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RESUMO 
 

MENDES, B. L. M. Redução, oxidação e cicloadição de compostos 
nitrogenados buscando a síntese de intermediários de fármacos. 2011. 163 

p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, 

Universidade de São Paulo, Lorena, 2011. 

 

Com o crescente clamor da sociedade por tecnologias mais benignas ao ambiente, 

as reações de síntese orgânica devem se guiar por práticas mais sustentáveis. 

Nesse campo, o conceito da Green Chemistry e seus doze princípios são um norte 

para o desenvolvimento de novas rotas. Neste estudo, tem-se buscado a redução ou 

eliminação do uso de solventes e a adaptação dos sistemas de reação para 

operação em temperatura ambiente. O objetivo principal consiste da preparação de 

compostos nitrogenados com potencial aplicação como intermediários de fármacos, 

através de processos de redução, oxidação e cicloadição. Na primeira etapa, 

aldeídos aromáticos (benzaldeído, 4-anisaldeído, furfural, acetato de vanilina e 

vanilina) e aminas primárias (anilina, benzilamina e furfurilamina) foram combinados 

de maneiras diferentes, à temperatura ambiente, para originar nove iminas distintas. 

Na segunda etapa, as iminas foram reduzidas às aminas secundárias 

correspondentes com NaBH4 ativado por B(OH)3, em condições preferencialmente 

livres de solvente. Na etapa seguinte, nitronas foram preparadas por oxidação das 

aminas secundárias com H2O2 na presença de Na2WO4.2H2O como catalisador. Por 

fim, sete das nitronas geradas nesse processo foram tratadas com compostos 

vinílicos, notadamente o n-butil vinil éter, a N-vinil caprolactama, e a quinidina, 

visando à formação de isoxazolidinas por cicloadição 1,3-dipolar. 

 

Palavras-chave: Tecnologia de Fármacos, Nitronas, Cicloadição (Reações 

Químicas), Ultra-som (Reações Químcas). 



 

 

ABSTRACT 
 

MENDES, B. L. M. Reduction, oxidation and cycloaddition of nitrogen 
containing compounds looking for the synthesis of pharmacon 
intermediates. 2011. 163 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de 

Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2011. 

 

With the growing clamor of the society for technologies more benign to the 

environment, the reactions of organic synthesis should be guided by more 

sustainable practices. In this field, the concept of Green Chemistry and their twelve 

principles guide the development of new routes. In this study, we have sought to 

reduce or eliminate the use of solvents, and the adaptation of reactive systems for 

operation at room temperature. The main goal consists of preparing nitrogen 

compounds with potential use as pharmacon intermediates, through processes of 

reduction, oxidation and cycloaddition. In the first stage, aromatic aldehydes 

(benzaldehyde, furfural, 4-anisaldehyde, vanillin acetate and vanillin) and primary 

amines (aniline, benzylamine and furfurylamine) were combined in different ways, at 

room temperature, to create nine different imines. In the second stage, the imines 

were reduced to the corresponding secondary amines with NaBH4, with activation by 

B(OH)3, in rather solvent-free conditions. In the next step, nitrones were prepared by 

oxidation of the secondary amines with H2O2 in the presence of Na2WO4.2H2O as 

catalyst. Finally, seven nitrones were treated with vinyl compounds, especially n-butyl 

vinyl ether, N-vinyl caprolactam, and quinidine, for the formation of isoxazolidines by 

1,3-dipolar cycloaddition. 

 

Keywords: Pharmacon Technologies, Nitrones, Cycloaddition (Chemical 

Reactions), Ultra-sound (Chemical Reactions). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As reações de síntese orgânica têm se transformado num alvo de 

preocupação ambiental. O desenvolvimento do conceito da Green Chemistry 

(química verde) e seus doze princípios agem como guia para as novas práticas da 

atividade química, em laboratório ou escala industrial1. A química verde envolve a 

utilização de metodologias que racionalizam o uso de substâncias químicas, 

minimizando a manipulação e geração de produtos nocivos à saúde e/ou ao 

ambiente. 

Ao longo dos anos, os princípios da química verde têm sido inseridos no 

meio acadêmico, em atividades de ensino e pesquisa2. O desenvolvimento de 

alternativas catalíticas desempenha um papel significativo para esta proposta3. A 

substituição de solventes orgânicos tóxicos por um não tóxico, ou sua 

eliminação4,5,6,7, é uma das metas mais perseguidas pela Green Chemistry. Como 

alternativa, têm se adotado ondas ultras-sonoras8,9,10 ou surfatantes11 para 

dispersar o material orgânico em água, com incremento de rendimento e 

seletividade, redução do tempo de reação e da quantidade de catalisadores, 

eliminação de solventes. Com a mente focada nestes conceitos de 

responsabilidade ambiental, pretende-se combinar ou modificar rotas de síntese 

clássicas para a preparação de iminas, aminas secundárias, nitronas e 

isoxazolidinas. 

A preparação de derivados de aminas12, a partir de aminas primárias e 

aldeídos, ou cetonas, é um método importante em síntese orgânica devido à sua 

versatilidade como intermediários para síntese de produtos farmacêuticos e 

agroquímicos13. Para esta transformação, foi proposto o método de aminação 

redutiva por via indireta, na qual o produto de reação de uma amina primária com 

um aldeído é reduzido em presença de NaBH4 ativado por B(OH)3. 

O NaBH4 é um agente redutor de baixo custo, fácil de manusear, possui 

baixa toxidez e não é prejudicial ao ambiente. Recentemente, foi descrito como 

um novo agente redutor de aldiminas e cetiminas a aminas14, mesmo na presença 
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de outros grupos funcionais como cetona, carboxila, nitrila, nitro, amida, furila e 

alquila, sendo quimiosseletivo e ainda atuando em condições livre de solvente. 

Nitronas são intermediários de síntese de alto valor agregado. Em 

particular, são excelentes dipolos 1,3 e têm sido utilizadas para a síntese de 

vários compostos com atividade biológica (capacidade de provocar estímulos 

específicos em células vivas), como antibióticos, alcalóides, isoxazolidinas e β-

lactamas. São também utilizadas como agentes ligantes, na preparação de 

fármacos, na preparação de novos polímeros, em complexos de transferência de 

cargas, como agentes anti-fungos, como antioxidantes para polímeros, reagentes 

de partida e como agentes antimicrobianos15. Entre outras aplicações biomédicas, 

algumas nitronas já são empregadas em tratamentos para doenças relacionadas 

com a idade16,17. 

Embora outros métodos de preparação de nitronas estejam disponíveis, 

inclusive a oxidação direta de iminas18, optou-se pela rota de oxidação da amina 

secundária com H2O2/Na2WO4.2H2O em metanol19, procedimento seguro e 

eficiente, de modo a ter oportunidade de estudar tanto o processo de redução 

como o de oxidação. 

Considerando que a síntese de intermediários de novas substâncias 

potencialmente ativas biologicamente está sempre em destaque nas melhores 

revistas das áreas de química e farmacologia, pela possibilidade de vir a 

colaborar com o bem-estar da humanidade, imbuídos pelo desejo de contribuir 

com o estado da arte com a preparação de novas isoxazolidinas, avaliou-se ainda 

a eficácia de algumas das nitronas preparadas em reações de cicloadição com 

alcenos, visando à formação de heterociclos com reconhecida atividade biológica, 

as isoxazolidinas, que já apresentaram aplicações terapêuticas por si mesmas 

(drogas anti-HIV20), ou como intermediárias para a síntese de outros princípios 

ativos (por exemplo, no tratamento da tromboembolia21). 

Com o intuito de contribuir com a propagação dos conceitos da “Green 

Chemistry”, faz parte do escopo deste trabalho: estudar a síntese de iminas e 

aminas secundárias sem o emprego de solventes, ou minimizando o uso deste; 

estudar as reações de obtenção de nitronas, buscando alternativa, notadamente a 

sonicação, para reduzir o tempo de reação e evitar reações laterais; empregar 

sempre que possível a temperatura ambiente. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivos Gerais 
 

O objetivo principal, neste projeto, é o estudo de reações de oxidação e 

redução de compostos orgânicos nitrogenados, visando à preparação de nitronas, 

com a eliminação ou redução de solventes orgânicos nas etapas intermediárias 

de síntese, sempre que possível trabalhando na temperatura ambiente. 

Compõe ainda o escopo deste trabalho a avaliação das nitronas 

produzidas em reações de cicloadição 1,3 dipolar, para a preparação de 

compostos heterocíclicos com potencial aplicação como intermediários para a 

indústria farmacêutica. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Preparar iminas, a partir da reação de uma amina primária com aldeídos ou 

cetonas; 

 Buscar um processo ecologicamente correto para a redução das iminas a 

aminas secundárias, com mínimo envolvimento de compostos nocivos; 

 Preparar nitronas pela oxidação das aminas secundárias empregando 

oxidante e catalisador atóxico; 

 Avaliar o efeito de ondas ultrassonoras durante a etapa de oxidação. 

