Ácido 

Benzoico (BAR) na Oxidação de Baeyer-Villiger de 

Compostos Modelo de Lignina 
 

Com os resultados apresentados no Item 3.2., obtivemos valiosos 

aprendizados sobre o design, a síntese e a aplicação de organocatalisadores 

redox suportados em diferentes suportes sólidos. Com o sucesso da 

aplicação da resina de ácido fenilselenínico (PAR), pudemos notar que a 

funcionalização do poliestireno reticulado (PS) via CI rendeu um 

organocatalisador redox heterogêneo (ORH) altamente estável e reciclável.  
 

3.3.1. 
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Portanto, para continuarmos a perseguir os objetivos de 

despolimerização seletiva da lignina através da exploração da oxidação de  

Baeyer-Villiger de cetonas modelo que mimetizam a interconexão -O-4, 

decidimos explorar a elaboração do ciclo ácido/perácido carboxílico através 

idealização de uma estrutura análoga à PAR, porém com a funcionalização 

direta dos anéis aromáticos presentes em PS com a função ácido 

carboxílico. Dessa forma, o Esquema 49 nos traz a estrutura de tal ORH, 

batizado de resina de ácido benzoico (BAR, sigla em inglês). 
 

 
 

Esquema 49. Estrutura da resina de ácido benzoico (BAR). 
 

 

3.3.1.1. Síntese e Caracterização da Resina de Ácido 

Benzoico (BAR) 
 

Ao investigarmos a literatura visando encontrar metodologias que 

envolvem a inserção de grupos carboxila em PS, o trabalho de Perry e 

col.,152 realizado em 1975, se destaca como o mais recente e eficaz. No 

estudo, duas etapas sintéticas compunham a síntese de BAR. A primeira 

delas envolvia a 2-clorobenzoílação de PS via acilação de Friedel-Crafts, 

seguida da clivagem oxidativa da benzofenona formada na presença de 

terc-butóxido de potássio e água.153  Desde então, empresas como Alfa 

Aesar e Rapp Polymere GmbH iniciaram a comercialização de BAR.  
 

Apesar dos precedentes para a carboxilação indireta de PS, decidimos 

investir em um proposta sintética análoga à utilizada para a síntese de PAR 

(Item 3.2.2.), onde a litiação direta de PS pôde ser alcançada pela ação de 

n-BuLi na presença de TMEDA. Ao imaginar a exposição da resina litiada ao 

dióxido de carbono (CO2), a inserção direta de carboxilatos poderia ser 
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alcançada. Ressaltamos que tínhamos em mente que o caráter pertinaz da 

matriz heterogênea da resina litiada poderia previnir, de forma significativa, 

a formação de benzofenonas a partir dos carboxilatos de lítio formados.154  
 

Dessa forma, BAR pôde ser preparada a partir de micropérolas de 

poli(estireno-co-divinilbenzeno) comercial (6) (Esquema 50). Considerando 

a escala de 2,00 g de 6, o mesmo foi tratado com n-BuLi (24 mmol) na 

presença de TMEDA (17 mmol), utilizando-se cicloexano como solvente e 

atmosfera inerte de N2(g). Após 16h de litiação na temperatura de 65 ºC, 

CO2(s) recém-triturado (3 g) foi adicionado, rendendo a resina de carboxilato 

de lítio (17) após cinco horas de tempo reacional. 17, por sua vez, foi 

tratada com HCl(aq) 1M (75 mmol) durante 16h e BAR (2,49 g) foi obtida 

como um polímero branco-perolado. Como na síntese de PAR, a carga de 

ácidos presente na estrutura de BAR pôde ser avaliada pela titulação ácido-

base lenta com NaOH(aq)
 padronizada, com acompanhamento de pH,138 

onde foi determinada como 4,31 ± 0,05 mmol de COOH.g de BAR-1. O alto 

grau de funcionalização corroborou a viabilidade da estratégia sintética para 

a preparação de BAR desenvolvida neste trabalho. 
 

 
 

Esquema 50. Síntese da resina de ácido benzoico (BAR) a partir de 6.  
 

Uma  relevante análise qualitativa sobre a sustentabilidade do 

protocolo desenvolvido frente aos previamente descritos para a síntese de 

BAR, é a determinação do Fator-E (Fator-E = kg de resíduos/kg de produto 

isolado desejado).91 Calculamos o Fator-E para a síntese de BAR, utilizando 

6 como material de partida. Considerando a reciclagem de solventes 

durante o processo sintético, o valor calculado para o  Fator-E foi de 3,5 
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(Esquema 50), o que representa uma baixa produção de resíduos, uma vez 

que o valor ideal seria zero. 

Aproveitando a análise morfológica de 6 realizada previamente no 

Item 3.2.2., a integridade física de BAR também foi avaliada via MEV 

empregando a técnica de fita condutiva de carbono, nas aumentativas de 

x100 e x350 (Figura 15) após lavagens com diversos solventes e secagem 

sob pressão reduzida durante quatro dias.  
 

De forma surpreendente, quando comparado a 6, BAR apresentou 

ranhuras proeminentes na superfície de suas micropérolas. Tal 

característica morfológica pode estar associada ao borbulhamento vigoroso 

de CO2(g) após a adição de CO2(s) na metodologia sintética aplicada. 

Ademais, a presença de tais ranhuras não deverá ser um aspecto 

contraproducente para a atividade organocatalítica de BAR, uma vez que a 

área de contato com o substrato poderá, em certo nível, até ser aumentada. 

 

 
 

 

Figura 15. Micrografias eletrônicas de varredura de 6 e BAR sobre fita 

condutiva de carbono (aumentativas de x100 e x350). 
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Com BAR em mãos, pudemos nos empenhar em explorar condições 

favoráveis para o estabelecimento do ciclo ácido/perácido carboxílico em 

BAR e, assim, poder avaliar sua atividade catalítica frente à oxidação de 

Baeyer-Villiger das cetonas modelo de lignina. 
 

3.3.1.2. Estudos da Oxidação de Baeyer-Villiger de Cetonas 

Modelo de Lignina Mediada por BAR 
 

Para o desenvolvimento da metodologia que visa o estabelecimento 

do ciclo ácido/perácido carboxílico necessário na organocatálise redox 

imposta por BAR, decidimos nos voltar à síntese orgânica de referência 

para a preparação de perácidos carboxílicos aromáticos e alifáticos.  
 

Dentro da literatura específica, os trabalhos de Swern e col.155 se 

destacam até a contemporaneidade pelo desenvolvimento de estratégias 

robustas para a preparação dessa classe de compostos orgânicos. Swern e 

col., ao longo de seus estudos, evidenciaram que o emprego de peróxido 

de hidrogênio aquoso (H2O2(aq)) na presença de ácidos fortes sob leve 

aquecimento se mostrava como um procedimento geral para a obtenção de 

perácidos carboxílicos a partir de seus respectivos ácidos carboxílicos.155a 

Segundo os autores, diferentemente de espécies contendo a função ácido 

selenínico, a presença de ácidos fortes é essencial no processo de formação 

de perácidos carboxílicos devido à ativação das carbonilas presentes nos 

materiais de partida.155  
 

Inspirados em tais relatos, escolhemos aplicar uma mistura de 

H2O2(aq) e ácido metanossulfônico (MeSO3H) para induzir a formação in situ 

da forma perácida de BAR em caráter reciclável. Além de ser listado por 

Swern e col. como a principal escolha para catalisar a formação de perácidos 

carboxílicos, MeSO3H é considerado um dos ácidos orgânicos mais ‘verdes’, 

já que apresenta baixa pressão de vapor, alto ponto de ebulição e íon 

sulfato e dióxido de carbono gasoso como seus principais produtos de 

biodegradação direta.156,157 H2O2 também é listado como um agente 

oxidante verde, apresentando H2O como o único produto de sua 

degradação.158-160 
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Em contraste com o caminho exploratório em batelada tomado nos 

estudos envolvendo PAR como ORH, decidimos centralizar nossos esforços 

diretamente no desenvolvimento da metodologia sob condições de fluxo 

contínuo. Portanto, decidimos avaliar previamente o solvente ideal para a 

oxidação de Baeyer-Villiger das cetonas modelo de lignina.  
 

Considerando fatores importantes como caráter ambientalmente 

amigável, ponto de ebulição, miscibilidade e compatibilidade química entre 

todos os componentes da solução de injeção – H2O2(aq), MeSO3H e cetonas 

modelo – a acetonitrila (MeCN) se mostrou como a melhor escolha para o 

desenvolvimento dos estudos.161,162 Não demos preferência para a escolha 

de álcoois como solvente com o intuito de evitar a esterificação dos sítios 

ativos presentes em BAR. A possível hidrólise de MeCN durante o processo 

não foi considerada como problemática, dadas a baixa concentração 

planejada para a solução de injeção, os tempos reacionais diminutos e a 

pouca influência da formação de ácido acético no ambiente reacional. 
 

Através do planejamento prévio da solução de injeção, pudemos 

colocar em prática a investigação das condições ótimas para a oxidação de 

Baeyer-Villiger de cetonas modelo de lignina sob o regime de fluxo contínuo. 
 

3.3.1.2.1. Estudos sob Condições de Fluxo Contínuo 
 

No que diz respeito ao aparato reacional escolhido para realizar o 

estudo da atividade organocatalítica redox de BAR, poucas modificações 

foram realizadas frente ao aparato utilizado nos estudos com PAR 

(Esquema 45, Item 3.2.4.2.) (Esquema 51). Como preconizado no 

referencial teórico deste trabalho (Item 2.2.1.), a natureza modular do 

sistema planejado para operação sob condições de fluxo facilita a transição 

entre diferentes metodologias. No presente caso, foi empregado o mesmo 

módulo do reator utilizado nos estudos com PAR. Mas, dessa vez, 

carregado com 480 mg de BAR. O volume determinado para o reator 

carregado com BAR foi de 496 L. O restante do sistema foi mantido o 

mesmo, incluindo um banho de óleo para a submersão do módulo do reator 

e controle de temperaturas elevadas. 
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Esquema 51. Aparato reacional desenvolvido para a aplicação de BAR sob 

condições de fluxo contínuo. 

 

Além das pequenas modificações no aparato reacional, também 

decidimos investigar o aumento da concentração dos reagentes na solução 

de injeção, visando aumentar a produtividade da metododologia. 

Considerando os testes de solubilidade realizados em MeCN, escolhemos a 

concentração no valor de 100 mM para as cetonas modelo de lignina.  
 

Nesse contexto, pudemos iniciar a avaliação do desempenho 

organocatalítico da BAR empregando 1a como composto modelo para a 

oxidação de Baeyer-Villiger (Tabela 5). Nos primeiros experimentos 

exploratórios (Entradas 1 a 6, Tabela 5), tomamos como base as proporções 

entre os reagentes relatadas nos trabalhos de Swern e col. para a 

preparação de perácido benzoico.155 Dessa forma, na Entrada 1 da Tabela 

5, utilizando a proporção de 3 equiv : 6 equiv entre H2O2 : MeSO3H, foi 

realizada a injeção de 1a no tempo de residência de 60 min, com T = t.a.. 

Tal reação revelou 56% de conversão total média em diferentes produtos, 

onde 32% correspondia ao 8a, 22% ao 3c e 2% à 9a. Para o nosso deleite, 

BAR 
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considerando-se o meio ácido e oxidante empregado, observamos a 

ocorrência do ciclo ácido/perácido de BAR, resultando na oxidação Baeyer-

Villiger de 1a e subsequente hidrólise de 8a. Além disso, como observado 

em resultados anteriores (Item  3.2.4.1.), a oxidação de 3b rendeu a 

benzoquinona 9a.  
 

Como preconizado por Swern e col.,155 decidimos aumentar a 

temperatura reacional para 50 °C (Entrada 3, Tabela 5). 

Surpreendentemente, 9 foi obtida como um único produto em conversão 

média total de >99%. Na mesma temperatura, porém lançando mão de 

tempo de residência consideravelmente mais curto (tR = 15 min), a reação
   

Tabela 5. Oxidação de Baeyer-Villiger de 1a empregando BAR como 

organocatalisador redox heterogêneo, na presença de H2O2 e MeSO3H, sob 

condições de fluxo contínuo.a 
 

 

Entrada T (°C) H2O2 : MeSO3H 

(equiv) 
tR  

(min) 

Conv Média (%)b 

8a 3c 9a 

1 t.a. 3 : 6 60 32 22 2 

2c t.a. 3 : 6 60 - - - 

3 50 3 : 6 60 - - >99 

4 50 3 : 6 15 23 5 40 

5 50 3 : 6 20 8 - 92 

6d 50 3 : 6 20 - - - 

7 50 3 : 3 20 40 - 13 

8 50 3 : 4 20 27 - 47 

9 50 3 : 5 20 17 - 83 
 

a Condições reacionais: 1a (0,1 M), H2O2 (aquoso, 30% m/m, 0,3 M) e MeSO3H (0,3; 0,4; 0,5 ou 0,6 

mol.L-1) em MeCN; b As conversões foram calculadas com base na análise de GC/MS e GC/FID ao 

final de cada tR (sextuplicata, as três últimas coletas foram consideradas para o cáculo das 
conversões médias (desv. pad. máx = 0,15%)), após o seguinte procedimento de extração 

quimicamente ativa: tratamento do efluente com 3 mL de NaHCO3 0,15 mol.L-1, seguido da extração 

com CHCl3 (3 mL x 2). c Experimento de controle: ausência de catalisador (BAR) dentro do tubo do 

reator (nenhuma reação foi observada, apenas houve recuperação de 1a). 
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de oxidação apresentou conversão total média de 68%, onde 40% foi 

detectado como 9a (Entrada 4, Tabela 5). Ao ajustarmos o tR para 20 min, 

9a foi obtida como produto majoritário em 92% conv média (>99% de conv 

total média) (Entrada 5, Tabela 5). 
 

Diferentes experimentos foram realizados com o objetivo de avaliar a 

influência da concentração de MeSO3H nas transformações que ocorreram 

dentro do módulo do reator (Entradas 7-9, Tabela 5). Mantendo T = 50 °C 

e tR = 20 min), em ordem ascendente de equivalentes de MeSO3H (3, 4 e 

5 equiv), foram observadas 53%, 74% e >99% conv total média (Entradas 

7, 8 e 9, Tabela 5, respectivamente).  
 

Interpretando tais resultados, percebemos que houve uma um 

correlação quase linear entre a concentração de MeSO3H na solução de 

injeção e a conversão total média em 8a e 9a. Dessa forma, como descrito 

por Swern e col.,155 pudemos inferir que o papel mais relevante do emprego 

de MeSO3H é viabilizar a formação de resina de ácido perbenzóico a partir 

da reação de BAR com H2O2, impondo maior eficácia no ciclo ácido/perácido 

carboxílico. Por outro lado, a ativação eletrofílica de 1a estabelecida por 

MeSO3H também deve ser considerada, uma vez que há embasamento 

teórico sobre a relevância de tal efeito na oxidação de Baeyer-Villiger.106,163   
 

Experimentos de controle também foram realizados na ausência do 

organocatalisador (BAR), empregando T = t.a. e 50 ºC  e tR = 60 e 20 min 

(Entradas 2 e 6, Tabela 5, respectivamente). Uma solução de 1a, H2O2 e 

MeSO3H em MeCN foi injetada verticalmente no módulo do reator vazio 

(volume do reator na ausência de BAR = 831 L) nas diferentes condições 

reacionais, onde, em ambos os casos, a  formação de produtos não foi 

detectada.  
 