 Submeter algumas das nitronas produzidas à cicloadição 1,3 dipolar; 

 No desenvolvimento do trabalho, buscar preferencialmente o emprego dos 

conceitos da “Green Chemistry”. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

3.1 Proteção do Meio Ambiente 
 

 

Os processos químicos consistem na transformação de matérias-primas 

em produtos por meio de reações químicas. A química de processo refere-se ao 

desenvolvimento de rotas sintéticas no sentido de atingir o objetivo último da 

manufatura em escala comercial22. A identidade profissional da química de 

processo foi estabelecida nos anos 50, influenciada pelo advento dos produtos 

farmacêuticos considerados modernos (pós-Segunda Guerra Mundial), os quais 

requerem vários passos sintéticos e complexa regulamentação. Um papel 

desempenhado pelos químicos desta área é a obtenção de conhecimento que 

permita a produção comercial, e isto inclui a definição, estudo e otimização dos 

parâmetros de cada uma das etapas, desenvolvimento e validação de métodos 

analíticos, caracterização de impurezas e estabelecimento das estratégias de 

controle de qualidade. A síntese ideal, definida como aquela em que se obtém o 

produto pretendido a partir de materiais de partida facilmente acessíveis, numa 

operação simples, segura, ambientalmente aceitável e efetiva, e que seja rápida, 

com rendimento quantitativo, é então o objetivo último de todos os químicos. 

Assim, constituem critérios para a seleção de processos: segurança, qualidade, 

durabilidade, impacto ambiental e custo, todos inter-relacionados. O impacto 

ambiental da indústria química-farmacêutica a nível mundial é largamente 

reconhecido, incluindo a nível legislativo23. Uma nova orientação, a qual se tornou 

conhecida como Química Verde, ou Química Sustentável, implica na mudança do 

paradigma dos conceitos da eficiência dos processos, que tem se focado 

exclusivamente no rendimento químico, passando a levar em conta também o 

valor econômico da eliminação de resíduos, os desperdícios na fonte, e a redução 

ou eliminação do uso de substâncias tóxicas e/ou perigosas. A Química 

Sustentável é transversal a todas as áreas da investigação em química e 



24 

engenharia química e pode ser definida, em termos gerais, como a utilização de 

forma eficiente de matérias-primas (de preferência renováveis), a eliminação de 

resíduos e o evitar do uso de substâncias tóxicas e/ou perigosas na manufatura 

de produtos químicos24, em outras palavras, trata-se de um conceito harmônico 

de eficiência e responsabilidade ambiental25.  

 

 

3.1.1 Doze Princípios da Química Verde 

 

 

O conceito de sustentabilidade dentro da Química Verde é norteado pelos 

doze princípios seguintes: 

 

1. Prevenção: é melhor evitar a produção de resíduos/desperdícios do 

que tratá-los após estarem formados; 

2. Economia do átomo: os métodos sintéticos devem ser desenvolvidos 

no sentido de maximizar a incorporação de todos os materiais de 

partida no produto final; 

3. Sínteses com compostos menos tóxicos: sempre que possível, as 

metodologias sintéticas devem ser desenvolvidas no sentido de 

utilizar e/ou originar substâncias com pouca ou nenhuma 

toxicidade para a saúde humana e para o ambiente; 

4. Desenvolvimento de produtos seguros: os produtos químicos devem 

ser desenvolvidos no sentido de poderem realizar a função 

desejada e ao mesmo tempo não serem perigosos; 

5. Solventes e auxiliares mais seguros: o uso de substâncias auxiliares 

(por exemplo, solventes, agentes de separação, catalisadores de 

transferência de fase, etc.) deve ser reduzido, ou mesmo evitado, 

sempre que possível (e, quando utilizadas, essas substâncias 

devem ser inócuas); 

6. Procura da eficiência energética: as necessidades energéticas 

devem ser consideradas no nível de seu impacto econômico e 

ambiental, e devem ser minimizadas. Se possível, os processos 
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químicos devem ser realizados à temperatura e pressão 

ambiente; 

7. Uso de fontes renováveis de matérias-primas: sempre que técnica e 

economicamente viável, a utilização de matérias-primas 

renováveis (por exemplo, óleos e açúcares) deve ser escolhida 

em detrimento de fontes não renováveis; 

8. Evitar a formação de derivados: a derivatização desnecessária (por 

exemplo, proteção/desproteção) deve ser minimizada ou, se 

possível, evitada, porque estas etapas requerem reagentes 

adicionais e podem gerar resíduos; 

9. Catálise: reagentes catalíticos (tão seletivos quanto possível) são 

superiores relativamente aos reagentes estequiométricos; 

10. Desenvolvimento no sentido da degradação: os produtos químicos 

devem ser desenvolvidos de tal modo que, após exercerem a sua 

função, se degradem em produtos inócuos e que não persistam 

no ambiente; 

11. Análise em tempo real para a prevenção da poluição: é necessário o 

desenvolvimento de metodologias analíticas que viabilizem 

monitoração e controle no decorrer do processo, em tempo real, 

antes da formação de substâncias nocivas; 

12. Química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes: as 

substâncias, bem como o modo pelo qual uma substância é 

utilizada num processo químico, devem ser escolhidas a fim de 

minimizar o potencial para acidentes químicos, incluindo 

derrames, corrosões, explosões e incêndios. 

 

 

3.1.2 Aceitabilidade Ambiental para um Processo Químico 

 

 

A potencial aceitabilidade ambiental de processos químicos pode ser 

quantificada usando duas razões conhecidas: o Fator E (definido como a relação 

entre as massas do resíduo/desperdício e do produto desejado, Tabela 3.124) e a 
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Utilização Atômica (calculada dividindo-se o peso molecular do produto desejado 

pela soma dos pesos moleculares de todas as substâncias produzidas na 

equação estequiométrica)24. 

 
Tabela 3.1 - Aceitabilidade ambiental: o Fator E.  

Tipo de indústria 
Produção 
(ton/ano) 

Factor E 

Refinarias de petróleo  106-108 0,1 

Química pesada  104-106 1-5 

Química fina  102-104 5-50 

Indústria farmacêutica  10-103 25-100 

 

 

3.1.3 Química Fina e Farmacêutica Sustentável:  

 

 

A Química Verde deve ser entendida como a procura de processos 

sintéticos benignos e eficientes que reduzam o impacto ambiental dentro do 

contexto de manutenção do nosso atual padrão de vida, o qual inclui, obviamente, 

a utilização de fármacos. A maioria dos doze princípios da Química Verde ou 

Sustentável é diretamente aplicável à química de produtos farmacêuticos. 

Contudo, por exemplo, o “desenvolvimento no sentido da degradação” pode ser 

um princípio pouco apropriado para um “ingrediente” farmacêutico ativo, que tem 

uma estrutura química precisa, atividade biológica adequada, e que tem de 

demonstrar a devida estabilidade e um tempo de vida aceitável. A utilização de 

matérias-primas renováveis é igualmente desejável, sendo, porém, de difícil 

aplicação a uma química em permanente mudança como é o caso dos 

medicamentos25. 

O fator E é frequentemente utilizado para realçar a ineficiência relativa, em 

termos ambientais, da manufatura farmacêutica em oposição à do petróleo 

(quanto maior o fator, menos eficiente o processo, Tabela 3.1). Todavia, na 

indústria química pesada e petroquímica, as moléculas envolvidas são mais 

simples, sendo possível trabalhar em condições drásticas e em sistemas 
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contínuos. No caso dos produtos de química fina e farmacêutica, as moléculas 

envolvidas são habitualmente complexas e multifuncionais. Assim, considerações 

como sua baixa estabilidade (que demanda condições brandas de trabalho), 

geralmente elevado ponto de ebulição, a químio-, a regio- e a 

estereosseletividade demandada pelos processos associados, o elevado custo 

das matérias-primas, bem como a dificuldade de se trabalhar em contínuo, 

assumem elevada importância. Portanto, essa complexidade estrutural e as 

significativamente inferiores quantidades absolutas (em relação à indústria 

química pesada e petroquímica) não permitem uma tão fácil adaptação em termos 

de engenharia, sendo ainda pouco utilizadas as tecnologias catalíticas. Ou seja, 

deve-se atingir um balanço entre a maior eficiência, segurança e robustez, dentro 

dessas referidas limitações, e ainda assim atender às considerações ambientais. 

Apesar da existência dos doze princípios da Química Verde ou Sustentável, não 

há, ainda, uma definição concreta e largamente aceita de síntese limpa. Mesmo 

assim, existe já um consenso internacional de que os seus objetivos devem ser 

alcançados através da aplicação, sobretudo em simultâneo, de: 

a) melhor uso da catálise, como pilar da Química Verde26,27;  

b) substituição de solventes tóxicos por outros não-tóxicos e 

recuperáveis, como os líquidos iônicos, os fluidos supercríticos, a 

água, ou, idealmente, não usar qualquer solvente; 

c) redução do número de etapas de síntese; 

d) eliminação da necessidade de armazenar ou de transportar 

reagentes ou intermediários tóxicos;  

e) novos fontes de energia para as reações, como ultra-sons, 

fotoquímica e microondas.  