Com a obtenção dos resultados mostrados na Tabela 5, refletimos 

sobre a produção de benzoquinonas a partir da oxidação de fragmentos 

fenólicos que poderiam ser obtidos através da aplicação da metodologia de 

despolimerização da lignina organocatalisada por BAR. Concluímos que, 

uma vez que a oxidação de Baeyer-Villiger ocorresse com sucesso, reações 
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posteriores sobre os fragmentos obtidos poderiam aumentar a diversidade 

estrutural dos insumos químicos provenientes dessa fonte renovável de 

carbono. No caso, o esqueleto benzoquinônico tem tido seu valor agregado 

em diversos campos da ciência moderna, principalmente devido à sua 

aplicação em processos oxirredutivos, se mostrando como molécula-chave 

no desenvolvimento de novas tecnologias desde o campo de combustíveis 

ao âmbito da química medicinal.164-166 
 

Com isso em mente, visando a melhor compreensão do papel das 

espécies reativas na metodologia em desenvolvimento, foram utilizados 

mequinol (3b) e meta-metóxi-fenol (3d) como materiais de partida na 

reação de oxidação mediada por BAR, na presença de H2O2 e MeSO3H, sob 

condições de fluxo contínuo (Tabela 6). Tendo como objetivo a 

homogeneidade dos dados, 3c,d foram injetados na concentração de 100 

mM.  

Inicialmente, a oxidação de 3c  empregando tR = 20 min e T =  50 

ºC, rendeu 9a em conversão total média quantitativa (Entrada 1, Tabela 6). 

Quando a reação se repetiu na ausência de MeSO3H (Entrada 2, Tabela 6), 

apenas 49% conv média em 9a foi detectada. Na ausência de H2O2, a 

formação de nenhum produto foi detectada, observando-se apenas a 

recuperação de 3c (Entrada 3, Tabela 6).  No caso da utilização de 3d como 

substrato (Entrada 5, Tabela 6), a metóxi-para-benzoquinona 

correspondente (9b) foi obtida em excelente conversão (99% conv total 

média) como único produto. O experimento de controle também foi 

realizado na ausência do catalisador (BAR) (Entrada 4, Tabela 6). Uma 

solução de 3c, H2O2 e MeSO3H foi injetada verticalmente no reator de leito 

fixo vazio em tR  = 20 min, na temperatura de 50 ºC. O efluente foi extraído 

e analisado, onde não foi observada a ocorrência de qualquer reação.  
 

Os resultados retratados na Tabela 6 também corroboram o papel 

significativo de MeSO3H na obtenção da forma perácida de BAR, assim 

como a essencialidade da mesma para a ocorrência da oxidação de métóxi-

fenóis a benzoquinonas no domínio da organocatálise redox envolvida em 

nossa metodologia.  
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Tabela 6. Oxidação de fenóis metóxi-substituídos (3c e 3d) empregando BAR 

como organocatalisador redox heterogêneo, na presença de H2O2 e MeSO3H, sob 

condições de fluxo contínuo.a 
 

 

Entrada Substrato 
tR 

(min) 

H2O2 : MeSO3H 

(equiv) Conv Média (%)b 

1 3c 20 3 : 6 >99 (9a) 

2 3c 20 3 : 0 49 (9a) 

3 3c 20 0 : 6 - 

4c 3c 20 3 : 6 - 

5 3d 20 3 : 6 99 (9b) 
 

a Condições reacionais: 3c ou 3d (0,1 M), e/ou H2O2 (aquoso, 30% m/m, 0,3 M) e/ou MeSO3H (0,6 

M) em MeCN; b As conversões foram calculadas com base na análise de GC/FID ao final de cada tR 

(sextuplicata, as três últimas coletas foram consideradas para o cáculo das conversões médias (desv. 
pad. máx = 0,15%)), após o seguinte procedimento de extração quimicamente ativa: tratamento do 

efluente com 3 mL de NaHCO3 0,15 mol.L-1, seguido da extração com CHCl3 (3 mL x 2). c Experimento 

de controle: ausência de catalisador (BAR) dentro do tubo do reator (nenhuma reação foi observada, 
apenas houve recuperação de 3c). 
 

 

Dotados de um conhecimento mais profundo sobre as reações que 

ocorreram dentro do reator nos estudos exploratórios da atividade 

organocatalítica redox de BAR na oxidação de compsotos comerciais 

(Tabelas 5 e 6), a reatividade de cetonas modelo de lignina mais complexas 

(1c, 4a, 5a-e) foi avaliada frente à metodologia sob regime de fluxo contínuo 

(Tabela 7). A partir desse momento, iremos nos referir à obtenção de 

benzoquinonas a partir de cetonas aromáticas como oxidação do tipo ‘one-

pot’, vistas as três reações que compõem a cascata reacional observada 

dentro do módulo do reator — oxidação de Baeyer-Villiger, seguida da 

hidrólise de ésteres e subsequente oxidação de fenois éter-substituídos. 
 

Nesta etapa do trabalho, também decidimos realizar pequenas 

alterações no protocolo reacional visando a obtenção de quantidades 
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suficientes dos produtos reacionais para a caracterização espectroscópica. 

Dessa maneira, após o tempo de de estabilização do reator (3 x tR), o 

experimento de longa produção foi realizado durante 6 horas. O volume de 

efluente reacional foi aferido a cada uma hora, e o procedimento padrão de 

extração quimicamente ativa foi empregado, utilizando quantidades de 

NaHCO3(aq) 0,15 M e CHCl3 proporcionais ao volume aferido. A análise da 

conversão foi realizada com a retirada de alíquotas de volume fixo da fase 

orgânica, e o conjunto de fases orgânicas restantes foi mantido protegido 

da luz, sob atmosfera de N2(g), e ao fim do tempo de longa produção, 

concentrado e purificado por coluna cromatográfica. Por conseguinte, a 

Tabela 7 apresenta os valores de rendimento global isolado dos produtos 

obtidos, uma vez que foram aplicados protocolos de produção confiáveis e 

reprodutíveis. 
 

Iniciamos os estudos através da injeção das cetonas modelo de lignina 

1c e 4a (100 mM) no sistema para síntese em fluxo retratado no Esquema 

51, empregando as condições para a obtenção de benzoquinonas 

previamente otimizadas nas Tabelas 5 e 6 (emprego de MeCN como 

solvente, razão molar de H2O2 : MeSO3H de 3 equiv : 6 equiv, T = 50 °C e 

tR  = 20 min) (Entradas 1 e 3, Tabela 7, respectivamente). Após 6 horas de 

produção contínua, em ambos os casos, foi detectado o consumo total dos 

substratos (conv total média >99%) e 9a foi obtida como produto principal, 

apresentando rendimentos isolados de 83% e 76%, respectivamente.  
 

De forma análoga ao protocolo utilizado nos estudos da atividade 

catálitica de PAR sob condições de fluxo contínuo (Item 3.2.4.2.), não foi 

detectada a presença do ácido fenóxi-acético na mistura reacional após o 

procedimento de extração da reação mostrada na Entrada 3 da Tabela 7, 

nem mesmo ao término do procedimento de purificação por coluna 

cromatográfica. Dessa forma, reforçamos que o procedimento de extração 

quimicamente ativa realizado sobre o efluente reacional foi responsável por  

transferência dessa espécie, em sua forma de carboxilato, à fase aquosa. A 

título de comprovação dessa assertiva, a análise da conversão também foi 

  



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

120 

a Condições reacionais: Cetonas 1a, 4a ou 5a-e (0,1 M), H2O2 (aquoso, 30% m/m, 0,3 mol.L-1) e MeSO3H (0,6 M) em 
MeCN; b As conversões foram determinadas de 1 em 1 h (desv. pad. máx. = 0,13%) pela   análise GC/MS e  RMN de 
1H, após o seguinte procedimento de extração quimicamente ativa: tratamento do efluente com 6 ou 9 mL de NaHCO3 
0,15 mol.L-1, seguido da extração com CHCl3 (6 ou 9 mL x 2). c Após 6h de produção contínua, o conjunto das fases 
orgânicas restantes foi purificado por cromatografia em coluna.  

 

Tabela 7. Oxidação do tipo ‘one-pot’ de cetonas modelo de lignina empregando 

BAR como organocatalisador redox heterogêneo, na presença de H2O2 e MeSO3H, 

sob condições de fluxo contínuo.a 
 

 

Entrada 
Cetona Modelo 

de Lignina 

tR 

(min) 

Conv 

Tot. Méd. 
(%)b 

Rendimento Global Isolado (%)c 

Éster Fenol 
para-

Benzoquinona 

1 

 

20 >99 16 (8c) - 

 

83 

2 30 >99 2 (8c) - 98 

3 

 

20 >99 22 (10a) - 

 

76 

4 30 >99 2 (10a) - 97 

5 

 

30 >99 8 (11a) 1 (3e) 

 

90 

6 

 

30 >99 9 (11b) 2 (3c) 

 

89 

7 

 

30 >99 8 (11c) 4 (3c) 

 

87 

8 

 

30 >99 11 (11d) 3 (3d) 

 

84 

9 

 

30 >99 10 (11e) 3 (3d) 

 

86 
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realizada por RMN de prótons (RMN de 1H) após o procedimento de extração 

quimicamente ativa, onde não foram encontrados os sinais corrrepondentes 

nem à 4a e nem ao ácido fenóxi-acético. Ao tratar o conjunto das fases 

aquosas com HCl(aq) 0,5 M, seguido da extração com CHCl3, o ácido fenóxi-

acético foi obtido em 69% de rendimento isolado, tendo sua pureza 

caracterizada por RMN de 1H. 
 

Com o objetivo de avaliar a influência do tR na formação de 9a, nas 

Entradas 2 e 4 da Tabela 7, o tR foi aumentado para 30 min. Empregando 

1c como substrato (Entrada 2, Tabela 7), o rendimento isolado de 9a foi 

determinado em 98%. Ao se utilizar 4a como material de partida (Entrada 

4, Tabela 7), foi encontrado o rendimento isolado de 97%  para 9a.  Dessa 

forma, tR = 30 min foi escolhido como tempo reacional ideal para a 

continuidade dos estudos da oxidação do tipo ‘one-pot’, dessa vez 

empregando 5a-e  como materiais de partida (Entradas 5-10, Tabela 7).  
 

Para nosso enlevo, diferindo dos resultados obtidos quando PAR foi 

empregado como ORH (Entrada 3, Tabela 4, Item 3.2.4.2.), ao injetarmos 

5a na presença de BAR, H2O2(aq) e MeSO3H, no tR = 30 min, durante 6h de 

longa produção (Entrada 5, Tabela 7), não foi detectada a formação de 14 

entre os produtos, como fruto de uma possível Ei ou condensação aldólica 

ácido-catalisada. Ao invés, apresentando conv total média de >99%, a 

oxidação do tipo ‘one-pot’ imposta pela presente metodologia foi alcançada 

com sucesso, onde 9a foi obtida em 90% de rendimento isolado. O p-

benzilóxi-fenol (3e) e o éster p-(benzilóxi)fenil-3-hidróxi-2-fenóxi-

propanoato (11a) também foram isolados. A ausência do ácido 3-hidróxi-2-

fenóxi-propanoico nas análises de conversão corroborou a transferência de 

tal espécie na forma de carboxilato para a fase aquosa através do 

procedimento de extração quimicamente ativa.  
 

Como podemos observar nas Entradas 6 a 9 da Tabela 7, o 

procedimento de oxidação do tipo ‘one-pot’ de 5b-e apresentou um perfil 

reacional muito parecido com o obtido no emprego de 5a como material de 

partida (Entrada 5, Tabela 7). Em todos os últimos quatro casos, as reações 
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também apresentaram conv total média >99%. Uma vez que 5b e 5c foram 

utilizados como materiais de partida (Entradas 6 e 7, Tabela 7, 

respectivamente), 9a foi obtida como produto majoritário em 89% e 87%, 

respectivamente, acompanhada dos ésteres p-metóxi-fenil-3-hidróxi-2-(o-

metóxi-fenóxi)propanoato (11b) e p-metóxi-fenil-3-hidróxi-2-(p-metóxi-

fenóxi)propanoato (11c), e de mequinol (3c). Já no caso da oxidação do 

tipo ‘one-pot’ empregando 5d e 5e como materiais de partida (Entradas 8 e 

9, Tabela 7, respectivamente), como preconizado nos estudos mostrados 

na Tabela 6, 9b foi obtida como produto majoritário em ambos os casos, 

apresentando rendimento isolado de 84% e 86%, respectivamente. 3d e os 

ésteres m-metóxi-fenil-3-hidróxi-2-(o-metóxi-fenóxi)propanoato (11d) e 

m-metóxi-fenil-3-hidróxi-2-(p-metóxi-fenóxi)propanoato (11e) também 

foram isolados em rendimentos diminutos. 
  

Tendo em vista o mimetismo da interconexão β-O-4 presente na 

lginina, a variação estrutural obtida através da síntese de 5a-e (vide 

Esquemas 27 a 29, Item 3.1.) tinha como objetivo inicial prover materiais 

de partida que permitissem a investigação dos efeitos impostos pela 

presença do grupo éter em diferentes posições dos anéis aromáticos das 

cetonas modelo, assim como sua influência na seletividade das reações 

organocatalisadas sob condições de fluxo contínuo.  
 

Embora o meio oxidante empregado na presente metodologia 

mediada BAR não seja conhecido por ser altamente seletivo na promoção 

da oxidação de Baeyer-Villiger, onde uma mistura de regioisomérica de 

ésteres poderia ser obtida como fruto da de tal reação (vide Esquema 1, 

Item 1.2.1.), nosso protocolo efetivado sob o regime de fluxo contínuo 

apresentou excelente regiosseletividade para a migração arílica frente à 

migração de carbono secundário -oxigenado. Em todos os casos, o 

oxigênio foi inserido somente entre o anel aromático e a carbonila presentes 

em 5a-e, independentemente da posição de substituição do grupo éter. 
 

No caso da oxidação de 3d, também mediada por BAR na presença 

de H2O2 e MeSO3H, seja na Entrada  5 da Tabela 6 ou produzido na Entradas 
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8 e 9 da Tabela 7 como fruto da hidrólise dos ésteres 11d e 11e obtidos via 

oxidação de Baeyer-Villiger regiosseletiva, também foi observada a 

formação da metóxi-para-benzoquinona (9b) de forma regiosseletiva frente 

à formação de 3-metóxi-orto-benzoquinona e 4-metóxi-orto-benzoquinona. 