 

 

3.1.4 Meio Ambiente e Catálise 

 

 

A maioria das sínteses industriais e quase todas as reações biológicas 

requerem catalisadores, sendo hoje a catálise considerada a tecnologia mais 

importante na proteção ambiental.28 
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A catálise é um processo cíclico, em que o catalisador age combinando-se 

com os reagentes para gerar compostos intermediários, os quais se convertem 

em produtos por um mecanismo menos energético do que ocorreria na ausência 

do catalisador. Por fim, ocorre normalmente a regeneração do catalisador, ficando 

este apto para reiniciar o ciclo catalítico28. Além de acelerarem reações, os 

catalisadores têm igualmente a capacidade de influenciar a seletividade das 

reações químicas. Isto significa que podem ser obtidos diferentes produtos a partir 

de um mesmo material de partida usando diferentes sistemas catalíticos. As 

reações com interesse industrial têm que ser rápidas e limpas, o que se consegue 

frequentemente à custa de um catalisador. Assim, o uso de catalisadores pode 

ser considerado como uma das variáveis (além da temperatura, pressão, 

composição e tempo de contato) que permite controlar a velocidade e direção de 

uma reação química.  

Um grande número de transformações catalíticas utiliza como catalisadores 

estruturas com metais de transição. O potencial destes compostos reside no fato 

de tais espécies possuírem camadas eletrônicas vazias na esfera de 

coordenação, o que implica, por um lado, em uma significativa variabilidade de 

estados de oxidação, e, por outro, confere-lhes uma grande versatilidade para a 

formação de ligações com as moléculas de reagentes. Esta característica 

possibilita a formação de complexos de coordenação de vários tipos com o centro 

metálico, o que permite, muitas vezes, a mudança controlada da atividade e 

seletividade29. 

A utilização de processos catalíticos tem a principal vantagem de tornar 

viáveis reações termodinamicamente favoráveis, mas nas quais o equilíbrio 

químico não se estabelece em tempo economicamente aceitável. Além disso, 

mediante o emprego de catalisadores podem realizar-se reações em condições 

menos energéticas (pressões e temperaturas inferiores), o que supõe um ganho 

de energia considerável. Quando se trabalha a pressões e temperaturas 

inferiores, reduzem-se as reações secundárias e por isso formam-se menos co-

produtos, havendo assim maior seletividade.  
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3.1.5 Oxidantes Ambientalmente Aceitáveis 

 

 

Os processos oxidativos são mediados por uma larga variedade de 

agentes oxidantes, os quais podem ser organizados em diferentes grupos: 

a) Oxidantes baseados em metais de transição: entre estes, os 

baseados em cromo (por exemplo, reagente de Jones, 

clorocromato de piridina) e em manganês (por exemplo, KMnO4, 

MnO2). Outros menos comuns são, por exemplo, os baseados em 

rutênio (RuO4, RuO2), ósmio (OsO4) e prata (Ag2O, AgO). A 

desvantagem destes oxidantes clássicos reside na formação de 

quantidades estequiométricas de resíduos metálicos, 

normalmente tóxicos, de difícil regeneração. 

b) Oxidantes derivados do oxigênio, como o O2, H2O2, hidroperóxido de 

t-butila (t-BuOOH) e peroxiácidos. Os mais aceitáveis em termos 

de Química Verde são o O2, H2O2 e t-BuOOH, embora sejam 

ainda muito utilizados os peroxiácidos, os quais têm o problema 

de gerarem resíduos ácidos. 

c) Oxidantes derivados de halogênios, como os derivados do bromo 

(Br2, N-bromossuccinimida, NaBrO2, NaBrO3), derivados do cloro 

(Cl2, NaOCl, NaClO2, N-clorossuccinimida) e derivados do iodo 

(NaIO4, N-iodossuccinimida, iodosilbenzeno). A grande 

desvantagem dos oxidantes deste tipo é a possível formação de 

derivados halogenados, conhecidos pela sua toxicidade e 

dificuldade de eliminação do meio ambiente. 

d) Outros mais variados, como o N2O, Oxone® (KHSO5.KHSO4.K2SO4), 

dimetilsulfóxido activado, 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquino-

na (DDQ), etc. A maioria destes oxidantes tem vários problemas 

associados, como o fato de levarem à formação de resíduos, 

serem instáveis e caros. 

Por esta razão, apenas alguns, nomeadamente o O2, H2O2, hidroperóxidos 

de alquila, N2O e o NaOCl, se enquadram no contexto da Química Sustentável. 

Entretanto, estes oxidantes, por si só, geralmente não originam conversões e 

seletividades elevadas, sendo necessário associá-los a catalisadores adequados, 
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frequentemente metálicos. O oxigênio molecular, O2 é considerado o oxidante 

ideal pelas suas vantagens ecológicas e econômicas. A oxidação seletiva de 

substratos orgânicos em presença de O2 é, então, um objetivo sintético e 

industrial muito importante30,31. A oxidação catalítica com O2 está tradicionalmente 

associada à indústria petroquímica e é a tecnologia mais importante para a 

funcionalização de hidrocarbonetos, porém, muitas vezes é pouco prática, por 

exigir condições drásticas (elevada temperatura e pressão). Além disso, estes 

processos não são, geralmente, muito seletivos e, por isso, são apenas aplicáveis 

a substratos relativamente simples.  

Dentro do contexto de processos oxidativos ambientalmente aceitáveis, o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) tem assumido especial relevância, pois tem 

elevado conteúdo de oxigênio ativo (47%), origina água como co-produto e é 

relativamente econômico32. As desvantagens deste oxidante relacionam-se com a 

sua fraca estabilidade em relação à decomposição radicalar, ou concomitante em 

O2 e H2O. Esta decomposição leva geralmente à necessidade de utilizar grandes 

excessos deste oxidante para promover a total conversão dos substratos. Para 

ultrapassar as dificuldades associadas ao uso de soluções líquidas deste 

oxidante, estão disponíveis várias formas “sólidas” de H2O2, como o complexo 

ureia-H2O2 (UHP), perborato de sódio e percarbonato de sódio. 

Os hidroperóxidos de alquila33,34 dos quais o hidroperóxido de t-butila (t- 

BuOOH) é o mais utilizado, têm a vantagem de serem livremente solúveis em 

meio orgânico e, assim, poderem ser usados em meios estritamente não-

aquosos. Em alguns aspectos, o t-BuOOH pode ser mais útil que o H2O2, pois a 

sua eficiência como oxidante não é perdida em decomposição. Outra vantagem 

do t-BuOOH é a sua seletividade, pois é fracamente reativo na ausência de 

catalisadores, sendo também menos sensível à contaminação por metais. O 

problema deste oxidante é a sua percentagem de oxigênio ativo, que é inferior à 

de oxidantes como O2 e H2O2, e origina como co-produto o álcool correspondente 

(embora este possa ser facilmente recuperado, por destilação, tornando possível 

a regeneração do hidroperóxido). 

O hipoclorito de sódio (NaOCl)35 é relativamente benigno em termos 

ambientais, sendo muito utilizado se tratar de um eficiente monodoador de 

oxigênio, versátil e muito econômico. É empregado na forma de soluções aquosas 

pouco concentradas, o que reduz os riscos associados com problemas de 
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instabilidade. O clorito de sódio (NaClO2), que é mais econômico que o NaOCl e é 

sólido, tem sido pesquisado para utilização em sistemas oxidativos análogos36. 

Por fim, atualmente têm surgido diversos processos em que se utiliza como 

oxidante alternativo o bastante promissor N2O37. Este oxidante é ambientalmente 

benigno (tendo como co-produto apenas N2), econômico, e tem-se revelado 

bastante seletivo. Contudo, são ainda necessárias pressões e temperaturas 

relativamente elevadas para ser usado de forma efetiva. 

 

 

3.1.6 Escolha do Oxidante 

 

 

Enquanto na manufatura de química pesada a escolha do oxidante é 

largamente restrita ao oxigênio molecular, a economia associada aos produtos da 

química fina e farmacêutica permite uma seleção mais vasta de oxidantes. Além 

do preço e da simplicidade de manuseio, os outros fatores importantes que 

condicionam a escolha do oxidante (Tabela 3.2) são a natureza do co-produto, 

que é um fator óbvio no contexto ambiental, e a percentagem de oxigênio 

disponível, a qual influencia diretamente a produtividade. A percentagem de 

oxigênio ativo, definida como a relação entre o peso de oxigênio que pode ser 

transferido para um determinado substrato e o peso molecular do oxidante, além 

de condicionar o preço por quilo, também determina a quantidade de efluentes 

gerados, que são tanto menores quanto maior a quantidade de oxigênio ativo, 

sendo, por isto, um modo simples de expressar a utilização atômica do oxidante 

em questão. 

O oxigênio molecular e o peróxido de hidrogênio são então, com base 

nestes critérios, os oxidantes comercialmente mais atrativos visto terem elevada 

percentagem de oxigênio ativo e terem como único co-produto a água. Deve ser 

notado, contudo, que o co-produto dos oxidantes orgânicos, t-BuOOH, ácido 

peroxiacético e os óxidos de aminas, podem ser reciclados através da reação da 

sua forma reduzida com H2O2 num processo global que origina água como co-

produto, mas que requer uma etapa extra. Com os doadores inorgânicos de 

oxigênio, as considerações ambientais são relativas, sendo também mais 
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dificilmente reciclados que os doadores orgânicos de oxigênio. No entanto, é 

evidente que o NaCl (co-produto do NaClO2 e NaOCl) e o hidrogenossulfato de 

potássio (do KHSO5) são preferíveis em comparação com sais de cromo, de 

manganês ou de chumbo. Além disso, aos fatores ambientais e econômicos 

soma-se a influência da seletividade na escolha do oxidante. Neste contexto, 

cada oxidante tem as suas próprias condicionantes, como as reações laterais 

competitivas e sua própria decomposição catalítica. Assim, a seleção do oxidante 

requer o conhecimento e ponderação dos fatores enumerados, bem como dos 

mecanismos possíveis para as oxidações por ele mediadas.  

 
Tabela 3.2 - Doadores de átomos de oxigênio. 

Doador 
Oxigênio 
ativo (%) 

Produto (observações) 

O2 100 Nenhum ou H2O2 
H2O2 47 H2O 
N2O 36 N2 
O3 33,3 O2 (potencialmente interessante do pondo de vista 

ambiental; corrosivo e difícil de armazenar) 
NaOCl 21,6 NaCl (relativamente muito barato) 
CH3CO3H 21,1 CH3CO2H (pode ser reciclado com H2O2) 
NaClO2 19,9 NaCl (relativamente muito barato) 
t-BuOOH 17,8 t-BuOH (potencialmente importante em oxigenação 

catalítica; pode ser reciclado por reação com H2O2) 
N-óxido de  
N-metilmorfolina 

13,7 N-metilmorfolina (pode ser reciclado com H2O2) 

KHSO5 10,5 KHSO4 
m-ClC6H4CO3H 10,2 m-ClC6H4CO2H 
Iodosilbenzeno (PhIO) 7,3 PhI (oxidações catalisadas por metais são bastante 

seletivas, mas o custo é elevado) 
 

 

3.2 Aminas 
 

 

Aminas são compostos orgânicos ou grupo funcionais contendo um átomo 

básico de nitrogênio com um par de elétrons livres. Aminas podem ser 

consideradas como derivados de amônia em que um ou mais átomos de 

hidrogênio foram substituídos por uma cadeia alquil ou aril, cujos átomos de 

carbono imediatamente ligados ao átomo de nitrogênio não estão ligados 
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simultaneamente a outro heteroátomo. São classificadas de primárias a terciárias 

de acordo com o grau de substituição. 

 

 

3.2.1 Preparação de aminas 

 

 

Aminas são produzidas comercialmente principalmente por alquilação de 

amônia com alcoóis. Muitas patentes foram inspiradas no documento da Mobil Oil 

Corporation reivindicando a produção de aminas primárias e secundárias pela 

reação de amônia com alcoóis38. Aminas secundárias são também preparadas 

por transaminação de duas aminas primárias39. O tratamento de haloalcanos com 

amônia ou aminas gera as aminas alquil-substituídas correspondentes. Essa 

reação, no entanto, é raramente empregada, devido à dificuldade de controlar o 

grau de alquilação40.  

A preparação de aminas é uma tecnologia madura, com inúmeras técnicas 

disponíveis. Neste trabalho, prepararam-se aminas secundárias a partir de 

aldeídos e aminas primárias, por aminação redutiva, que será explorada com 

detalhes mais adiante. Por enquanto, são mencionadas técnicas alternativas de 

preparação de aminas para ilustrar a vasta gama de possibilidades no campo da 

preparação de moléculas com potencial atividade biológica. Assim, entre outras 

formas, produzem-se aminas por reação de: 

 

 

(i) hidrocarbonetos terciários com NCl3 na presença de AlCl341; 

(ii) formamidas com dois equivalentes de reagente de Grignard (reação de 

Bouveault)42; 

(iii) aziridinas com organometálicos43,44; 

(iv) base forte (por exemplo, NaOR ou NaNH2) com sal quaternário de amônio 

contendo um retirador de elétrons sobre um dos C adjacentes ao N 

(rearranjo de Stevens)45; 

(v) nitrilas com H2 na presença de catalisador de Ni (em escala de 

laboratório, LiAlH4 é mais empregado)46; 
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(vi) amidas47 e azidas48 com LiAlH4; 

(vii) enaminas em condições de hidrogenação49,50; 

(viii) N-óxidos e azóxi compostos com trifenilfosfina51; 

(ix) azóxi, azo e hidrazo compostos em presença de Zn ou Na2S2O4
52; 

(x) nitroaromáticos com H2, Sn ou Fe53; 

(xi) nitroaromáticos com Zn, seguido de tratamento com CS2 em acetonitrila54, 

ou com In em solução EtOH/H2O de NH4Cl55; 

(xii) nitrocompostos, eletroquimicamente56; 

(xiii) iminas e outros compostos contendo C=N com LiAlH4, NaBH4, sódio 

metálico em presença de EtOH, H2 e catalisador, e outros agentes 

redutores57,58,59,60; 

(xiv) hidrocarbonetos por oxidação e α-aminação61; 

(xv) haletos de alquila primários com ftalimida de potássio (síntese de 

Gabriel)62; 

(xvi) sal quaternário de hexametilenotetraamina, por hidrólise (Reação de 

Delépine)63,64; 

(xvii) azidas com trifenilfosfina (reação de Staudinger)65; 

(xviii) azida, por migração de cadeia sobre a ligação C-N (reação de Schmidt)66; 

(xix) imina, com um composto carbonílico α,β-insaturado, para a produção de 

aminas alílicas (reação de Aza-Baylis-Hillman)67; 

(xx) amida, em presença de Br2 e NaOH, com eliminação de CO2 (Rearranjo 

de Hofmann)68; 

(xxi) amina, com excesso de iodeto de metila (metilação exaustiva), seguido de 

óxido de prata, água e calor (Eliminação de Hofmann)69; 

(xxii) amidas, pelo emprego de catalisador de dodecacarbonil triferro em 

combinação com polimetilhidrosiloxano70; 

(xxiii) amina com haleto de arila na presença de base ou catalisador de paládio, 

formando uma nova ligação C-N (Reação de Buchwald-Hartwig)71; 

(xxiv) alceno ou alcino, por adição de uma ligação N-H sobre a ligação π72; 

(xxv) haloamina, convertida em uma amina cíclica, como a pirrolidina, por meio 

de calor e ácido (Reação de Hofmann-Löffler)73. 
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3.2.2 Reações de aminas 

 

 

As principais reações de aminas envolvidas neste trabalho compreendem a 

oxidação, a ser tratada detalhadamente na seção de nitronas, e a iminação, 

reação de aminas primárias com cetonas e aldeídos, que será revisada na seção 

de iminas. Mesmo assim, ilustram-se aqui outras técnicas de reação de aminas, 

demonstrando a relevância do domínio da química de funções nitrogenadas, dada 

sua versatilidade na obtenção de novas estruturas e propriedades. Assim, dentre 

várias possibilidade, aminas podem originar: 

(i) complexos de coordenação com íons metálicos; 

(ii) novas aminas, por alquilação com haletos de alquila; por adição de alcenos 

suscetíveis de ataque nucleofílico74; por condensação com formaldeído 

e compostos contendo hidrogênio ativo (reação de Mannich)75; por 

adição de diazo compostos76; 

(iii) amidas, com cloretos de acila (reação de Schotten-Baumann)77,78 e 

anidridos carboxílicos; por desidratação térmica de carboxilatos de 

amônio; por carbonilação79; 

(iv) amidas80 e uréias simetricamente substituídas81,82, por reação com CO ou 

CO2; 

(v) sulfonamidas, com cloretos de sulfonila (reação de Hinsberg)83; 

(vi) iminas e enaminas84, por reação com aldeídos e cetonas; 

(vii) enaminas, por adição de alcinos85; por tratamento de aminas terciárias com 

acetato mercúrico86; 

(viii) N-haloaminas, por tratamento com hipoclorito ou hipobromito de sódio (ou 

NaCl com Oxone®)87; 

(ix) α-cianoaminas, com NaCN, Me3SiCN e anidrido fenilselenínico88; 

(x) lactamas, por oxidação de aminas cíclicas com NaIO4 e RuCl389; com 

KMnO4 e cloreto de benziltrietilamônio90. 