A observação de tais seletividades foi corroborada através do balanço de 

massa e análise espectroscópica dos produtos isolados após o protocolo de 

purificação.  
 

 A fim de retratar a reciclabilidade de BAR, o Esquema 52 nos traz a 

representação em forma de gráfico das conversões totais a 11b, 3c e 9a 

obtidas a partir da oxidação tipo ‘one-pot’ de 5b realizada sob condições de 

fluxo contínuo, no curso de 6 horas. Mesmo após doze ciclos reacionais, não 

foi observada diminuição da atividade catalítica da BAR. Como avaliação 

adicional sobre a sustentabilidade do processo, calculou-se o Fator-E no 

recorte dessa reação, considerando-se a reciclagem de solventes e 

procedimento de extração quimicamente ativa. O valor calculado foi de 3,8, 

o que representa um valor muito positivo para um processo que abrange 

três reações em cascata, ocorrendo em tR = 30 min. 
 

 

 

 

 

 

 

Esquema 52. Reciclabilidade de BAR na oxidação do tipo ‘one-pot’ de 5b sob 

condições de fluxo contínuo. 
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Também vale a pena destacar uma interessante classificação na qual 

a oxidação do tipo ‘one-pot’ das cetonas modelo de lignina 1c, 4a, 5a-e 

mediada por BAR se enquadra enquanto processo organocatalítico redox. 

Uma vez que, através da formação da mesma espécie ativa, sob as mesmas 

condições reacionais, BAR se mostrou capaz de catalisar duas reações 

distintas em cascata, nossa meotodologia se enquadra como uma catálise 

do tipo auto-tandem.167-170 
 

Interpretando os dados apresentados ao longo desta tese, pudemos 

propor os mecanismos envolvidos na oxidação de 3c e 3d, juntamente com 

a representação do mecanismo da oxidação Baeyer-Villiger. Tais reações 

compõem a organocatálise redox auto-tandem mediada por BAR (Esquema 

53). Todas as reações envolvidas no ciclo organocatalítico redox têm como 

passo fundamental a reciclagem da resina de ácido perbenzoico (RO-OH) 

a partir de BAR, na presença de H2O2 em condições ácidas (MeSO3H).  
 

A oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo de lignina ocorre 

através da formação do intermediário de Criegee a partir do ataque de RO-

OH à carbonila das cetonas modelo de lignina,103-107 rendendo os ésteres 

correspondentes mediante o fluxo concertado de elétrons apresentado no 

Esquema 53A. O grupo aril foi representado como detentor da maior aptidão 

migratória de acordo com a regiosseletividade oservada nos dados 

apresentados na Tabela 7.  Os ésteres formados, por sua vez, puderam ser 

hidrolisados nas condições reacionais, produzindo fenóis éter-substituídos.  
 

O mecanismo de oxidação dos fenois éter-substituídos 3c e 3d às p-

benzoquinonas 9a e 9b também foi proposto, baseado nos resultados 

observados nas Tabelas 6 e 7 (Esquema 53B). Quando 3c é submetido à 

presença de RO-OH, o fluxo concertado de elétrons apresentado no 

Esquema pôde ser idealizado, onde a presença da metoxila na posição para 

à hidroxila fenólica induz a quebra da aromaticidade e a consequente 

formação do hemicetal da p-benzoquinona. A formação de 9a pôde ser 

imaginada através da hidrólise de tal hemicetal, representada no Esquema 

como um prototropismo. Já no caso da oxidação de 3d, a etapa inicial de 
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Esquema 53. Mecanismos propostos para a oxidação de Baeyer-Villiger (A) e 

para a oxidação de fenóis éter-substituídos (B) mediadas por BAR. 
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hidroxilação do anel aromático foi proposta baseada nos trabalhos de 

Bjørsvik e col.,171,172 onde a substituição eletrofílica aromática promovida 

por RO-OH é descrita pelos autores, rendendo a metóxi-hidroquinona como 

produto. Uma vez formada, a metóxi-hidroquinona segue pelo caminho 

análogo à 3c, onde há a formação e posterior hidrólise do hidrato de metóxi-

para-benzoquinona e 9b é obtida como produto. 
 

Ao final dos estudos, após cerca de notáveis setecentos ciclos 

reacionais, BAR reciclada foi descarregada do reator de leito fixo, lavada 

exaustivamente com diversos solventes, seca sob pressão reduzida durante 

cinco dias e teve sua análise morfológica realizada por MEV com o objetivo 

de verificar sua integridade física (Figura 16).  Não foram notadas 

diferenças significativas na morfologia do organocatalisador redox 

heterogêneo reciclado quando comparada à BAR recém sintetizada (Figura 

15, Item 3.3.1.1.). A carga de sítios de ácido carboxílico também foi medida 

para BAR reciclada, sendo determinada como COOH = 4,28 ± 0,05 mmol.g 

de BAR reciclada-1.  
 

 

Figura 16. Micrografias eletrônicas de varredura sobre fita condutiva de carbono 
de BAR reciclada, após cerca de 700 ciclos de reação (aumentativas de x100 e 

x350). 

 

Fortuitamente, nosso design de um organocatalisador redox 

heterogêneo de alta performance foi alcançado. Como nos estudos 

envolvendo PAR como ORH, a funcionalização direta de PS com ácidos 

carboxílicos via CI tornou o organocatalisador redox heterogêneo BAR 

altamente estável e reciclável, especialmente para a aplicação no protocolo 

de oxidação do tipo ‘one-pot’ de cetonas modelo de lignina, envolvendo três
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reações em cascata (oxidação Baeyer-Villiger, hidrólise e oxidação de fenois 

éter-substituídos).   
 

Uma comparação entre nossa proposta e as poucas outras existentes 

nas quais a oxidação Baeyer-Villiger foi empregada como estratégia 

principal para a fragmentação de cetonas modelo de lignina (vide Item 

2.1.1.2.),52-54,58 revelou que o protocolo mediado por BAR, desenvolvido 

neste trabalho, apresentou maior seletividade, condições reacionais mais 

brandas, tempos de reação  significativamente reduzidos e o emprego de 

um catalisador altamente reciclável. BAR também apresentou excelente 

vida útil, o que contribui para diminuir o impacto ambiental e o custo 

inerente à sua síntese.173,174 
 

Os resultados dos estudos empregando BAR como ORH na oxidação 

do tipo ‘one-pot’ de cetonas modelo de lignina aqui mostrados foram 

publicados na revista Green Chemistry no ano de 2021.175 

 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

4.1. CONCLUSÕES 
 

Considerando os objetivos desta tese apresentados no Item 1.2., 

todos os tópicos planejados foram desenvolvidos de forma satisfatória ao 

longo do período de vigência deste doutoramento. 
 

As cetonas modelo de lignina 5a-e foram preparadas com sucesso em 

três etapas sintéticas, chegando a 74% de rendimento global para 5d. 
 

Foram realizados o design, o estudo da síntese e a caracterização de 

quatro organocatalisadores redox heterogêneos (ORH), onde três desses 

foram planejados visando a exploração da função ácido selenínico, e um 

deles com o intuito de explorar a função ácido carboxílico na elaboração do 

ciclo ácido/perácido envolvido na estratégia planejada para a 

despolimerização seletiva da lignina através da oxidação de Baeyer-Villiger 

das cetonas modelo sob condições de fluxo contínuo. 
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No que tange ao estudo da síntese de ORH contendo ácido selenínico 

em sua estrutura, a utilização de suportes cataliticamente ativos e inertes 

foi investigada.  
 

Dois materiais grafênicos — óxido de grafeno (GO) e óxido de grafeno 

reduzido (rGO) — foram explorados como suportes cataliticamente ativos, 

onde a influência no processo organocatalítico redox mediante o 

estabelecimento de interações não-covalentes (NCI) serviu como 

justificativa para o estudo da síntese do óxido de grafeno decorado com 

ácido selenínico (SAGO) e do ácido 1-pirenilmetanosselenínico ancorado ao 

óxido de grafeno reduzido (PyrSArGO).  
 

Infelizmente, a síntese do ORH SAGO através da abertura dos anéis 

oxirânicos presentes na superfície GO com n-butil-selenolato-trietil-borato 

de sódio (Na[n-BuSeB(OEt)3]) (interação covalente, CI), seguida da 

oxidação do tipo ‘one-pot’ do óxido de grafeno decorado com n-butil-

seleneto (n-BuSeGO) obtido, não foi alcançada devido à ocorrência da 

eliminação intramolecular (Ei) com regiões saturadas da superfície do 

suporte na última etapa, lixiviando as espécies precursoras dos sítios ativos 

de selênio.  
 

Em um caso igualmente desafortunado, a síntese do ORH PyrSArGO 

via NCI do tipo ‘tagging’ de pireno não foi possível devido à degradação 

térmica do ácido 1-pirenilmetanosselenínico (PyrSA) na temperatura 

ambiente, seja de forma isolada, ou obtido in situ a partir da oxidação do 

bis(1-metilenopirenil)-disseleneto ancorado ao óxido de grafeno reduzido  

((1-PyrCH2Se)2rGO). 
 

Já no caso da exploração de suportes cataliticamente inertes, a 

funcionalização direta do poliestireno reticulado (PS) via CI, visando a 

obtenção do ORH resina de ácido fenilselenínico (PAR), foi realizada com 

sucesso em duas etapas sintéticas, passando pela síntese da resina de n-

butil-seleneto (7), seguida de sua oxidação à PAR. 
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Com PAR sintetizada e caracterizada de forma eficiente, estudos 

preliminares sob condições de batelada foram realizados a fim de 

determinar os melhores parâmetros reacionais para transposição às 

condições de fluxo contínuo. PAR, juntamente com difenil disseleneto 

((PhSe)2) e dibenzil disseleneto ((BnSe)2), foram utilizados como 

mediadores da oxidação de Baeyer-Villiger da p-metóxi acetofenona (1a) 

de forma eficaz, apresentando os melhores resultados quando MeOH foi 

utilizado como solvente e H2O2(aq) como agente oxidante, na temperatura 

ambiente. 
 

Tais parâmetros reacionais puderam ser transpostos às condições de 

fluxo contínuo, onde um aparato para síntese em fluxo foi construído, sendo 

composto de um módulo de injeção de bomba de seringas, um módulo do 

reator do tipo leito-fixo carregado com 570 mg de PAR, seguido por um 

módulo de regulador de pressão traseira de 6,8 atm. Nos estudos 

exploratórios da oxidação de Baeyer-Villiger de 1a sob condições de fluxo 

contínuo (20 mM em MeOH), o melhor resultado foi obtido quando 10 

equivalentes de H2O2(aq) foram empregados, na T = t.a. e no tempo 

reacional (tR) de 15 minutos, apresentando conv total média de 89% ao 

acetato de p-metóxi-fenila (8a), ao mequinol (3c) como produto de hidrólise 

de 8a, e à p-benzoquinona (9a) como produto de oxidação de 3c. No recorte 

dessa reação, elevadas estabilidade e reciclabilidade foram observadas por 

parte de PAR, onde não houve diminuição em sua atividade catalítica 

mesmo após 48 ciclos reacionais.  
 

Porém, de forma surpreendente, quando 5a foi utilizado como 

material de partida nas condições de fluxo contínuo supracitadas, o único 

produto observado ao final da coleta reacional foi a 1-(p-(benzilóxi)fenil)-

2-fenóxi-2-en-1-ona (14) (90% conv média). Após a prova de conceito 

realizada pela obtenção de p-metóxi-estireno (16) como produto 

majoritário da exposição do (p-metóxi)fenil-etanol (15) à catálise redox 

heterogênea mediada por BAR nas mesmas condições de fluxo contínuo 

(79% conv média), pudemos inferir que a reação apresentava 
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quimiosseletividade para a formação de seleninatos entre o grupo -

hidróximetileno terminal presente em 5a e BAR, seguida da Ei de selênio e 

formação de 14. 
 

Dessa forma, decidimos não prosseguir com os estudos envolvendo o 

emprego de ORH contendo ácido selenínico na oxidação de Baeyer-Villiger 

de cetonas modelo de lignina sob condições de fluxo contínuo.  Ao invés, 

nos inspiramos na estabilidade e reciclabilidade de PAR para a síntese do 

ORH contendo a função ácido carboxílico — resina de ácido benzoico (BAR) 

— via procedimento análogo de funcionalização direta do poliestireno 

reticulado (PS).  
 

Em uma etapa reacional, através da litiação de PS, seguida da 

exposição da resina litiada à CO2 e finalização com a acidificação dos 

carboxilatos obtidos com solução aquosa de ácido clorídrico (HCl(aq)), BAR 

foi sintetizada e caracterizada com sucesso.  
 

Para o início dos estudos da atividade organocatalítica redox de BAR 

na oxidação de Baeyer-Villiger de cetonas modelo de lignina, utilizamos o 

mesmo aparato reacional para síntese em fluxo construído para os ensaios 

onde PAR foi empregado como ORH, dessa vez carregando o módulo do 

reator com 480 mg de BAR. Visando o aumento da produtividade do 

processo sob condições de fluxo contínuo, decidimos aumentar a 

concentração dos materiais de partida para 100 mM na solução de injeção. 

Baseados em diversos parâmetros, também escolhemos utilizar acetonitrila 

como solvente no desenvolvimento de BAR como ORH na transformação 

de interesse. De acordo com relatos da literatura específica, utilizamos 

H2O2(aq) como agente oxidante e ácido metanossulfônico (MeSO3H) para a 

efetivação do ciclo ácido/perácido sobre BAR. 
 

 Nos estudos exploratórios envolvendo a oxidação de Baeyer-Villiger 

de 1a sob condições de fluxo contínuo, lançando mão dos parâmetros 

reacionais descritos acima, a conversão total média >99%, sendo 92% 

representada por 9a, foi observada como melhor resultado quando 3 

equivalentes de H2O2(aq) e 6 equivalentes de MesO3H foram utilizados na 
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solução de injeção, no tR = 20 min e na T = 50 ºC. Através da diminuição 

da conversão total média aos produtos pela diminuição dos equivalentes de 

MeSO3H na solução de injeção, pudemos inferir que essa espécie influencia 

diretamente na eficácia do ciclo ácido/perácido de BAR.  
 

Para entender melhor a formação de para-benzoquinonas como 

produtos majoritários na oxidação dos fenóis éter-substituidos, 3c e o meta-

metóxi-fenol (3d) foram expostos diretamente à oxidação mediada por BAR 

nas condições de fluxo otimizadas nos estudos envolvendo 1a como material 

de partida. Com os resultados obtidos, descobrimos que tal reação não 

ocorre na ausência de BAR, ao passo que também é favorecida com o 

emprego de 6 equivalentes de MeSO3H na solução de injeção, onde a conv 

média >99% à 9a foi observada quando 3c foi utilizado como substrato, e 

no caso do emprego de 3d, a conv média de 99% à metóxi-para-

benzoquinona (9b) foi obtida. 
 