(xi) nitroso compostos, por meio do ácido de Caro (H2SO5) ou com H2O2 em 

AcOH91; 

(xii) hidroxilaminas, com dimetildioxirano92; 

(xiii) N-óxidos, com suporte Mg-Al e H2O2
93; 

(xiv) nitronas, com H2O2 aquoso e um complexo polimérico de fosfotungstato94; 
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(xv) aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, pela ação de bromo aquoso95, 

permanganato em meio neutro96, ou vários outros métodos97,98,99,100,101; 

 

 

3.3 Iminas 
 

 

Iminas são compostos químicos ou grupos funcionais contendo dupla 

ligação entre C e N, sendo o átomo de N ligado a um átomo de H ou a um grupo 

hidrocarbil (átomo de C não ligado a heteroátomo). A fórmula geral da função 

imina pode ser definida como R1R2C=NR3, R1 sendo obrigatoriamente alquil ou 

aril, e R2 e R3 independentemente alquil, aril ou H. Quando R2 = H, a imina pode 

ser chamada de aldimina, por analogia com aldeídos; se R2 = alquil ou aril, a 

imina denomina-se cetimina, por analogia com a função cetona. 

A maioria das iminas com hidrogênio ligado ao nitrogênio (R3 = H) 

polimeriza espontaneamente. Em contraste, iminas cujo átomo de nitrogênio se 

liga somente a átomos de carbono são estáveis o suficiente para serem isoladas. 

Iminas não podem ser isoladas nas formas syn e anti. Esse fato deve ser 

atribuído à possibilidade de livre rotação em torno do eixo da ligação C-N, o que 

se justifica pela diferença de eletronegatividade presente na ligação (sendo maior 

no átomo de N), o que causa uma diminuição no caráter de ligação dupla na 

ligação imino, através de polarização.102 

 

 

3.3.1 Aplicações de iminas 

 

 

Algumas iminas são conhecidas por serem cristais líquidos103. Estas são 

geralmente N-benzilidenoanilinas substituídas, capazes de se arranjar em 

paralelo, formando grupos mais ou menos orientados espacialmente. O 

grupamento C=N estabelece uma ponte para a transmissão dos efeitos 

eletrônicos entre os anéis aromáticos, favorecendo a planaridade do sistema. 
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Fototropia ou termotropia são observadas em algumas iminas, 

especialmente N-salicilidenoanilinas104,105. Além disso, as bases de Schiff têm 

apresentado significativa atividade biológica, dentre elas antimicrobiana106 e 

antifúngica, especialmente contra o fungo filamentoso Epidermophyton 

floacosum107, citotóxica e antitumoral108,109. 

 

 

3.3.2 Preparação de Iminas 

 

 

O método mais conhecido de preparação de iminas é por reação de 

aminas primárias com aldeídos e cetonas. Essa reação foi descoberta por Schiff 

em 1864,110 sendo as iminas comumente referidas com bases de Schiff (Figura 

3.1). 

 

O
H2N

R2R1

R 3

N

R2

R
1 R3+ H2O+

 
R1 e R3 = alquil ou aril;         R2 = H, alquil ou aril 

Figura 3.1 - Preparação de bases de Schiff. 
 

Outros processos menos comuns podem ser citados a título de ilustração. 

Assim, entre outros meios, iminas podem ser geradas por: 

(i) hidrólise do sal produzido pela reação de reagentes de Grignard com 

nitrilas111; 

(ii) desidrogenação de aminas secundárias112, por exemplo com iodosilbenzeno 

(PhIO)113, DMSO com cloreto de oxalila114, t-BuOOH e catalisador de 

Re115; 

(iii) pirólise de azidas de alquila116; 

(iv) rearranjo de triarilmetanoaminas na presença de Pb(AcO)4
117; 

(v) rearranjo de hidroxilamina fortemente impedida por tratamento com PCl5 

(rearranjo de Stieglitz)118; 

(vi)  reação de nitrocompostos com aldeídos, na presença de Rh6(CO)16
119 ou 

NH4VO3
120, e elevadas pressões de CO; 
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(vii) reação de nitroarenos e benzaldeídos em presença de Fe metálico e solução 

EtOH-H2O de HCl121; 

 

 

3.3.2.1 Preparação de iminas a partir aminas primárias 

 

 

Talvez o método mais comum de preparação de iminas seja a reação de 

aldeídos e cetonas com aminas122. A reação pode ser catalisada por ácido e 

realizada sob refluxo, com um agente azeotrópico se necessário. O hemiaminal123 

N-substituído perde água para gerar a base de Schiff estável (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Desidratação do intermediário hemiaminal N-substituído. 

 

Jencks defende que a carbonila e a amina reagem formando a 

carbinolamina, a qual é então desidratada em uma etapa catalisada por ácido124. 

Mais recentemente, estudos de toxicologia e atividade antitumoral envolvendo 

iminas foram apresentados também discutindo os mecanismos de formação e 

hidrólise de iminas125,126. 

Aldeídos alifáticos não substituídos em α, em geral, geram produtos 

poliméricos pela reação com aminas, devido à facilidade com que as iminas 

formadas sofrem condensação aldol (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Condensação aldol de iminas. 

 

No entanto, Campbell e colaboradores obtiveram bons rendimentos nessa 

reação em meio a hidróxido de potássio a 0ºC127. Seguindo a mesma linha, a 
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Rohm & Haas Company reivindicou a patente de um processo para produzir 

aldiminas utilizando um recurso de impedimento estérico128. Já os aldeídos 

alifáticos substituídos em α prontamente formam iminas com aminas primárias.  

Aldeídos alifáticos aromáticos aqueles cuja carbonila se ligue a carbonos 

quaternários reagem rapidamente e quase quantitativamente com aminas 

primárias para dar as iminas correspondentes, mesmo à temperatura ambiente. 

Aldeídos aromáticos são tão reativos que iminas são formadas mesmo sem 

remoção de água durante a reação110. Sprung revisou a química de aldeídos com 

aminas, cobrindo a formação de iminas, assim como outras reações129. 

Cetonas reagem com aminas primárias mais lentamente que aldeídos, 

necessitando de maiores temperaturas e intervalos de tempo para atingir 

conversões razoáveis. Catálise ácida é sempre recomendada e a remoção de 

água, neste caso, é estritamente necessária para se obter rendimentos 

relativamente altos. Agentes dessecantes podem ser empregados, tais como: 

TiCl4130 e peneira molecular131. Métodos para melhorar a reatividade de cetonas 

foram trabalhados por Eisch e Sanchez132. 

Tempos de reação podem variar de minutos a horas. Com tecnologia de 

ultra-som, obtêm-se conversões maiores em tempos mais curtos, como no 

trabalho de Love e Ren, que preparam iminas impedidas estericamente133. 

Reações específicas de aminas com aldeídos ou cetonas podem levar a 

compostos diferentes de iminas. Danks obteve pirróis N-substituídos pela reação 

de aminas primárias com 1,4-dicetonas, sob radiação de microondas134. Katritzky, 

Ostercamp e Yousaf já haviam identificado a utilidade dessa reação em 

fechamento de anel135. A síntese de quinolina de Friedländer, conforme 

exemplificada por Cheng e Yan136 e, mais recentemente, por Arcadi e 

colaboradores137 e Yadav e colaboradores138, mostra como derivados de orto-

alquenilanilina produzem quinolina (Figura 3.4). 

 

NH2

R

O N R  
Figura 3.4 - Iminação para a produção de quinolina. 
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Trabalhos relacionados com a “Green Chemistry”, usando condições de 

reação mais brandas, reagentes menos tóxicos e eliminação do uso de solventes, 

têm sido cada vez mais publicados. Vasquez e colaboradores aplicaram 

irradiação infravermelha com sucesso na preparação de iminas com até 97% de 

rendimento139. Irradiação de microondas leva também à formação de iminas com 

elevados rendimentos, na ausência de solventes, usando NaHSO4 como 

catalisador e diferentes suportes: Varma, Dahiya e Kumar estudaram o suporte de 

argila84. Gopalakrishnan e colaboradores suportaram o catalisador em sílica-

gel140. Mais tarde, CaO foi testado como suporte141. Recentemente, Oleinik e 

colaboradores obtiveram êxito mesmo na ausência de catalisador142. Andrade e 

colaboradores prepararam iminas em líquidos iônicos143. Quando não realizada 

em total ausência de solventes, a iminação pode ainda ser feita em meio 

aquoso144. 

 

 

3.3.3 Reações de iminas 

 

 

Em oposição ao elevado número de trabalhos publicados abordando a 

reatividade dos sistemas carbonílicos, existem relativamente poucos estudos 

considerando os sistemas imínicos análogos. Mesmo havendo, tanto nas iminas 

quanto nos compostos carbonílicos, um caráter de insaturação heteropolar, as 

diferenças eletrônicas entre o nitrogênio e o oxigênio marcam diferenças 

significativas nos níveis de reatividade. 

As iminas são espécies reativas susceptíveis à adição de reagentes 

nucleofílicos145. Das reações envolvendo iminas, talvez a mais trivial seja a 

hidrólise, podendo ser ácida ou alcalina, com geração de uma amina primária e 

um aldeído ou cetona146. Outra reação de sobejo interesse é a redução, para a 

preparação de aminas secundárias, que será objeto de aprofundamento na seção 

seguinte. Por ora, ilustram-se outras reações envolvendo iminas para gerar 

estruturas e propriedades as mais diversas. Assim, entre outras espécies, a partir 

de iminas é possível produzir: 

(i) aminas, por adição de reagentes de Grignard147; 
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(ii) aminas homoalílicas, por contato com complexos alílicos de Zn148; 

(iii) aminas alquiladas, com haletos de alquila com BEt3 em MeOH aquoso149; 

com haletos benzílicos, fotoquimicamente150; 

(iv) aziridinas, por adição de diazoalcanos151 na presença de catalisador 

metálico, como Yb(OTf)3
152; por tratamento com Me3SiH e butil-lítio153; 

(v) iminas alquiladas na posição α, por tratamento com organo-lítio seguido de 

haleto de alquila154; 

(vi) β-lactamas155 e β-tiolactamas156, por adição com cetenos ou tiocetenos; 

(vii) β-lactamas, quando tratadas com zinco e um α-bromo éster157; com 

complexos de crômio carbeno158; por reação com ésteres conjugados em 

presença de um catalisador de Ir159; 

(viii) amidas, com CO e trialquil ou triarilboranos na presença de carbonil 

cobalto160; com MCPBA na presença de BF3-OEt2161; 

(ix) compostos heterocíclicos insaturados pela reação de Diels-

Alder162,163,164,165; 

(x) derivados de piridina, com N-clorossuccinimida, seguida de excesso de 

metóxido de sódio166. 

 

Em processos redutivos, além dos métodos mais usuais, já citados na 

seção de preparação de aminas, uma mistura de Sm/I2167 ou In/NH4Cl168 é 

empregada para a redução de iminas; em HMPA (hexametilfosforamida), 

Bu2SnClH (dibutilcloroestanano)169 e SmBr2
170 apresentam quimiosseletividade. 

Estereoseletividade foi obtida na presença de Cl3SiH171. Redução de iminas com 

enantiosseletividade pode ser realizada por hidrogenação catalítica com 

catalisadores quirais de Ir172,173,174, Pd175, Ti176 e Ru177,178. Detalhes do processo 

de redução de iminas, com foco no emprego de borohidreto, será discutido logo 

em seguida. 

 

 

3.3.3.1 Redução de iminas com borohidreto de sódio 

 

Para a transformação de aldeídos e cetonas em aminas secundárias, dois 

métodos são possíveis: a aminação redutiva, que se procede de forma direta, 
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pela reação de aldeído ou cetona com uma amina primária, na presença do 

agente redutor; ou a reação indireta, em etapas, na qual a imina, ou sal de imínio, 

pode ser isolado como intermediário. 

Nessas conversões, são utilizados como agentes redutores principalmente 

o hidrogênio gasoso (em hidrogenação catalítica) e hidretos metálicos, tais como: 

NaBH3CN179, LiBH3CN180, (n-Bu)4NBH3CN181, NaBH3CN–ZnCl2182
, NaBH3CN–

Ti(OiPr)4
183

, NaBH3CN–Mg(ClO4)2
184

, NaBH(OAc)3
185

, MCl2/NaBH4 (M = Co, Ni) 
186, boreto de níquel187, NaBH4–ZrCl4188 ou Ti(OiPr)4–NaBH4

189
, NaBH4–H2SO4

190, 

NaBH4 com argila e microondas191, NaBH4 com resina de troca iônica192, 

Zn(BH4)2
193

, Zn(BH4)2–ZnCl2194, Zn(BH4)2–SiO2
195, aduto piridina–borano196197, 

aduto picolina–borano198, diborano com MeOH199, decaborano com MeOH200, Zn–

AcOH201, polimetilhidrosiloxano (PMHS)–Ti(OiPr)4
202

, PMHS–BuSn(OCOR)3
203, 

Et3SiH–CF3CO2H204, PhMe2SiH–(C6F6)3
205, Cl3SiH–DMF206, PhSiH3–Bu2SnCl2207, 

nBu3SnH–DMF ou HMPA208, nBu3SnH–SiO2
209, e nBu2SnIH ou nBu2-SnClH210. 

Contudo, a maioria destes reagentes apresenta alguma desvantagem. Por 

exemplos: hidrogenação catalítica é incompatível com compostos que contenham 

dupla ou tripla ligação ou outros grupos funcionais redutíveis, como nitro, ciano e 

furila211; os cianoborohidretos e hidretos de estanho são altamente tóxicos, devido 

à geração de produtos secundários como HCN, NaCN, ou compostos organo-

estanho; outros hidretos semelhantes como boreto de níquel, ZnBH4
212 e PHMS-

Ti(OiPr)4
213, não são apropriados para reduções quimiosseletivas de iminas, na 

presença de outros grupos funcionais, como cetona, éster, amida e nitro. 

Alguns reagentes menos nocivos e mais baratos têm sido empregados em 

sistemas de redução de iminas juntamente com catalisadores mais nobres. 

Sistemas como NH3/Ra-Ni214, NH4Cl/PtO2
215, isopropanol/isopropóxido de 

alumínio/Ra-Ni216, acetato de amônio/Ra-Ni217 foram estudados, mas apresentam 

limitações baseadas na quimiosseletividade, baixos rendimentos e considerações 

econômicas. Apenas uma recente patente americana reivindica altos rendimentos 

em aminação redutiva com sistema NH3/bórax/Ra-Ni218, contudo a 

competitividade econômica desse processo é duvidosa quando aminas mais 

comuns são pretendidas. A redução eletrolítica de iminas em solução ácida 

também já foi reportada, mas com baixos rendimentos219. 

Por outro lado, o NaBH4 é um agente redutor barato, fácil de manusear e 

ambientalmente amigável. Para efeito de comparação, há muito tempo o NaBH4 
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tem provado ser um reagente útil para a redução seletiva de sistemas carbonílicos 

como aldeídos e cetonas220. Ésteres já foram reduzidos com Mg(BH4)2 e 

Ca(BH4)2
221. Em presença de CeCl3 e solução de MeOH, enonas foram reduzidas 

seletivamente a alcoóis alílicos pelo emprego de NaBH4
222. Depois disso, 

percebeu-se que a simples presença de solvente prótico223 e elevada 

concentração de cátion Na+ 224 contribuem para a seletividade da redução de 

cetonas225. 

Em estudo recente, Cho e Kang mostraram que a redução de aldiminas e 

cetiminas a suas aminas correspondentes, na presença de outros grupos 

funcionais redutíveis, como cetona, ácido carboxílico, éster, nitrila, amida, nitro, 

furila e alquenila, usando NaBH4 ativado por H3BO3, apresenta significativa 

quimiosseletividade226. O uso desse agente redutor não somente é interessante 

do ponto de vista ecológico, como também prova ser um método simples, limpo e 

rápido para a redução de derivados de iminas. Diversas combinações de aldeídos 

e cetonas com aminas são passíveis de aminação redutiva com NaBH4, na 

presença de ativadores ácidos (como o H3BO3, ácido p-toluenosulfônico ou ácido 

benzóico) e na ausência de solventes.  

Embora seja possível produzir aminas secundárias diretamente por 

aminação redutiva, partindo-se de aldeído e amina primária (mesmo que com 

perdas decorrentes da redução do aldeído a álcool antes da formação da imina 

intermediária), neste trabalho empregou-se o método indireto, no qual a imina é 

preparada e isolada em uma primeira etapa, para somente depois ser submetida 

à redução. Com isso, obtém-se maior certeza da composição do meio de reação 

e reduzem-se as perdas, de modo a atender os princípios da Química Verde. 

 

 

3.3.3.2 Redução de iminas com sais de ácido fórmico 

 

 

A hidrogenação por transferência catalítica (CTH), usando um doador de 

hidrogênio estável, em conjunto com um catalisador metálico, tem emergido como 

uma ferramenta viável para a transformação redutiva de grupos funcionais em 

síntese orgânica227,228,229,230.  
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Vários sistemas CTH já foram relatados para a redução de iminas. No 

entanto, esses sistemas requerem longos tempos de reação sob refluxo e 

catalisadores caros como Ra-Ni231 e Pd(OAc)2
232,233. Recentemente, Zn tem sido 

usado com sucesso como uma alternativa barata e segura em redução de 

nitrocompostos, azocompostos234, azidas e até para a síntese de biarilas235. Abiraj 

e colaboradores propuseram a rápida e seletiva hidrogenação de iminas às 

correspondentes aminas secundárias, por transferência catalisada por Zn, usando 

HCOONH4 em MeOH, à temperatura ambiente236. Para vários substratos, 

rendimentos de 75 a 85% são possíveis em tempos de reação de 20 a 30 min. 