Jubilosos, ao aplicarmos os parâmetros reacionais de tR = 30 min, T 

= 50 ºC, 3 equiv : 6 equiv entre H2O2(aq) e MeSO3H na oxidação do tipo 

‘one-pot’ das cetonas modelo de lignina 1c, 4a e 5a-e, a cascata de reações 

— oxidação de Baeyer-Villiger, seguida de hidrólise e oxidação de fenois 

éter-substituídos — ocorreu de forma satisfatória em todos os casos (conv 

média total >99%), onde 9a e 9b foram obtidas como produtos majoritários 

em altos rendimentos isolados (até 98%). A oxidação do tipo ‘one-pot’ das 

cetonas 5a-e ocorreu de forma regiosseletiva tanto para a oxidação de 

Baeyer-Villiger, quanto para a oxidação de fenóis éter-substituídos. BAR 

também não apresentou diminuição em sua atividade organocatalítica 

redox auto-tandem ou alterações em sua morfologia mesmo após a 

realização de cerca de 700 ciclos reacionais, corroborando sua robustez na 

metodologia descrita.  
 

Por fim, os resultados obtidos neste trabalho auxiliaram no 

entendimento da reatividade da interconexão β-O-4 presente na lignina 

frente à oxidação de Baeyer-Villiger, abrindo novas portas para sua a 

exploração ao nível molecular. As metodologias sob condições de fluxo 
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contínuo desenvolvidas nesta tese de doutorado permitiram a geração de 

espécies reativas em ambientes confinados, controlados, moduláveis e de 

forma automatizada, aumentando assim a segurança operacional e fatores 

de produtividade. Tais fatos, no âmbito da química orgânica, incentivam o 

uso da química de fluxo para a ampliação não só da produção de insumos 

químicos renováveis a partir da lignina, mas também na modernização, na 

acessibilidade e no aumento do caráter sustentável de metodologias 

sintéticas.  

 

4.2. PERSPECTIVAS 
 

Tendo em vista o desenvolvimento das diferentes metodologias 

apresentadas nesta tese de doutorado, podemos conjecturar sobre a 

aplicação das mesmas na evolução dos objetivos apresentados para este 

trabalho, assim como a sua exploração em objetivos dissidentes.  
 

A síntese de organocatalisadores suportados em materiais grafênicos, 

apesar de não ter rendido a funcionalidade necessária para o 

desenvolvimento metodológico proposto nesta tese, se mostra como uma 

área riquíssima em aplicabilidades e poderia ter sua exploração expandida 

a outras funções orgânicas como parte componente do sítio ativo. A química 

do ciclo ácido/perácido carboxílico, análoga a BAR, se mostra como uma 

possível alternativa que não foi abordada no presente trabalho. A utilização 

de organocatalisadores suportados em materiais grafênicos no regime de 

fluxo contínuo, empregando os diversos tipos de módulos do reator, 

elevaria o grau de inovação da metodologia descrita.  
 

Neste trabalho, PAR apresentou uma reatividade distinta da 

planejada, no recorte dos substratos escolhidos. Porém, ao apresentar o 

potencial de organocatalisar reações de Ei via formação de seleninatos com 

álcoois primários e secundários, várias aplicações alternativas podem ser 

imaginadas. No contexto de exploração de fontes renováveis de bens de 

carbono, uma proposição possível poderia ser a obtenção do 5-hidróximetil-

furfural (5-HMF) — um precursor factível de monômeros para a síntese do  
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Esquema 54. Perspectiva: Proposta da obtenção do 5-HMF a partir da D-glicose 

mediada por BAR.
 

 

 
 

Esquema 55. Perspectiva: Oxidação do tipo ‘one-pot’ de ligninas naturais 

oxidadas a fragmentos benzoquinônicos mediada por BAR.
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bioplástico polietilenofuranoato (PEF) — a partir de sacarídeos derivados de 

biomassa lignocelulósica como a xilose ou a D-glicose (Esquema 54).176-178 

 

No caso da utilização de BAR, considerando seu sucesso na 

metodologia de oxidação do tipo ‘one-pot’ de compostos miméticos da 

interconexão β-O-4, o Esquema 55 nos traz a idealização de seu emprego 

na despolimerização de ligninas naturais isoladas. A aplicação em óleos de 

lignina, ricos em compostos fenólicos, também poderia ser imaginada.179-

182 

Por fim, podemos imaginar que tanto PAR quanto BAR, pela 

efetivação do ciclo ácido/perácido quando empregados nas condições de 

fluxo contínuo desenvolvidas nesta tese, poderiam organocatalisar a 

formação de epóxidos a partir de olefinas (Esquema 56).  

 

 
 

Esquema 56. Perspectiva: Proposta de epoxidação de olefinas mediada por PAR 
ou BAR.

 

 

 

5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

5.1.1. Reagentes Químicos e Solventes 
 

Os reagentes químicos e materiais de partida comerciais foram 

adquiridos da Merck® (Sigma-Aldrich®) e usados diretamente sem nenhum 

procedimento de purificação adicional. Os solventes utilizados, quando não 

disponíveis no grau de emprego em HPLC, foram purificados pelos 

procedimentos padrão.183 

 

5.1.2. Métodos Analíticos 
 

O progresso das reações foi analisado por cromatografia em camada 

delgada com Sílica Gel 60 F254 da Merck®, visualizado com luz UV e revelado 
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com solução de vanilina em H2SO4(aq) seguido de aquecimento com soprador 

térmico. A análise das conversões foi feita através de GC-FID, GC-MS e RMN 

de 1H. O cromatógrafo a gás (GC) GC-17A da Shimadzu®, munido do 

detector de ionização por chama (FID), equipado com a coluna capilar HP-

5 da Agilent®, foi usado. As condições do GC-FID foram as seguintes: injetor 

= 260 °C; detector = 280 °C; pressão = 100 kPa. A faixa de temperatura 

e taxa de aquecimento da coluna foi de 40 °C à 115 °C em 10 °C/min. O 

cromatógrafo a gás GC-MSQP2010SE da Shimadzu®, acoplado ao 

espectrômetro de massas (MS) de ionização por impacto elétrons (EI, 70 

eV) de baixa resolução, equipado com a coluna capilar Rtx-5MS da Restek®. 

As condições do GC-MS foram as seguintes: injetor = 260°C; detector = 

280°C; pressão = 100 kPa. A faixa de temperatura e taxa de aquecimento 

da coluna foi de 40 °C à 115 °C em 10 °C/min, seguido de espera de The 

10 a 25 minutos. Os instrumentos de ressonância magnética nuclear (RMN) 

INOVA da Varian® (300 MHz) e Avance III da Bruker® (300 MHz) foram 

utilizados nas caracterizações. Os deslocamentos químicos (, ppm) de 1H, 

13C e 77Se foram referenciados ao tetrametilsilano (TMS) (RMN de 1H) ou 

dimetilseleneto (Me2Se, tubo coaxial) (RMN de 77Se) como padrões internos 

e/ou o sinal de solvente residual no solvente deuterado (RMN de 1H = CDCl3 

em  7,26 ppm e acetona-d6 em  2,05 ppm; RMN de 13C = CDCl3 em   

77,16 ppm e acetona-d6 em  29,92 ppm e  206,25 ppm). Nos 

experimentos de RMN de 1H, as constantes de acoplamento (J) foram 

calculadas em Hertz (Hz). Os espectros de massas de alta resolução (HRMS, 

sigla em inglês) foram obtidos no espectrômetro Daltonics MicroToF da 

Bruker®, utilizando a técnica de ionização por electrospray-tempo de vôo 

(ESI-TOF, sigla em inglês). A determinação dos pontos de fusão (pf) foi 

feita no aparato B-545 da BÜCHI®. As micrografias eletrônicas de 

varredura (MEV) foram tiradas no microscópio de canhão de emissão de 

campo JSM 7401F da JEOL®. As determinações das condutividades dos 

materiais grafênicos foram feitas na sonda de quatro pontos da Ossila®. As 

tentativas de determinação de selênio foram feitas no espectrômetro de 

emissão óptica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) ARCOS da 
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Spectro®, onde o preparo das amostras foi feito pela digestão dos analitos 

com ácido nítrico concentrado (HNO3(conc)) em frascos fechados, com o 

auxílio da emissão de micro-ondas. Todos os experimentos mostrados nas 

Tabelas 1 a 7 desta tese foram realizados no mínimo em triplicata. 
 

5.2. SÍNTESE DOS COMPOSTOS MODELO DE LIGNINA 
 

5.2.1. Preparação da p-Benzilóxi-acetofenona (1c)184 
 

 
 

 

À um balão de fundo redondo (100 mL) de uma via (14/20), foram 

adicionados a p-hidróxi-acetofenona (5,45 g; 40 mmol), o brometo de 

benzila (BnBr) (5,22 mL; 44 mmol), o carbonato de potássio (K2CO3) (8,30 

g; 60 mmol) e o iodeto de potássio (KI) (664 mg; 4 mmol). A mistura foi 

solubilizada em 75 mL de acetona. A mistura reacional foi mantida sob 

agitação magnética por 17h na temperatura ambiente. Após este período, 

ao término na reação julgado por CCD, o solvente foi removido sob pressão 

reduzida. O resíduo foi ressolubilizado em acetato de etila (AcOEt) (75 mL), 

lavado com água ultrapura (75 mL) e salmoura (75 mL x 2). A fase orgânica 

foi seca com sulfato de magnésio anidro (MgSO4). Uma vez mais, o solvente 

foi removido sob pressão reduzida, e 1c foi obtida e utilizada na próxima 

etapa reacional sem nenhum procedimento de purificação adicional.  
 

p-benzilóxi-acetofenona (1c): 99% (8,97 g; 39,7 mmol) cristais 

incolores. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,94 (d, J = 8,8 

Hz, 2H); 7,44–7,34 (m, 5H); 7,00 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 

5,14 (s, 2H); 2,55 (s, 3H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 196,9; 162,8; 

136,2; 130,7 (2C); 128,8 (2C); 128,4; 127,6 (2C); 114,7 (2C); 70,3; 26,5 

ppm. 

pf (ºC): 90-91 (lit.184 89-90).  

Rf: 0,76 (1:1 AcOEt/hexanos). 

#CAS: 54696-05-8. 
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5.2.2. Preparação das Acetofenonas -Monobromadas 2a-c 
 

 
 

À um balão de fundo redondo (250 mL) de três vias (24/40), munido de um 

condensador de refluxo do tipo Friedrichs, onde o aparato foi seco com 

soprador térmico, sob atmosfera inerte de N2(g), foram adicionadas as 

acetofenonas 1a-c (28 mmol) e o ácido p-toluenossulfônico (APTS) anidro 

(7,22 g; 42 mmol). Tal mistura foi solubilizada em acetonitrila (MeCN) grau 

HPLC (150 mL). À esta solução, N-bromo-succinimida (NBS) (5,52 g; 31 

mmol; 0.2 M em MeCN grau HPLC) foi adicionada gota-a-gota no curso de 

10 minutos. Após adição de NBS, a mistura reacional foi aquecida à 82 ºC 

e mantida em condições de refluxo por 2,5h. Após o término da reação 

julgado por CCD, a mistura reacional foi transferida para um balão de fundo 

redondo (500 mL) de uma via, e após atingir a temperatura ambiente, 

MeCN foi removida sob pressão reduzida. O resíduo foi ressolubilizado em 

diclorometano (CH2Cl2) (330 mL). A fase orgânica foi lavada com salmoura 

(100 mL x 2), seca com MgSO4 e concentrada sob pressão reduzida. O 

resíduo final foi purificado por coluna cromatográfica com sílica do tipo 

‘flash’, utilizando a fase móvel composta por AcOEt/hexanos na proporção 

volumétrica de 1:1. 
 

2-bromo-1-(p-metóxi-fenil)etanona (2a): 94% (6,03 g; 26,3 mmol), 

sólido off-white. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 8,03 (d, J = 9 Hz, 

2H); 7,05 (d, J = 9 Hz, 2H); 4,66 (s, 2H); 3,91 (s, 3H) 

ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 190,6; 165,1; 132,1 

(2C); 128,1; 114,9 (2C); 56,1; 32,6 ppm. 

pf (ºC): 70-72 (lit.185 69-71).  

Rf: 0,58 (1:1 EtOAc/hexanos). 

#CAS: 2632-13-5. 
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2-bromo-1-(m-metóxi-fenil)etanona (2b): 96% (6,15 g; 26,9 mmol), 

sólido bege. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,64 (ddd, J = 0,9 

Hz, J = 1,5 Hz, J = 8,1 Hz, 1H); 7,54 (dd, J = 1,5 Hz, J = 

2,4 Hz, 1H); 7,46 (t, J = 8,1 Hz, 1H); 7,23 (ddd, J = 0,9, 

J = 2,4 Hz, J = 8,1 Hz, 1H); 4,76 (s, 2H); 3,88 (s, 3H) 

ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 190,9; 160,1; 135,1; 130,0; 121,6; 

120,1; 113,3; 55,2; 31,1 ppm. 

pf (ºC): 59-61 (lit.186 61-62).  

Rf: 0,63 (1:1 EtOAc/hexanos). 

#CAS: 5000-65-7. 
 

2-bromo-1-(p-(benzilóxi)fenil)etanona (2c): 92% (7,85 g; 25,7 

mmol), sólido branco. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,97 (d, J = 9 

Hz, 2H); 7,44–7,33 (m, 5H); 7,03 (d, J = 9 Hz, 2H); 

5.14 (s, 2H); 4,39 (s, 2H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 190,1; 163,4; 

136,1; 131,5 (2C); 128,9 (2C); 128,5; 127,6 (2C); 127,2; 115,0 (2C); 

70,4; 30,8 ppm.  

pf (ºC): 83-86 (lit.187 82-84).  

Rf: 0,49 (3:7 EtOAc/hexanos). 

#CAS: 4254-67-5. 
 

5.2.3. Preparação das -Fenóxi-acetofenonas 4a-e 
 

 

À um balão de fundo redondo (100 mL) de uma via (14/20), foram 

adicionadas as acetofenonas -monobromadas 2a-c (22 mmol), os fenois 

3a-c (24,2 mmol) e K2CO3 (12,78 g; 92,6 mmol). A mistura foi suspensa em 

N,N-dimetil-formamida (DMF) (15 mL). A mistura reacional foi mantida sob 

agitação magnética por 8h, na temperatura ambiente. Após o término da 

reação, julgado por CCD, a mistura reacional foi transferida para um funil 
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de extração e água ultrapura (150 ml) foi adicionada. A fase aquosa foi 

extraída com clorofórmio (100 mL x 3). O conjunto de fases orgânicas foi 

lavado com solução aquosa saturada de bicarbonato de sódio (NaHCO3(sat)) 

(200 mL) e salmoura (100 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro 

e o solvente foi removido sob pressão reduzida. O resíduo foi submetido à 

remoção azeotrópica de DMF residual pela solubilização em cicloexano (50 

mL), seguida da remoção do azeótropo sob pressão reduzida (tal 

procedimento foi realizado duas vezes). Após tais procedimentos, o resíduo 

final foi purificado por coluna cromatográfica com sílica do tipo ‘flash’, 

utilizando-se a fase móvel composta por CHCl3/hexanos em diferentes 

proporções volumétricas (vide dados de fator de retenção (Rf) em CCD).    
 