Um experimento de controle realizado sem pó de Zn é útil para evidenciar a 

necessidade do catalisador. 

 

 

3.4 Nitronas 
 

 

O nome “nitrona”, uma contração de “cetona de nitrogênio”, foi sugerido 

pela primeira vez em 1916, para enfatizar sua grande semelhança com as 

cetonas237.  

 

 

3.4.1 Aplicação de Nitronas 

 

 

Nitronas são consideradas excelentes reagentes de captura de spin238. A 

técnica de captura de spin, associada à ressonância de spin eletrônico (do inglês 

electron spin ressonance, ou ESR), tem emergido como uma das ferramentas 

mais úteis para investigar a implicação de radicais livres de vida curta em várias 

desordens clínicas239. Dos estudos realizados, as nitronas foram consideradas 

como os agentes de captura de spin mais apropriados para uso em sistemas 

biológicos240. Além disso, uma característica marcante das nitronas que as 

destacam entre as funções orgânicas é sua capacidade de formar compostos 
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biologicamente ativos, dentre os quais, citam-se antibióticos241,242, 

alcalóides243,244,245,246,247,248,249, amino-açúcares250 e β-lactamas251. Nitronas 

também têm sido investigadas como precursores de alcoxiaminas, gerando 

produtos úteis no controle da polimerização mediada por nitróxidos (NMP) 252. 

 

 

3.4.2 Preparação de Nitronas 

 

 

Sendo as nitronas uma forma oxidada de amina secundária, há interesse 

nos processos de oxidação de aminas, especialmente pela comparação que pode 

ser feita entre as rotas químicas desenvolvidas em laboratório com as vias 

metabólicas apresentadas pelos organismos. Simulações de funções enzimáticas 

em oxidação de aminas, como a transformação de aminas secundárias a iminas, 

têm sido exploradas115. Por inspiração dessas simulações com catalisadores de 

complexos metálicos, desenvolveu-se a técnica de oxidação com H2O2 catalisada 

por Na2WO4.2H2O253 (Figura 3.5), e todos os refinamentos que surgiram 

depois254,255,256. 
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Figura 3.5 - Oxidação de aminas secundárias. 

 

Os métodos mais tradicionais de preparação de nitronas são a 

condensação de compostos carbonílicos com hidroxilaminas N-

monossubstituídas257 (Figura 3.6) e a oxidação de hidroxilaminas N,N-

dissubstituídas (Figura 3.7), com catalisador metálico258 ou eletroquimicamente259. 

A preparação e o isolamento de hidroxilaminas são, no entanto, procedimentos 

desafiadores, tornando esses métodos de difícil aplicação. 
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Figura 3.6 - Reação de compostos carbonílicos 

com hidroxilaminas  
Figura 3.7 - Oxidação de hidroxilaminas 

N,N-dissubstituídas. 
 

Outros métodos empregam a alquilação de oximas em presença de haletos 

de alquila260 (Figura 3.8) ou, como desenvolvido um pouco mais recentemente, a 

adição de alcenos ativados por substituintes eletronegativos261 (Figura 3.9). 
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Figura 3.8 – Alquilação de oximas por haletos de alquila. 
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Figura 3.9 – Adição de alquenos a oximas. 

 

Contudo, a N-alquilação de oximas não é muito eficiente, havendo geração 

de éteres oxímicos como subprodutos262. Assim, a descoberta de outros métodos 

de preparação de nitronas foi necessária para superar as desvantagens das 

técnicas convencionais. A oxidação direta de aminas secundárias com H2O2 foi 

então desenvolvida como método capaz de produzir nitronas com maior eficiência 

a partir de reagentes mais amplamente disponíveis e de manuseio fácil e seguro. 

Processos de oxidação de compostos nitrogenados podem levar a outras 

funções orgânicas. Aminas terciárias dão N-óxidos pela reação com peróxidos e 

catalisador metálico263. As aminas primárias, dependendo de sua estrutura, 

sofrem oxidação originando oximas264, nitrocompostos265, e azoxicompostos266. 

Aminas secundárias reagindo com H2O2 podem gerar hidroxilaminas N,N-

dissubstituídas em baixos rendimentos267; quando fortemente impedidas, tais 

aminas geram radicais nitroxilas correspondentes268. Hidroxilaminas secundárias 



47 

tratadas com NaOCl aquoso a 5% geram nitronas269. Embora com desempenho 

inferior, H2O2 também oxida aminas secundárias com catalisador SeO2
270. 

 

 

3.4.2.1 Oxidação de aminas secundárias com H2O2 e Na2WO4.2H2O 

 

 

O avanço na obtenção de nitronas por oxidação de aminas secundárias 

ocorreu mesmo pelo uso de catalisador metálico em oxidação com H2O2. Em 

1990, Murahashi e colaboradores apresentaram resultados para experimentos de 

oxidação envolvendo vários complexos catalíticos271, como isopropóxido de 

titânio, VO(acetoacetonato)2, Mo(CO)6, MoO2(acetoacetonato)2, SeO2, WO3, 

complexos de molibdênio com H2WO4, e Na2WO4.2H2O. Dentre os agentes 

oxidantes, o H2O2 a 30% destaca-se pelos melhores rendimentos em comparação 

com os demais (t-BuOOH a 70%, hidroperóxido de cumila, MCPBA, e NiO2). 

Dentre os solventes estudados, DMF, DMSO, acetona, acetonitrila, dioxano, água 

e MeOH, o último apresenta destacado desempenho. Elevados rendimentos são 

possíveis a partir do sistema preferencial, constituído de H2O2 a 30% numa razão 

de 2 a 3 equivalentes molares, em presença de 1 a 5% molar de Na2WO4.2H2O, à 

temperatura ambiente, usando MeOH como solvente. Por exemplo, a benzil-t-

butilamina é oxidada nestas condições à nitrona correspondente (N-óxido de N-

bezilideno-t-butilamina) com rendimento de 95%. 

A formação de intermediários contendo função hidroxilamina é detectada 

em procedimentos oxidativos a baixa temperatura. Sendo a etapa de oxidação 

das hidroxilaminas mais rápida que a oxidação das aminas secundárias 

correspondentes, a conversão das últimas a nitronas se processa mais 

provavelmente via hidroxilaminas N,N-dissubstituídas.  

Estudos polarográficos revelam que na presença de H2O2 há formação de 

dois tipos de peroxitungstatos, complexo catalítico propriamente envolvido na 

oxidação, Na2WO5 e Na2WO8
272. O mecanismo de oxidação das aminas 

secundárias (Figura 3.10) pode ser descrito como no esquema (ilustrado para a 

espécie catalisadora menos oxidada), via ataque nucleofílico da amina sobre o 

peroxitungstato. 
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Figura 3.10 - Oxidação de aminas secundárias com peroxitungstato. 

 

Conclusões adicionais desses estudos mostram que estruturas cíclicas de 

baixo peso molecular, devido a sua alta solubilidade em água, são oxidadas com 

rendimentos satisfatórios quando apenas água é usada como solvente. 

Como exemplo do processo oxidativo catalisado por Na2WO4.2H2O, tem-se 

a oxidação de pirrolina a nitrona, numa mistura CH2Cl2-H2O e catalisador de 

transferência de fase Bu4N+Cl-273. Alilaminas são também passíveis de oxidação 

seletiva274, bem como aminobutenos, para a síntese de princípio ativo para 

aplicação farmacêutica275. 

A oxidação pode ser confirmada por espectrometria na região do 

infravermelho, apresentando as bandas características do grupo N-O na região de 

1148-1141 cm-1. Em espectrometria de RMN 1H, observa-se o próton aldimínico 

(HC=N) das C-aril nitronas como um singleto na região de 7,94-7,39 ppm. 

A respeito do procedimento de purificação indicado por Murahashi e 

colaboradores271, envolvendo evaporação de metanol, antes mesmo da remoção 

ou tratamento do H2O2 residual (procedimento considerado inseguro), Nguyen e 

colaboradores encontraram um método de precipitação da nitrona por simples 

adição de gelo, tornando possível separar o produto do meio reacional por 

filtração, com rendimentos de cerca de 80% e sem manipulações perigosas ou 

extração com solvente276. 
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Outros grupos de pesquisa vêm estudando a rota de preparação de 

nitronas por oxidação assistida por Na2WO4.2H2O. Katritzky e colaboradores 

alcançaram rendimentos da ordem de 60%, trabalhando de 0 a 25ºC, por 12 h277. 

Outros pesquisadores obtiveram rendimentos na casa dos 70% com apenas 3h 

de reação, chegando a prever aplicações biomédicas para os produtos 

formados278. Varlamov e colaboradores atingiram 80% em procedimento a 25ºC 

por 12 h279. Marcantoni, Petrini e Polimanti ainda fizeram um estudo comparativo 

com catalisadores a base de óxidos de W, Mo e Se, usado o complexo uréia-H2O2 

como agente oxidante; seus resultados revelaram rendimento de 92% de nitrona 

pelo uso de Na2WO4.2H2O280. Outro sistema catalítico a base de complexo de 

óxido de tungstênio foi apresentado por Ballistreri e colaboradores, em sistema 

H2O/CHCl3 e condições de transferência de fase, com adicionais considerações 

mecanísticas281. 