2-fenóxi-1-(p-(benzilóxi)fenil)etanona (4a): 80% (5,59 g; 17,6 mmol) 

sólido bege. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,99 (d, J = 

8,9 Hz, 2H); 7,42–7,25 (m, 7H); 7,04–6,92 (m, 

5H); 5,19 (s, 2H); 5,13 (s, 2H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 193,2; 

163,3; 158,2; 136,1; 130,7 (2C); 129,7 (2C); 128,8 (2C); 128,4; 127,9; 

127,6 (2C); 121,7; 115,0 (2C); 114,9 (2C); 70,8; 70,3 ppm. 

pf (ºC): 111-112. 

Rf: 0,66 (3:7 CHCl3/hexanos). 

#CAS: 2173138-44-6. 
 

2-(o-(metóxi)fenóxi)-(p-(metóxi)fenil)etanona (4c): 91% (5,44 g; 20 

mmol) sólido off-white. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 8,02 (d, J = 8,8 

Hz, 2H); 6,96 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,88 (d, J = 7,8 

Hz, 2H); 6,81 (d, J = 4,4 Hz, 2H); 5,25 (s, 2H); 3,86 

(s, 3H), 3,84 (s, 3H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 193,2; 164,2; 149,9; 147,6; 130.4 

(2C); 127,5; 122,1; 120,8; 114,5; 114,1 (2C); 112,2; 72,1, 56,0; 55,6 

ppm. 

Rf: 0,79 (4:6 CHCl3/hexanos). 

#CAS: 19513-80-5. 
 

2-(p-(metóxi)fenóxi)-(p-(metóxi)fenil)etanona (4c): 89% (5,32 g; 

19,6 mmol) sólido amarelado. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 8,04 (d, J = 

8,8 Hz, 2H); 7,06 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,90 (d, J 
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= 9,3 Hz, 2H); 6,83 (d, J = 9,3 Hz, 2H); 5,31 (s, 2H); 3,90 (s, 3H); 3,73 

(s, 3H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 193,6; 164,1; 154,5; 152,4; 130,7 

(2C); 127,8; 116,1 (2C); 114,8 (2C);114,1 (2C); 71,8; 55,8; 55,7 ppm. 

Rf: 0,76 (4:6 CH2Cl2/hexanos). 

#CAS: 19803-06-6. 
 

 

2-(o-(metóxi)fenóxi)-(m-(metóxi)fenil)etanona (4d): 86% (5,14 g; 

18,9 mmol) sólido marrom claro. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,66 (ddd, J = 

0,9 Hz, J = 1,5 Hz, J = 8,1 Hz, 1H); 7,55 (dd, J = 

1,5 Hz, J = 2,4 Hz, 1H); 7,46 (t, J = 8,1 Hz, 1H); 

7,22 (ddd, J = 0,9 Hz, J = 2,4 Hz, J = 8,1 Hz, 1H); 6,92 (d, J = 9 Hz, 2H); 

6,84 (d, J = 9 Hz, 2H); 5,40 (s, 2H); 3,87 (s, 3H); 3,73 (s, 3H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 192,2; 161,0; 151,0; 149,1; 137,4; 

130,8; 122,8; 131,6; 121,3; 120,5; 115,8; 113,7; 113,5; 72,6; 56,3;  

Rf: 0,62 (3:7 CHCl3/hexanos). 

#CAS: 1154110-13-0. 
 

2-(p-(metóxi)fenóxi)-(m-(metóxi)fenil)etanona (4d): 86% (5,14 g; 

18,9 mmol) sólido alaranjado. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,65 (ddd, J 

= 0,9 Hz, J = 1,5 Hz, J = 8,1 Hz, 1H); 7,55 (dd, 

J = 1,5 Hz, J = 2,4 Hz, 1H); 7,46 (t, J = 8,1 Hz, 

1H); 7,01-6,81 (m, 4H);5,43 (s, 2H); 3,88 (s, 3H); 3,83 (s, 3H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 195,2; 161,0; 155,3; 153,5;137,3; 

130,8; 121,3; 120,5; 116,6 (2C); 115,4 (2C); 113,4; 72,1; 55,9 (2C) ppm. 

Rf: 0,59 (3:7 CH2Cl2/hexanos). 

#CAS: 1154637-72-5. 
 

 

5.2.4. Síntese de 5a-e pela Reação Aldólica cruzada entre 4a-e 

e Formaldeído  
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À um balão de fundo redondo (250 mL) munido de uma via (24/40), foram 

adicionadas as -fenóxi-acetofenonas 4a-e (15 mmol) e solubilizadas com 

uma mistura de acetona/etanol em proporção volumétrica de 1:1 (120 mL). 

À essa solução, K2CO3 (2,28 g; 16,5 mmol) foi adicionado, e a mistura 

reacional foi deixada sob agitação magnética por 5 minutos, na temperatura 

ambiente. Logo após, formalina (aquosa, 37% m/m) (1,78 mL; 22.5 mmol) 

foi adicionada à mistura, e a reação foi deixada sob agitação magnética por 

mais 2h, na temperatura ambiente. Ao fim deste período, ainda havendo a 

presença de material de partida pela análise de CCD, uma quantidade 

adicional de formalina (aquosa, 37% m/m) (593 L; 7,5 mmol) foi 

adicionada. Após 30 minutos, a completude da reação foi alcançada (CCD) 

e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida. O resíduo foi 

ressolubilizado em clorofórmio (CHCl3) (120 mL) e transferido para o funil 

de separação. Água ultrapura (100 mL) foi adicionada. Após a separação, a 

fase aquosa foi extraída com mais CHCl3 (50 mL x 3). O conjunto das fases 

orgânicas foi lavada com salmoura (100 mL) e seca com MgSO4 anidro. A 

fase orgânica final foi concentrada sob pressão reduzida e o resíduo final foi 

purificado por coluna cromatográfica com sílica do tipo ‘flash’, lançando mão 

da fase móvel composta por diferentes proporções volumétricas entre 

AcOEt/hexanos (vide dados de fator de retenção (Rf) em CCD). 
 

3-hidróxi-2-fenóxi-1-(p-(benzilóxi)fenil)propan-1-ona (5a): 91% 

(4,75 g; 13,6 mmol), sólido branco perolado. 

RMN de 1H  (300 MHz, CDCl3):  = 8,05 (d, J 

= 5,4 Hz, 2H); 7,41–7,35 (m, 5H); 7,24 (dd, J 

= 4,5 Hz, J = 5,4 Hz, 2H); 7,01 (d, J = 5,4 Hz, 

2H); 6,96 (t, J = 4,5 Hz, 1H); 6,89 (d, J = 4,5 

Hz, 2H), 5,49 (dd, J = 2.4 Hz, J = 3,9 Hz, 1H), 5,13 (s, 1H), 4.17–4.07 (m, 

2H), 2,38 (dd, J = 3,6 Hz, J = 4,5 Hz, 1H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 195,1; 163,5; 157,4; 136,1; 131,4 

(2C); 129,8 (2C); 128,9 (2C); 128,5; 128,0; 127,6 (2C); 122,0; 115,4 

(2C); 115,1 (2C); 81,2; 70,4; 63,5 ppm.  

pf (ºC): 107-109. 

Rf: 0,41 (5:5 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C22H21O4: 349,1440; obtido: 

349,1433. 
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#CAS: 2183492-22-8. 
 

3-hidróxi-2-(o-(metóxi)fenóxi)-1-(p-(metóxi)fenil)propan-1-ona 

(5b): 83% (3,76 g; 12,4 mmol), óleo viscoso 

amarelo claro. 

RMN de 1H (300 MHz, acetona-d6):  = 8,15 (d, J 

= 8,8 Hz, 2H); 7,08–6,76 (m, 6H); 5,51 (t, J = 5,6 

Hz, 1H); 4,07–4,04 (m, 2H); 3,90 (s, 3H); 3,79 (s, 

3H); 2,82–2,79 (m, 1H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, acetona-d6):  = 196,1; 164,8; 151,3; 148,6; 

132,1 (2C); 129,7; 123,3; 121,7; 117,5; 114,7 (2C); 113,9; 84,3; 64,1; 

56,3; 56,0 ppm. 

Rf: 0,39 (4:6 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O5: 303,1233; obtido: 

303,1231. 

#CAS: 92409-23-9. 
 

3-hidróxi-2-(p-(metóxi)fenóxi)-1-(p-(metóxi)fenil)propan-1-ona 

(5c): 87% (3,94 g; 13,0 mmol), cristais 

incolores. 

RMN de 1H (300 MHz, acetona-d6):  = 8,13 

(d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,06 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 

6,96 (d, J = 5.4 Hz, 2H); 6,89 (d, J = 5.4 Hz, 

2H); 5,48 (t, J = 5.5 Hz, 1H); 4,23 (dd, J = 5.5 Hz, J = 5.5 Hz, 2H); 3,96 

(s, 3H); 3,80 (s, 3H); 2,85 (bs, 1H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, acetona-d6):  = 196,3; 164,9; 155,3; 153,0; 

132,0 (2C); 129,5; 117,3 (2C); 115,4 (2C); 114,8 (2C); 83,6; 64,0; 56,1; 

55,8 ppm.  

pf (ºC): 94-96 (lit.188 93-96). 

Rf: 0,34 (4:6 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O5: 303,1233; obtido: 

303,1239. 

#CAS: 2093366-73-3. 
 

3-hidróxi-2-(o-(metóxi)fenóxi)-1-(m-(metóxi)fenil)propan-1-ona 

(5d): 90% (4,08 g; 13,5 mmol), sólido bege não-

cristalino. 

RMN de 1H (300 MHz, acetona-d6):  = 7,72 

(ddd, J = 0,9 Hz, J = 1,5 Hz, J = 7,6 Hz, 1H); 7,63 

(dd, J = 1.5 Hz, J = 2.7 Hz, 1H); 7,43 (t, J = 8,1 Hz, 

1H); 7,19 (ddd, J = 0,9 Hz, J = 2,7 Hz, J = 8,1 Hz, 1H); 6,96–6,89 (m, 

3H), 6,82–6,79 (m, 1H); 5,59–5,56 (m, 1H); 4,09–4,05 (m, 2H); 3,85 (s, 

3H); 3,77 (s, 3H); 2,81 (bs, 1H) ppm. 
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RMN de 13C (75 MHz, acetona-d6):  = 197,6; 160,8; 151,2; 148,5; 

138,1; 130,6; 123,4; 122,0; 121,6; 120,3; 117,6; 114,2; 113,8; 84,2; 

64,0; 56,2; 55,8 ppm. 

Rf: 0,40 (4:6 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O5: 303,1233, obtido: 

303.1245. 

#CAS: 20730-76-1. 
 

3-hidróxi-2-(p-(metóxi)fenóxi)-1-(m-(metóxi)fenil)propan-1-ona 

(5e): 86% (3,89 g; 12,9 mmol), pó branco. 

RMN de 1H (300 MHz, acetona-d6):  = 7,65 

(ddd, J = 0,9 Hz, J = 1,5 Hz, J = 7,7 Hz, 1H); 

7,55 (dd, J = 1,5 Hz, J = 2,7 Hz, 1H); 7,47 (t, J 

= 7,7 Hz, 1H); 7,23 (ddd, J = 0,9 Hz, J = 1,5 Hz, 

J = 2.7 Hz, J = 7.7 Hz, 1H); 6,94–6,83 (m, 4H); 5,64 (t, J = 5,4 Hz, 1H); 

4,15–4,10 (m, 2H); 3,87 (s, 3H); 3,73 (s, 3H); 2,85 (bs, 1H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, acetona-d6):  = 197,4; 160,9; 155,3; 153,0; 

137,9; 130,4; 123,6; 120,0; 117,8; 115,1 (2C); 114,6 (2C); 84,5; 64,1; 

55,9; 55,7 ppm. 

pf (ºC): 90-93. 

Rf: 0,42 (4:6 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O5: 303,1233; obtido: 

303,1247. 
 

5.3. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA RESINA DE ÁCIDO 

FENILSELENÍNICO (PAR) 
 

5.3.1. Preparação do Di-n-butil-disseleneto ((n-BuSe)2)137 
 

 
 

À um balão de fundo redondo (250 mL) munido de duas vias (24/40), foram 

adicionados selênio elementar 100 mesh (4,74 g; 60 mmol) e hidróxido de 

sódio (NaOH) (3,6 g; 90 mmol). Tal mistura foi suspensa em DMF (60 mL) 

e mantida sob agitação vigorosa. Com o auxílio de um funil de adição, 

hidrato de hidrazina (N2H4.H2O; aquoso, 80% m/V) (1,13 mL; 18 mmol) foi 

adicionado gota-a-gota no curso de 10 minutos. A mistura reacional 

adquiriu uma cor verde escura intensa e foi mantida sob agitação magnética 
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por 6h, na temperatura ambiente. Após este período, também com o auxílio 

de um funil de adição, uma solução brometo de n-butila (n-BuBr) em DMF 

(13 mL; 120 mmol; em 18 mL de DMF) foi adicionada gota-a-gota no curso 

de 50 minutos. Houve uma mudança notável da cor da mistura reacional, 

de verde escuro para laranja neon, após 10 minutos do término da adição, 

indicando o fim da reação. A mistura reacional foi diluída com 300 mL de 

água ultrapura e extraída com CHCl3 (75 mL x 3). O conjunto de fases 

orgânicas foi lavado com HCl(aq) (2 M; 100 mL), água ultrapura (100 mL) e 

seco com MgSO4 anidro. O solvente da fase orgânica final foi removido sob 

pressão reduzida. O resíduo foi purificado por destilação sob pressão 

reduzida.  
 

di-n-butil-disseleneto ((n-BuSe)2): 82% (6,70 g; 24,6 mmol), óleo 

laranja neon. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 2,92 (t, J = 7,4 Hz, 

4H); 1,78-1,62 (m, 4H); 1,47-1,33 (m, 4H); 0,92 (t, J = 7,4 

Hz, 6H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 33,2 (2C); 29,6 (2C); 22,6 (2C); 13,4 

(2C) ppm. 

RMN de 77Se (57 MHz, CDCl3):  = 307,9 ppm. 

pe (ºC): 125-127 em 20 torr.  

#CAS: 20730-76-1. 
 

5.3.2. Síntese e Caracterização de PAR135,136 
 

 
 

À um balão de fundo redondo (125 mL) de três vias (14/20), seco com 

soprador térmico e munido de atmosfera inerte de N2(g), micropérolas de 

poli(estireno-co-divinilbenzeno) (6) (4,0 g) foram adicionadas. 6 foi 

suspenso em cicloexano anidro (30 mL) e deixado para inchar sob agitação 

magnética branda overnight (16h), na temperatura ambiente. Após este 

período, tetrametil-etilenodiamina (TMEDA) (5,2 mL; 34 mmol) foi 
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adicionada, na temperatura ambiente, à suspensão de 6. Em seguida, a 

mistura reacional foi resfriada à 0 ºC e uma solução de n-butil-lítio (n-BuLi) 

em hexanos (2,3 M) (21,0 mL; 48 mmol) foi adicionada gota-a-gota via 

cânula, no curso de 15 minutos. Ao término da adição, a mistura reacional 

adquiriu uma cor vermelho sangue e foi aquecida à T = 65 ºC, sendo 

mantida sob agitação magnética por 6h nesta temperatura. Passado este 

período, a mistura reacional foi deixada resfriar até atingir a temperatura 

ambiente e a fase líquida foi removida via cânula e descartada em um banho 

de quenching composto por etanol em atmosfera inerte de N2(g), 

mergulhado em banho de gelo seco. A fase sólida, por sua vez, foi lavada 

via cânula com THF anidro (40 mL x 2) e ressuspensa em THF anidro (30 

mL). Novamente, a mistura reacional foi resfriada à T = 0 ºC e, sob agitação 

magnética vigorosa, uma solução de di-n-butil-disseleneto ((n-BuSe)2) 

(2,72 g; 10 mmol) em tetraidrofurano (THF) anidro (10 mL) foi adicionada 

gota-a-gota via cânula, no curso de 10 minuntos.  A reação foi mantida na 

T = 0 ºC por 20 minutos adicionais. A fase sólida foi isolada por filtração à 

vácuo, sendo lavada com THF (20 mL), água ultrapura (40 mL x 2), EtOH 

(20 mL x 2) e CH2Cl2 (20 mL x 2). Após quatro dias de secagem sob pressão 

reduzida, a resina de n-butil-seleneto (7) foi obtida como micropérolas de 

cor amarelo-vivo (5,22 g).  
 

À um balão de fundo redondo (100 mL) de uma via (14/20), 7 (4,74 g) foi 

adicionada e suspensa em THF (36 mL). Na temperatura ambiente, H2O2(aq) 

(30 % m/m) (6 mL; 60 mmol) foi adicionada à suspensão de 7 em THF. A 

reação foi mantida sob agitação magnética vigorosa por 30 minutos. Após 

este período, a mistura reacional foi aquecida à T = 60 ºC, onde foi mantida 

sob agitação por mais 2h. Nessa etapa, a fase sólida sofreu uma mudança 

de cor de amarelo-vivo para branco. A mistura reacional foi filtrada à vácuo 

através de um funil de Büchner de placa sinterizada e a fase sólida foi lavada 

com THF (30 mL x 2), MeOH (30 mL x 2) e CH2Cl2 (30 mL x 2). Após três 

dias de secagem sob pressão reduzida, a resina de ácido fenilselenínico 

(PAR) foi obtida como micropérolas brancas (4,28 g).  
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A carga de sítios de ácido selenínico em PAR foi determinada em triplicata 

pela titulação lenta ácido fraco-base forte com solução de NaOH(aq) (30 mM) 

padronizada com biftalato de potássio. 120 mg de PAR foram suspensos 

em 10 mL de água ultrapura e duas gotas de fenolftaleína foram 

adicionadas. Sob agitação vigorosa, na taxa de 1 gota de NaOH(aq) 30 mM 

a cada dois minutos, aferindo-se o pH com pHmetro no ponto de viragem, 

a carga de sítios ácidos de selênio foi determinada como SeOOH = 1,42 ± 

0,05 mmol.g de PAR-1. PAR também foi caracterizada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) pela técnica de fita condutiva de carbono.  
 

5.4. ESTUDO DA SÍNTESE DO ÓXIDO DE GRAFENO DECORADO 

COM ÁCIDO SELENÍNICO (SAGO) 
 

5.4.1. Preparação da Solução Etanólica de n-Butil-

selenolato-trietil-borato de sódio (Na[n-

BuSeB(OEt)3](EtOH))142 
 

 
 

À um balão de fundo redondo (125 mL) de duas vias (14/20), seco com 

soprador térmico e munido de atmosfera inerte de N2(g), (n-BuSe)2 (1,09 g; 

4 mmol) foi adicionado e solubilizado em EtOH (16 mL). A via positiva de 

N2(g) (agulha raquidiana) foi mergulhada na solução e o gás foi borbulhado 

por 10 minutos. À essa solução, ainda sob borbulhamento de N2(g) e agitação 

magnética, na temperatura ambiente, através do auxílio de um funil de 

adição de sólidos, boroidreto de sódio (NaBH4) (302,6 mg; 8 mmol) foi 

adicionado em porções no curso de 30 minutos. Após o término da adição, 

a reação foi mantida sob agitação magnética por mais 4,5h (T = t.a.), 

retirando-se a agulha de N2(g) do seio da solução, rendendo a solução 

etanólica de n-butil-selenolato-trietil-borato de sódio (Na[n-

BuSeB(OEt)3](EtOH)) como uma solução amarelo-claro. 
 

5.4.2. Síntese do Óxido de Grafeno Decorado com n-Butil-

seleneto ((n-Bu)SeGO) 
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À um balão de fundo redondo (250 mL) de duas vias (24/40), seco com 

soprador térmico e munido de atmosfera inerte de N2(g), óxido de grafeno 

(GO) (500 mg) e EtOH (125 mL) foram adicionados. A via positiva de N2(g) 

(agulha raquidiana) foi mergulhada mistura, dando início ao borbulhamento 

de gás. O balão foi submerso em um banho ultrassônico e mantido sob 

sonicação e borbulhamento de N2(g) durante 2h, na temperatura ambiente, 

para fins de dispersão das folhas de GO em EtOH. Após o período de 

dispersão sônica, o balão foi retirado do banho ultrassônico e o 

borbulhamento de N2(g) foi cessado retirando-se a agulha do seio da reação. 

Em seguida, na temperatura ambiente e sob agitação magnética branda, 

Na[n-BuSeB(OEt)3](EtOH) (8 mmol) foi transferida via cânula e a reação foi 

mantida por 20h, sob atmosfera inerte de N2(g), na mesma temperatura de 

adição. Após o término do tempo reacional, notou-se que a fase líquida da 

mistura reacional tinha se tornado incolor. A suspensão reacional foi 

fracionada em tubos Falcon e centrifugada na temperatura ambiente, 

durante 30 minutos, a 16000 rpm. Foi observada a formação de pellets 

compostos de um pó fino preto. Com muito cuidado, os sobrenadantes 

foram removidos. Em seguida, de forma análoga, foram realizadas lavagens 

com água ultrapura (150 mL de volume total), EtOH (150 mL de volume 

total), THF (150 volume total) e CHCl3 (150 mL de volume total), seguindo 

o protocolo de suspensão dos pellets no tubo Falcon, seguido de 

centrifugação e retirada do sobrenadante. Após a última lavagem, o 

conjunto dos pellets formados foi seco sob pressão reduzida por um dia e o 

óxido de grafeno decorado com n-butil-seleneto ((n-Bu)SeGO) foi obtido 

como um pó preto fino (659 mg). 
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A análise da condutividade elétrica de (n-Bu)SeGO foi realizada pela 

deposição da suspensão do material em filme na câmara da sonda de quatro 

pontos da Ossila®. 

 

5.5. ESTUDO DA SÍNTESE DO ÁCIDO 1-PIRENIL-

METANOSSELENÍNICO ANCORADO AO ÓXIDO DE GRAFENO 

REDUZIDO (PyrSAGO) 
 

5.5.1. Preparação do Dibenzil-disseleneto ((BnSe)2) e 

Síntese do Bis(1-metilenopirenil)-disseleneto ((1-

PyrCH2Se)2)146 
 

 

À um balão de fundo redondo (250 mL) de duas vias (24/40), NaBH4 (1,44 

g; 38 mmol) foi adicionado e solubilizado em DMF (60 mL) e EtOH (6,6 mL; 

114 mmol). Em seguida, para início da reação, selênio elementar (1,5 g; 

19 mmol) foi adicionado à solução de NaBH4 em DMF, na temperatura de 0 

°C. A mistura reacional foi deixada sob agitação magnética por 30 minutos 

à 0 ºC (até a eluição de gás hidrogênio cessar). Após este período, uma 

quantidade adicional de EtOH (4,4 mL; 76 mmol,) foi adicionada, seguido 

de mais selênio elementar (1,5 g; 19 mmol) (T = 0 ºC). A reação foi 

mantida por mais 30 minutos na mesma temperatura. Em seguida, com o 

auxílio de um funil de adição, o brometo de metilenoarila correspondente 

(38 mmol) foi adicionado gota-a-gota, ainda na temperatura de 0 ºC. Após 

o término da adição, a reação foi mantida por mais 30 minutos na mesma 

temperatura de adição. Após o término da reação, a mistura reacional foi 

transferida para um funil de extração contendo H2O ultrapura (400 mL). Os 

produtos foram extraídos com éter dietílico (Et2O) (100 mL x 3). A fase 

orgânica foi lavada com H2O ultrapura (200 mL x 2) e deixada overnight 
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(16 h) sob agitação em frasco aberto. Após este período, a fase orgânica 

foi seca com Na2SO4 anidro, concentrada sob pressão reduzida e o resíduo 

foi purificado por recristalização em hexanos. 
 

dibenzil-disseleneto ((BnSe)2): 87% (5,61 g; 16,5 mmol), cristais 

verde-limão. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,30-7,21 (m, 10H); 3,83 

(s, 4H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 139,2 (2C); 129,2 (4C); 

128,6 (4C); 127,2 (2C); 32,8 (2C) ppm. 

RMN de 77Se (57 MHz, CDCl3):  = 400,7 ppm. 

pf (ºC): 92-95 (lit.146a 90-93).  

#CAS: 1482-82-2. 
 

bis(1-metilenopirenil)-disseleneto ((1-PyrCH2Se)2): 72% (8,05 g; 

13,7 mmol), sólido amarelo-vivo. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 8,56 (d, J = 9,2 

Hz, 2H); 8,25-8,18 (m, 6H); 8,09-8,02 (m, 8H); 7,89 

(d, J = 8,0 Hz, 2H); 4,47 (s, 4H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 132,4 (2C); 

131,5(2C); 130,6 (2C); 129,2 (2C); 128,7 (2C); 128,3 

(2C); 127,1 (2C); 126,9 (2C); 126,1 (2C); 125,6 (4C); 125,4 (4C); 124,4 

(2C); 123,3 (2C); 122,5 (2C) ppm. 

RMN de 77Se (57 MHz, CDCl3):  = 411,1 ppm. 

pf (ºC): 128-131. 
 

5.5.2. Ancoragem do Bis(1-metilenopirenil)-disseleneto 

((1-PyrCH2Se)2) em Óxido de Grafeno Reduzido (rGO) 

para a Síntese de (1-PyrCH2Se)2rGO131,132 
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À um balão de fundo redondo (125 mL) de uma via (14/20), óxido de 

grafeno reduzido (rGO) (300 mg) e THF (40 mL) foram adicionados. O balão 

foi submerso em um banho ultrassônico e mantido sob sonicação durante 

30 minutos, na temperatura ambiente, para fins de dispersão das folhas de 

rGO em THF. Após o período de dispersão sônica, o balão foi retirado do 

banho ultrassônico. Em seguida, na temperatura ambiente e sob agitação 

magnética branda, uma solução de (1-PyrCH2Se)2 (0,5 mmol) em THF (2 

mL) foi adicionada e mantida por 15h, na mesma temperatura de adição. 

Após o término do tempo reacional, notou-se que a fase líquida da mistura 

reacional tinha se tornado consideravelmente mais clara. A suspensão 

reacional foi transferida para um tubo Falcon e centrifugada na temperatura 

ambiente, durante 30 minutos, a 16000 rpm. Foi observada a formação de 

um pellet composto de um pó fino preto. Com muito cuidado, o 

sobrenadante foi removido. Em seguida, de forma análoga, foram 

realizadas duas lavagens com THF (50 mL x 2), seguindo o protocolo de 

suspensão dos pellets no tubo Falcon, seguido de centrifugação e retirada 

do sobrenadante. O conjunto de sobrenadantes foi concentrado sob pressão 

reduzida e a massa de (1-PyrCH2Se)2 recuperada foi aferida (82,4 g; 0,14 

mmol). O pellet, por sua vez, foi seco sob pressão reduzida por um dia e o 

bis(1-metilenopirenil)-disseleneto ancorado ao óxido de grafeno reduzido 

((1-PyrCH2Se)2rGO) foi obtido como um pó fino preto (482 mg), 

apresentando um grau de ancoragem de (1-PyrCH2Se)2 sobre rGO de 72% 

em massa. 
  

5.6. ESTUDOS DA OXIDAÇÃO DE BAEYER-VILLIGER DE 

COMPOSTOS MODELO DE LIGNINA MEDIADA POR 

ORGANOCATALISADORES CONTENDO ÁCIDO SELENÍNICO 
 

5.6.1. Procedimento Geral para o Estudo da Atividade de 

(PhSe)2 e (BnSe)2 frente à Organocatálise Redox 

Homogênea na Oxidação de Baeyer-Villiger de 1a sob 

Condições de Batelada 
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À um frasco cilíndrico âmbar (10 mL) munido de batoque e tampa com 

rosca, alocado em um bloco de suporte (9 espaços) sobre o agitador 

magnético, a p-metóxi-acetofenona (1a) (75,0 mg; 0,5 mmol) foi 

adicionada e solubilizada nos solventes (vide Tabela 1) (3 mL). À essa 

solução, os disselenetos orgânicos (0,025 mmol) foram adicionados. Em 

seguida, para início da reação, os agentes oxidantes (vide Tabela 1) (2 

mmol) foram adicionados e a mistura reacional foi mantida sob agitação 

magnética por 4h, na temperatura ambiente. Após este período, o 

procedimento de extração quimicamente ativa foi realizado diretamente no 

frasco reacional, onde 2 mL de NaHCO3(aq) (1 M) foi adicionado, seguido 

da extração com CHCl3 (2 mL x 2). O conjunto de fases orgânicas foi eluído 

através de uma pipeta de Pasteur de vidro contendo MgSO4 anidro e 

analisada diretamente via GC-MS. 
 

5.6.2. Procedimento Geral para o Estudo da Atividade e 

Reciclagem de PAR e SAGO frente à Organocatálise 

Redox Heterogênea na Oxidação de Baeyer-Villiger de 

1a sob Condições de Batelada 
 

 
 

À um frasco cilíndrico âmbar (10 mL) munido de batoque e tampa com 

rosca, alocado em um bloco de suporte (9 espaços) sobre o agitador 

magnético, 1a (75,0 mg; 0,5 mmol) foi adicionada e solubilizada nem 

metanol (MeOH) (3 mL). À essa solução, os organocatalisadores redox 
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heterogêneos (ORH) foram adicionados (PAR, 50 mg; SAGO 100 e 200 

mg). No caso do emprego de SAGO, o frasco foi levado ao banho 

ultrassônico e a dispersão do material em MeOH foi feita durante 30 

minutos. Em seguida, para início da reação, H2O2(aq) (510 L; 5 mmol) 

foram adicionados e a mistura reacional foi mantida sob agitação magnética 

nos tempos reacionais (vide Tabela 2), nas diferentes temperaturas (vide 

Tabela 2). Após este período, foi realizado o procedimento de recuperação 

dos ORH foi realizado (PAR, filtração; SAGO, centrifugação). Os ORH foram 

lavados CHCl3 (2mL x 2) e o conjunto de fases líquidas foi tratado com 2 

mL de NaHCO3(aq) (1 M) foi adicionado. Após a separação, a fase orgânica 

foi eluída através de uma pipeta de Pasteur de vidro contendo MgSO4 anidro 

e analisada diretamente via GC-MS. Os ORH recuperados foram utilizados 

no próximo ciclo reacional após secagem. 
 

5.6.3. Procedimento Geral para a Oxidação de Baeyer-

Villiger de 1a empregando PAR como 

Organocatalisador Redox Heterogêneo sob Condições 

de Fluxo Contínuo 
 

 
 

O condicionamento do módulo do reator foi realizado injetando-se MeOH 

puro durante 3 x tR (vide Tabela 3), na temperatura ambiente. As soluções 

de injeção foram preparadas da seguinte forma: À um balão volumétrico 

(25 mL), 1a (75,0 mg; 0,5 mmol) foi adicionada e solubilizada em 5 mL de 

MeOH. Em seguida, H2O2(aq) (30% m/m) (vide Tabela 3) foi adicionado à 

solução e o volume total do balão volumétrico foi completado com MeOH. 

Logo após, a solução de injeção foi transferida para a seringa de aço 
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inoxidável de 8 mL. As taxas de fluxo foram programadas para promover o 

tR desejado (vide Tabela 3). Na temperatura ambiente, visando o equilíbrio 

do módulo do reator na presença da solução de injeção, a coleta referente 

a 3 x tR (vida Tabela 3) foi realizada e descartada. Após o período de 

equilíbrio, o efluente reacional de cada tR (vide Tabela 3) foi coletado em 

frascos âmbar (3 mL) em sextuplicata. Para a análise de conversão, o 

procedimento de extração quimicamente ativa foi realizado em cada frasco 

reacional, segundo o seguinte protocolo: adição de 0,5 mL de NaHCO3(aq) 

(0,3 M), seguida da extração com CHCl3 (1,5 mL x 2). O conjunto de fases 

orgânicas foi eluída através de uma pipeta de Pasteur de vidro contendo 

MgSO4 anidro e analisada diretamente via GC-MS. Na Tabela 3, os dados 

de conversão são apresentados como a média aritmética das três últimas 

coletas, acompanhada do desvio padrão associado. Como experimento 

controle, ao final dos experimentos, a solução de injeção remanescente na 

seringa foi extraída (protocolo supracitado), seca e analisada por GC-MS, 

onde não foi detectada a formação de produtos. Ao fim da operação, o 

módulo do reator foi limpo injetando-se MeOH puro durante 3 x tR (vide 

Tabela 3), na temperatura ambiente. 
 

5.6.4. Procedimento Geral para a Oxidação de Baeyer-

Villiger de Cetonas Modelo de Lignina Empregando 

PAR como Organocatalisador Redox Heterogêneo sob 

Condições de Fluxo Contínuo 
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O condicionamento do módulo do reator foi realizado injetando-se MeOH 

puro durante 45 minutos, na temperatura ambiente. As soluções de injeção 

foram preparadas da seguinte forma: À um balão volumétrico (25 mL), 1c, 

4a ou 5a (0,5 mmol) foram adicionadas e solubilizadas em 5 mL de MeOH. 

Em seguida, H2O2(aq) (30% m/m) (510 L; 5 mmol) foi adicionado à solução 

e o volume total do balão volumétrico foi completado com MeOH. Logo após, 

as soluções de injeção foram transferidas para a seringa de aço inoxidável 

de 8 mL. As taxas de fluxo foram programadas para promover o tR = 15 

min. Na temperatura ambiente, visando o equilíbrio do módulo do reator na 

presença das soluções de injeção, a coleta referente a 45 minutos de 

produção foi realizada e descartada. Após o período de equilíbrio, o efluente 

reacional) foi coletado de 15 em 15 minutos em frascos âmbar (3 mL), em 

sextuplicata. Para a análise de conversão, o procedimento de extração 

quimicamente ativa foi realizado em cada frasco reacional, segundo o 

seguinte protocolo: adição de 0,5 mL de NaHCO3(aq) (0,3 M), seguida da 

extração com CHCl3 (1,5 mL x 2). O conjunto de fases orgânicas foi eluída 

através de uma pipeta de Pasteur de vidro contendo MgSO4 anidro e 

analisada diretamente via GC-MS. Para a determinação da conversão por 

RMN de 1H, o solvente foi evaporado sob pressão reduzida, a amostra foi 

deixada sob alto vácuo por 2h e ressolubilizada no solvente deuterado. Na 

Tabela 4, os dados de conversão são apresentados como a média aritmética 

das três últimas coletas, acompanhada do desvio padrão associado. Como 

experimento controle, ao final dos experimentos, a solução de injeção 

remanescente na seringa foi extraída (protocolo supracitado), seca e 

analisada por GC-MS, onde não foi detectada a formação de produtos.  Ao 

fim da operação, o módulo do reator foi limpo injetando-se MeOH puro 

durante 45 minutos, na temperatura ambiente. 
 

1-(p-(benzilóxi)fenil)-2-(fenóxi)prop-2-en-1-ona (12) 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,99 (d, J 

= 9 Hz, 2H); 7,43-7,31 (m, 7H); 7,14-7.00 (m, 

5H); 5,37 (d, J = 2 Hz, 1H); 5,14 (s, 2H); 4,05 

(d, J = 2 Hz, 1H) ppm. 
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5.7. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA RESINA DE ÁCIDO 

BENZOICO (BAR) 
 

 

À um balão de fundo redondo (125 mL) de três vias (14/20), seco com 

soprador térmico e munido de atmosfera inerte de N2(g), micropérolas de 

poli(estireno-co-divinilbenzeno) (6) (2,0 g) foram adicionadas. 6 foi 

suspenso em cicloexano anidro (15 mL) e deixado para inchar sob agitação 

magnética branda overnight (16h), na temperatura ambiente. Após este 

período, tetrametil-etilenodiamina (TMEDA) (2,6 mL; 17 mmol) foi 

adicionada, na temperatura ambiente, à suspensão de 6. Em seguida, a 

mistura reacional foi resfriada à 0 ºC e uma solução de n-butil-lítio (n-BuLi) 

em hexanos (2,3 M) (10,5 mL; 24 mmol) foi adicionada gota-a-gota via 

cânula, no curso de 10 minutos. Ao término da adição, a mistura reacional 

adquiriu uma cor vermelho sangue e foi aquecida à T = 65 ºC, sendo 

mantida sob agitação magnética por 16h nesta temperatura. Passado este 

período, a mistura reacional foi deixada resfriar até atingir a temperatura 

ambiente e a fase líquida foi removida via cânula e descartada em um banho 

de quenching composto por etanol em atmosfera inerte de N2(g), 

mergulhado em banho de gelo seco. A fase sólida, por sua vez, foi lavada 

via cânula com THF anidro (20 mL x 2) e ressuspensa em THF anidro (15 

mL). Ainda na temperatura ambiente, CO2(s) (3,00 g; 68 mmol) recém-

triturado foi adicionado à suspensão, resfriando a mistura reacional. A 

reação foi deixada sob agitação magnética extremamente branda (10 rpm) 

por 5h, na temperatura ambiente, rendendo a resina carboxilada 17. Após 

o período de carboxilação, a mistura reacional foi resfriada à 0 ºC, e HCl(aq) 

(1 M) (75 mL; 75,0 mmol) foi adicionado. A reação foi mantida sob agitação 

magnética por 16h, na mesma temperatura de adição de HCl(aq). Ao fim 

deste período, a mistura reacional foi filtrada à vácuo através de um funil 
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de Büchner de placa sinterizada e a fase sólida foi lavada com THF (10 mL), 

água ultrapura (20 mL x 2) e EtOH (10 mL x 2).  Após três dias de secagem 

sob pressão reduzida, a resina de ácido benzoico (BAR) foi obtida como 

micropérolas branco-peroladas (2,49 g).  
 

A carga de sítios de ácido carboxílico em BAR foi determinada em triplicata 

pela titulação lenta ácido fraco-base forte com solução de NaOH(aq) (100 

mM) padronizada com biftalato de potássio. 120 mg de PAR foram 

suspensos em 10 mL de água ultrapura e duas gotas de fenolftaleína foram 

adicionadas. Sob agitação vigorosa, na taxa de 1 gota de NaOH(aq) 100 mM 

a cada dois minutos, aferindo-se o pH com pHmetro no ponto de viragem, 

a carga de sítios ácidos carboxílicos foi determinada como COOH = 4,31 ± 

0,05 mmol.g de BAR-1. BAR também foi caracterizada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) pela técnica de fita condutiva de carbono.  
 

Considerando o reciclo de solventes, o valor do Fator-E referente à rota 

sintética de BAR foi calculado como o seguinte: Massa obtida de BAR = 

2,49 g; Massa dos reagentes = 9,25 g (1,97 g de TMEDA + 1,54 g de n-

BuLi + 3,00 g of CO2(s) + 2,74 g de HCl); Massa de 6 utilizada = 2,00 g.  
 

Fator-E = (2,00 + 9,25 – 2,49)/2,49 = 3,5. 
 

5.8. ESTUDOS DA OXIDAÇÃO DE BAEYER-VILLIGER DE 

COMPOSTOS MODELO DE LIGNINA MEDIADA POR BAR 
 

5.8.1. Procedimento Geral para a Oxidação de Baeyer-

Villiger de 1a empregando BAR como 

Organocatalisador Redox Heterogêneo, na presença 

de H2O2 e MeSO3H, sob Condições de Fluxo Contínuo 
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O condicionamento do módulo do reator foi realizado injetando-se 

acetonitrila (MeCN) pura durante 3 x tR (vide Tabela 5), nas diferentes 

temperaturas. As soluções de injeção foram preparadas da seguinte forma: 

À um balão volumétrico (25 mL), 1a (375,0 mg; 2,5 mmol) foi adicionada 

e solubilizada em 10 mL de MeCN. Em seguida, H2O2(aq) (30% m/m) (765,3 

L; 7,5 mmol) e MeSO3H (vide Tabela 5) foram adicionados à solução e o 

volume total do balão volumétrico foi completado com MeCN. Logo após, a 

solução de injeção foi transferida para a seringa de aço inoxidável de 8 mL. 

As taxas de fluxo foram programadas para promover o tR desejado (vide 

Tabela 5). Nas diferentes temperaturas, visando o equilíbrio do módulo do 

reator na presença da solução de injeção, a coleta referente a 3 x tR (vide 

Tabela 5) foi realizada e descartada. Após o período de equilíbrio, o efluente 

reacional de cada tR (vide Tabela 5) foi coletado em frascos âmbar (3 mL) 

em sextuplicata. Para a análise de conversão, o procedimento de extração 

quimicamente ativa foi realizado em cada frasco reacional, segundo o 

seguinte protocolo: adição de 3 mL de NaHCO3(aq) (0,15 M), seguida da 

extração com CHCl3 (3 mL x 2). O conjunto de fases orgânicas foi eluída 

através de uma pipeta de Pasteur de vidro contendo MgSO4 anidro e 

analisada diretamente via GC-MS. Na Tabela 5, os dados de conversão são 

apresentados como a média aritmética das três últimas coletas, 

acompanhada do desvio padrão associado. Experimentos controle foram 

realizados na ausência de BAR, fluindo a solução de injeção no módulo do 

reator vazio na posição vertical, nas diferentes temperaturas e tR.  Ao fim 

da operação, o módulo do reator foi limpo injetando-se MeCN pura durante 

3 x tR, nas diferentes temperaturas (vide Tabela 5). 
 

5.8.2. Procedimento Geral para a Oxidação de fenóis metóxi-

substituídos (3c e 3d) empregando BAR como 

Organocatalisador Redox Heterogêneo, na presença 

de H2O2 e MeSO3H, sob Condições de Fluxo Contínuo 
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O condicionamento do módulo do reator foi realizado injetando-se 

acetonitrila (MeCN) pura durante 1h, na T = 50 ºC. As soluções de injeção 

foram preparadas da seguinte forma: À um balão volumétrico (25 mL), 

foram adicionados 3c ou 3d (310,0 mg (3c), 274 L (3d); 2,5 mmol) e 

solubilizados em 10 mL de MeCN. Em seguida, H2O2(aq) (30% m/m) (vide 

Tabela 6) e MeSO3H (vide Tabela 6) foram adicionados à solução e o volume 

total do balão volumétrico foi completado com MeCN. Logo após, a solução 

de injeção foi transferida para a seringa de aço inoxidável de 8 mL. As taxas 

de fluxo foram programadas para promover o tR = 20 min. Na T = 50 ºC, 

visando o equilíbrio do módulo do reator na presença da solução de injeção, 

a coleta referente a 60 minutos de produção foi realizada e descartada. 

Após o período de equilíbrio, o efluente reacional foi coletado de 20 em 20 

minutos em frascos âmbar (3 mL), em sextuplicata. Para a análise de 

conversão, o procedimento de extração quimicamente ativa foi realizado 

em cada frasco reacional, segundo o seguinte protocolo: adição de 3 mL de 

NaHCO3(aq) (0,15 M), seguida da extração com CHCl3 (3 mL x 2). O conjunto 

de fases orgânicas foi eluída através de uma pipeta de Pasteur de vidro 

contendo MgSO4 anidro e analisada diretamente via GC-MS. Na Tabela 5, 

os dados de conversão são apresentados como a média aritmética das três 

últimas coletas, acompanhada do desvio padrão associado. Experimentos 

controle foram realizados na ausência de BAR, fluindo a solução de injeção 

no módulo do reator vazio na posição vertical imerso no banho de 

aquecimento (T = 50 ºC). Ao fim da operação, o módulo do reator foi limpo 

injetando-se MeCN pura durante 60 minutos, na T = 50 ºC. 
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5.8.3. Oxidação do tipo ‘one-pot’ de Cetonas Modelo de 

Lignina empregando BAR como Organocatalisador 

Redox Heterogêneo, na presença de H2O2 e MeSO3H, 

sob Condições de Fluxo Contínuo 
 

 
 

O condicionamento do módulo do reator foi realizado injetando-se 

acetonitrila (MeCN) pura durante 3 x tR (vide Tabela 7), na T = 50 ºC. As 

soluções de injeção foram preparadas da seguinte forma: À um balão 

volumétrico (50 mL), foram adicionados 1c, 4a ou 5a-e (5,0 mmol) e 

solubilizados em 20 mL de MeCN. Em seguida, H2O2(aq) (30% m/m) (1,53 

mL; 15 mmol) e MeSO3H (1,95 mL; 30 mmol) foram adicionados à solução 

e o volume total do balão volumétrico foi completado com MeCN. Logo após, 

a solução de injeção foi transferida para a seringa de aço inoxidável de 8 

mL, quantas vezes necessárias para os experimentos de longa produção. 

As taxas de fluxo foram programadas para promover os diferentes tR (vide 

Tabela 7). Na T = 50 ºC, visando o equilíbrio do módulo do reator na 

presença da solução de injeção, a coleta referente a 3 x tR (vide Tabela 7) 

foi realizada e descartada. Após o período de equilíbrio, o efluente reacional 

foi coletado de 1 em 1h, alternados pela coleta referente de 1 x tR 

(determinação da conversão), em frascos âmbar (10 e 3 mL, 

respectivamente), em sextuplicata. Para a análise de conversão e 

isolamento dos produtos coletados em 1h (aferição precisa do volume 

coletado), o procedimento de extração quimicamente ativa foi realizado em 
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cada frasco reacional, segundo o seguinte protocolo: adição de quantidades 

proporcionais de NaHCO3(aq) (0,15 M), seguida da extração com 

quantidades proporcionais de CHCl3 (x 2). O conjunto de fases orgânicas foi 

eluída através de uma pipeta de Pasteur de vidro contendo MgSO4 anidro. 

Para a determinação das conversões por GC-MS e RMN de 1H, o solvente 

foi removido da fase orgânica sob pressão reduzida e o resíduo foi mantido 

sob alto vácuo por no mínimo 2h, ressuspenso no solvente deuterado e 

depois analisado pelas duas técnicas. Para a determinação dos rendimentos 

isolados, o solvente foi removido da fase orgânica sob pressão reduzida e o 

resíduo foi purificado por coluna cromatográfica com sílica do tipo ‘flash’, 

utilizando a fase móvel composta AcOEt/hexanos em diferentes proporções 

volumétricas (vide dados de Rf). 
 

acetato de p-(benzilóxi)fenila (8c): Entrada 1, Tabela 7 = 16% (34,2 

mg; 0,14 mmol), cristais incolores. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,44–7,34 (m, 

4H); 7,31 (ddd, J = 1,5 Hz, J = 2,1 Hz, J = 9,0 Hz, 

1H); 7,02–6,94 (m, 4H); 5,04 (s, 2H); 2,28 (s, 3H) 

ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 170,0; 156,7; 144,6; 137,0; 128,8 

(2C); 128,2; 127,6 (2C); 122,5 (2C); 115,6 (2C); 70,6; 21,2 ppm. 

pf (ºC): 111-112 (lit.189 100-111). 

Rf: 0,67 (5:5 AcOEt/hexanos). 

HRMS p(ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C15H15O3: 243,1021; obtido: 

243,1015. 

#CAS: 6311-66-6. 
 

1,4-benzoquinona (9a): Entrada 6, Tabela 7 = 89% (56,2 mg; 0,52 

mmol), cristais amarelo neon. 

RMN de 1H NMR (300 MHz, CDCl3):   = 6,79 (s, 4H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 187,1 (2C); 136,4 (4C) 

ppm. 

pf (ºC): 112-115 (lit.190 115-116). 

Rf: 0,91 (6:4 AcOEt/hexanos). 

MS (EI+): m/z (intensidade relativa) 108 (M+, 89), 54 (100). 

#CAS: 106-51-4. 
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2-(fenóxi)acetato de p-(benzilóxi)fenila (10a): Entrada 3, Tabela 7 = 

22% (64,8 mg; 0,19 mmol), sólido amarelo 

claro. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):  = 7,43–7,30 

(m, 7H); 7,04–6,94 (m, 7H); 5,05 (s, 2H); 

5,13 (s, 2H); 4,86 (s, 2H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):  = 168,0; 157,9; 156,8; 143,9; 136,8; 

129,8 (2C); 128,8 (2C); 128,2; 127,6 (2C); 122,2 (2C); 122,1; 115,7 (2C); 

114,9 (2C); 70,6; 65,6 ppm. 

pf (ºC): 124-127. 

Rf: 0,59 (5:5 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + Na]+ calc. para C21H18O4Na: 357,1103; obtido: 

357,1099.  

#CAS: 686311-24-0. 
 

ácido fenóxi-acético:  Entrada 3, Tabela 7 = 69% (90,6 mg; 0,59 mmol), 

pó branco perolado. 

RMN de 1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 7,32 (t, J = 7,5 

Hz, 2H); 7,03 (t, J = 7,5 Hz, 1H); 6,93 (d, J = 7,5 Hz, 2H); 

4,69 (s, 2H) ppm.  

pf (ºC): 100-101 (lit.191 98-100). 

#CAS: 122-59-8. 
 

3-hidróxi-2-(fenóxi)propanoato de p-(benzilóxi)fenila (11a): 

Entrada 5, Tabela 7 = 8% (16,7 mg; 0,04 

mmol), sólido bege. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,42–7,22 

(m, 7H); 7,0–6,88 (m, 7H); 5,10 (s, 2H); 4,95 

(dd, J = 5,7 Hz, J = 5,8 Hz, 1H); 4,22–4,16 

(m, 2H); 2,33 (bs, 1H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 168,9; 158,1; 156,9; 144,5; 135,1 

(2C); 130,0 (2C); 128,3; 127,7 (2C); 122,5; 122,4 (2C); 115,8 (2C); 115,0 

(2C); 89,5; 70,5; 63,4 ppm. 

pf (ºC): 137-139. 

Rf: 0,61 (6:4 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + Na]+ calc. para C22H20O5Na: 387,1209; obtido: 

387,1218.  
 

p-(benzilóxi)fenol (3e): Tabela 7, conjunto de traços (8,5 mg), pó branco. 

RMN de 1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 7,42–7,29 (m, 

5H); 6,85 (d, J = 5,4 Hz, 2H); 6,75 (d, J = 5,4 Hz, 2H); 

5,82 (bs, 1H); 4,99 (s, 2H) ppm.  

pf (ºC): 120-122 (lit.189 121-122). 

Rf: 0,12 (6:4 AcOEt/hexanos). 
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#CAS: 103-16-2. 
 

3-hidróxi-2-(o-(metóxi)fenóxi)propanoato de p-(metóxi)fenila 

(11b): Entrada 6, Tabela 7 = 9% (16,5 mg; 0,05 

mmol), cristais brancos. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,26–6,76 (m, 

8H); 4,88 (dd, J = 3,9 Hz, J = 6,3 Hz, 1H); 4,19 

(ddd, J = 3,9 Hz, J = 6,3 Hz, J = 11,7 Hz, 2H); 

3,86 (s, 3H); 3,75 (s, 3H); 3,30 (bs, 1H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 168,6; 150,1; 147,4; 143,8; 143,3; 

123,1; 122,0 (2C); 120,9; 115,6; 114,9 (2C); 112,6; 81,0; 67,3; 56,0; 

55,6 ppm. 

pf (ºC): 146-149. 

Rf: 0,65 (6:4 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O6: 319,1182; obtido: 

319,1190. 

p-(metóxi)fenol (3c): Tabela 7, conjunto de traços (6,5 mg), sólido off-

white. 
1H NMR (300 MHz, CDCl3):   = 6,81–6,75 (m, 4H); 4,60 

(bs, 1H); 3,76 (s, 3H) ppm.  

mp (ºC): 56-57 (lit.192 54-56). 

Rf: 0.16 (6:4 AcOEt/hexanos). 

#CAS: 150-76-5. 
 

3-hidróxi-2-(p-(metóxi)fenóxi)propanoato de p-(metóxi)fenila 

(11c): Entrada 7, Tabela 7 = 8% (14,6 mg, 

0,05 mmol), pó branco. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,02 (d, J 

= 9,0 Hz, 2H); 6,95–6,82 (m, 6H); 4,89 (dd, J 

= 4,5 Hz, J = 5,1 Hz, 1H); 4.22 (ddd, J = 4,5 

Hz, J = 5,1 Hz, J = 12,0 Hz, 2H); 3.78 (s, 6H), 2.70 (bs, 1H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 168,9; 157,7; 155,2; 151,6; 143,8; 

122,2 (2C); 117,2 (2C); 114,9 (2C); 114,6 (2C); 79,1; 63,6; 55,7; 55,6 

ppm. 

pf (ºC): 150-152. 

Rf: 0.62 (6:4 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O6: 319,1182; obtido: 

319,1196. 
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3-hidróxi-2-(o-(metóxi)fenóxi)propanoato de m-(metóxi)fenila 

(11d): Entrada 8, Tabela 7 = 11% (20,0 mg; 0,06 

mmol), óleo amarelo. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,21 (t, J = 

5,6 Hz, 1H); 7,01–6,77 (m, 7H); 4,89 (dd, J = 3,9 

Hz, J = 6,3 Hz, 1H); 4,08 (ddd, J = 3,9 Hz, J = 6,3 

Hz, J = 11,7 Hz, 2H); 3,87 (s, 3H); 3,84 (s, 3H); 3,16 (bs, 1H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 169,1; 160,4; 151,9; 147,2; 143,6; 

130,0; 123,2; 120,6; 116,0; 114,2; 112,7; 111,3; 107,5; 83,0; 68,1; 56,0; 

55,6 ppm. 

Rf: 0,68 (6:4 AcOEt/hexanos). 

HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O6: 319,1182; obtido: 

319,1177. 
 

m-(metóxi)fenol (3d): Tabela 7, conjunto de traços (6,2 mg), líquido 

marrom escuro. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,14 (t, J = 5,8 Hz, 1H); 

6,54–6,44 (m, 3H); 5,56 (bs, 1H); 3,78 (s, 3H) ppm. 

Rf : 0,15 (6:4 AcOEt/hexanos). 

#CAS: 150-19-6. 
 

2-metóxi-ciclohexa-2,5-dien-1,4-diona (9b): Entrada 8, Tabela 7 = 

84% (56,2 mg; 0,52 mmol), cristais bege. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 6,71 (m, 2H); 5,95 (m, 

1H); 3,74 (s, 3H) ppm.  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 187,4; 181,5; 158,6; 

137,0; 134,3; 107,5; 56,2 ppm. 

pf (ºC): 144-145 (lit.193 144-146).   

Rf: 0,88 (6:4 AcOEt/hexanos). 

MS (EI+): m/z (intensidade relativa) 138 (M+, 53), 108 (68), 69 (100). 

#CAS: 2880-58-2. 

3-hidróxi-2-(p-(metóxi)fenóxi)propanoato de m-(metóxi)fenila 

(11e): Entrada 9, Tabela 7 = 10% (18,4 mg; 

0,06 mmol), sólido não-cristalino amarelo 

claro. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3):   = 7,20 (t, J 

= 5,7 Hz, 1H); 7,00–6,83 (m, 7H); 4,90 (dd, J 

= 4,5 Hz, J = 5,1 Hz, 1H); 4,04 (ddd, J = 4,5 Hz, J = 5,1 Hz, J = 11.7 Hz, 

2H); 3,83 (s, 3H); 3,75 (s, 3H); 2,93 (bs, 1H) ppm. 

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3):   = 169,0, 160,2; 152,1; 151,2; 145,9; 

129,9; 115,2 (2C); 114,7 (2C); 113,8; 111,7; 107,2; 80,5; 68,0; 55,7; 

55,6 ppm. 

Rf: 0,70 (6:4 AcOEt/hexanos).
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HRMS (ESI-TOF): m/z [M + H]+ calc. para C17H19O6: 319,1182; obtido: 

319,1185. 
 

Considerando o reciclo de solventes e o volume de efluente coletado de 

5,842 mL, o valor do Fator-E referente à Entrada 6 da Tabela 7 foi calculado 

como o seguinte: Massa obtida de produtos = 74,2 mg (56,2 mg de 9a + 

16,5 mg de 11b + 1,5 mg de 3c); Massa dos reagentes não utilizados = 

172,3 mg (21,6 mg de H2O2 + 150,7 mg de NaHCO3); Massa de 5b injetada 

= 185,8 mg.  
 

Fator-E = (185,8 mg + 172,3 – 74,2)/74,2 = 3,8. 
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7. ESPECTROS SELECIONADOS 

 

Figura 17. Espectro de RMN de 1H de 1c (300 MHz, CDCl3). 

 

Figure 18. Espectro de RMN de 13C de 1c (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 19. Espectro de RMN de 1H de 4a (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 20. Espectro de RMN de 13C de 4a (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 21. Espectro de RMN de 1H de 5a (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 22. Espectro de RMN de 13C de 5a (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 23. Espectro de RMN de 1H de 5b (300 MHz, acetona-d6). 

 

Figura 24. Espectro de RMN de 13C de 5b (75 MHz, acetona-d6). 
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Figura 25. Espectro de RMN de 1H de 5c (300 MHz, acetona-d6). 

 

Figura 26. Espectro de RMN de 13C de 5c (75 MHz, acetona-d6). 
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Figura 27. Espectro de RMN de 1H de 5d (300 MHz, acetona-d6). 

 

Figura 28. Espectro de RMN de 13C de 5d (75 MHz, acetona-d6). 
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Figura 29. Espectro de RMN de 1H de 5e (300 MHz, acetona-d6). 

 

Figura 30. Espectro de RMN de 13C de 5e (75 MHz, acetona-d6). 
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Figura 31. Espectro de RMN de 1H de 8c (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 32. Espectro de RMN de 13C de 8c (75 MHz, CDCl3). 



ESPECTROS SELECIONADOS 

188 

 

Figura 33. Espectro de RMN de 1H de 9a (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 34. Espectro de RMN de 13C de 9a (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 35. Espectro de RMN de 1H de 10a (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 36. Espectro de RMN de 13C de 10a (75 MHz, CDCl3). 



ESPECTROS SELECIONADOS 

190 

 

Figura 37. Espectro de RMN de 1H de 11a (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 38. Espectro de RMN de 13C de 11a (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 39. Espectro de RMN de 1H de 11b (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 40. Espectro de RMN de 13C de 11b (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 41. Espectro de RMN de 1H de 11c (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 42. Espectro de RMN de 13C de 11c (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 43. Espectro de RMN de 1H de 11d (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 44. Espectro de RMN de 13C de 11d (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 45. Espectro de RMN de 1H de 9b (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 46. Espectro de RMN de 13C de 9b (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 47. Espectro de RMN de 1H de 11e (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 48. Espectro de RMN de 13C de 11e (75 MHz, CDCl3). 
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Figura 49. Espectro de RMN de 1H de 3c (300 MHz, CDCl3). 

 

Figura 50. Espectro de RMN de 1H de 3d (300 MHz, CDCl3). 
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Figura 51. Espectro de RMN de 1H de 3e (300 MHz, CDCl3). 

 

 

Figura 52. Espectro de RMN de 1H do ácido fenóxi-acético (300 MHz, CDCl3).
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