Além de estudos acadêmicos, a preparação de nitronas tem despertado 

cada vez mais interesse comercial. Murahashi e Mitsui patentearam seu 

procedimento de preparação de nitronas, bem como seu uso em cicloadição 1,3 

dipolar282. Processo semelhante foi reivindicado por Ciba-Geigy Corporation, que 

conseguiu rendimento de 91% com apenas uma hora de refluxo283. A empresa 

Sumitomo Chemical reivindicou o registro de patente para uma rota de síntese de 

nitronas em meio aquoso assistida por óxidos de tungstênio (ou de Mo) 

preparados in situ pela reação com H2O2
284. Em documento posterior, em 2003, a 

mesma empresa alega ter conseguido rendimento de 96% com 3,5 h de 

reação285. 

 

 

3.4.2.2 Oxidação de iminas com perácidos orgânicos 

 

 

Recentemente, foi descoberto que Na2WO4.2H2O também pode ser 

utilizado na oxidação de N-alquil iminas com H2O2, de maneira seletiva, mas 

gerando oxaziridinas286. Riebel e colaboradores já haviam oxidado iminas via 

ozonólise, porém com baixos rendimentos de oxaziridinas, 15 a 25% apenas287. A 

obtenção de oxaziridinas, porém, a partir de iminas, tem sido mais 
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extensivamente realizada pela oxidação com perácidos orgânicos, como será 

descrito. 

Oxaziridinas, inicialmente denominadas isonitronas, foram 

independentemente preparadas por Emmons288, Horner e Jürgens289, e Krimm290. 

Rendimentos de 50 a 90% são relatados pela adição de solução do perácido, em 

solvente anidro, sobre a imina. Ácido perácetico, obtido pela adição de anidrido 

acético sobre H2O2 a 90%, em banho de gelo, foi o agente oxidante preferencial 

nos primeiros experimentos. Ácido m-cloro-perbenzóico (MCPBA) foi utilizado 

posteriormente por Pews, em diclorometano, com precipitação do ácido m-

clorobenzóico residual, evitando a hidrólise ácida no próprio meio reacional291. 

Estes compostos heterocíclicos possuem energia tensional comparável aos 

ciclopropanos; mesmo assim, são obtidos facilmente, em alguns casos com 

estabilidade apreciável292. Dois mecanismos foram propostos para explicar essa 

reação. Emmons propôs o ataque nucleofílico dos elétrons da ligação dupla no 

átomo de oxigênio eletrofílico do perácido288(Figura 3.11). 
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Figura 3.11 - Mecanismo de Emmons para a formação de oxaziridinas. 

 

Um modelo inspirado no mecanismo do rearranjo de Baeyer-Villiger para a 

oxidação de cetonas foi proposto por Schmitz e colaboradores293. Ocorreria 

inicialmente a adição do perácido à ligação C=N (Figura 3.12). O adulto formado 

se decomporia pelo ataque nucleofílico intramolecular, resultando na formação da 

oxaziridina. 
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Figura 3.12 - Mecanismo de Schmitz e colaboradores para oxaziridinas. 
 

Após estudo abrangente, Ogata e Sawaki indicaram esse mecanismo como 

o mais provável18. Para chegar a essa conclusão, foi considerado: a 
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suscetibilidade das iminas ao ataque nucleofílico; a formação de fenóis como sub-

produtos da oxidação por perácidos de N-benziliminas, como resultado de 

rearranjo do tipo Baeyer-Villiger294; a formação de oxaziridinas a partir da 

oxidação de iminas alifáticas com peróxido de hidrogênio e subsequente 

decomposição térmica do intermediário. 

Já que perácidos são eletrófilos eficientes tanto quanto núcleofilos, e 

iminas são bases relativamente fortes, é curioso que a reação principal dos 

perácidos com iminas não seja um ataque nucleofílico da imina no perácido. 

Mesmo assim, foi encontrado que essa reação nucleofílica de C=N efetivamente 

ocorre para produzir nitronas, que competem com a formação de oxaziranos. 

Assim, na formação competitiva de nitronas, o mecanismo de ataque nucleofílico 

do par de elétrons livres do nitrogênio ao perácido também foi cogitado18 (Figura 

3.13). 
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Figura 3.13 - Reação competitiva para a formação de nitrona. 
 

Iminas podem gerar vários produtos por oxidação e o controle da 

seletividade é desafiador295. As condições de reação podem ser manipuladas 

para privilegiar a formação de nitrona ou de oxaziridina. No trabalho de Ogata e 

Sawaki, por exemplo, nitronas foram obtidas com virtualmente 100% de 

rendimento pelo uso de ácido perbenzóico em solução de benzeno, a 25ºC18. 

Estudos por RMN da isomerização térmica de oxaziridinas a nitronas propõem 

caminhos para a oxidação de iminas com perácidos296. Um tetrafluoroborato de 

oxaziridínio age como reagente de transferência de oxigênio na oxidação de 

compostos nitrogenados; em particular, Hanquet e Lusinchi produziram nitronas 

por aplicação dessa técnica sobre aminas secundárias e iminas297. 

Gorrod e Gooderham oxidaram anilinas secundárias a nitronas por 

tratamento com MCPBA em acetona durante 1 h, com rendimentos de 55 a 

70%298. Em uma publicação mais recente, nitronas (juntamente com nitróxidos) 
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foram produzidas por oxidação simultânea com MCPBA e NaIO4, em sistema 

H2O-CH2Cl2, com rendimento de 66% em 1 h de reação299. 

Sistemas oxidantes menos usuais, porém análogos aos perácidos 

orgânicos, como perácidos sulfônicos, são também capazes de oxidar funções 

nitrogenadas quimiosseletivamente300. Outras possibilidades compreendem uréia-

H2O2
301 e oxigênio molecular302,303. 

 

 

3.4.2.3 Oxidação de aminas e iminas catalisada por CH3ReO3  

 

 

Um novo método para a oxidação catalítica quimiosseletiva de iminas 

diretamente a nitronas tem sido proposto, baseado no adulto uréia-H2O2 (UHP) e 

quantidade catalítica (2% molar) de metiltrioxorênio (MTO, CH3ReO3) em metanol, 

à temperatura ambiente304. 

Até pouco tempo, apenas o processo empregando excesso de 

permanganato sob condições de transferência de fase foi geral o bastante para 

produzir rendimentos razoáveis305. Mesmo assim, dificuldades de oxidar iminas 

cíclicas306 e problemas quanto à seletividade307 foram reportados. Oxaziridinas 

são os produtos de oxidação mais comuns, e em alguns casos elas podem se 

rearranjar para nitronas sob condições ácidas308. Outros oxidantes deram 

amidas309 ou compostos rearranjados310. De todos os oxidantes empregados até 

então, apenas os baseados em O2 e H2O2 com catalisadores metálicos 

apresentaram uma solução ambientalmente benigna. 

O H2O2 é o agente oxidante usual, responsável pela formação das 

espécies cataliticamente ativas peroxorênio (Figura 3.14). Vários outros grupos 

funcionais já foram oxidados por MTO/H2O2
311,312,313,314,315,316,317,318 e é notável 

que a N-oxidação de compostos nitrogenados ocorre muito facilmente. 

 

O Re O

O

CH3

Re

O

CH3

O

O O

O
Re

O

CH3

O

O
O

H2O2 H2O2

 
Figura 3.14 - Formação da espécie catalítica a partir do MTO. 
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Soldaini, Cardona e Goti propuseram a oxidação de diversas iminas a suas 

nitronas correspondentes pela reação com quantidade estequiométrica de uréia- 

H2O2 (UHP) e 2% molar de MTO304. UHP é um complexo sólido usado como 

prática e segura fonte de H2O2. Esse complexo substitui de forma conveniente o 

H2O2 aquoso quando o sistema reacional é sensível à hidrólise, além de ser 

usado em proporção estequiométrica, ao passo que a oxidação com 

Na2WO4.2H2O requereu excesso molar de 50%. MTO é muito mais seletivo que 

outros sistemas catalíticos relacionados, inclusive Na2WO4/UHP em metanol, que 

resulta em apenas 35% de conversão em 21 h. Já o sistema Na2WO4/UHP em 

acetonitrila produz oxaziridina quase que exclusivamente. O mecanismo de 

reação passando pelo intermediário contendo oxaziridina foi descartado, já que 

uma oxaziridina isolada não é afetada por tratamento com MTO/UHP em metanol, 

em um experimento de controle. A aplicação desse sistema em oxidação de 

aminas secundárias resulta na formação de regioisômeros em igual proporção, 

enquanto que a oxidação de iminas foi considerada regiosseletiva, chegando a 

97% de rendimento em 0,5 h de reação.  

Apesar das limitações relatadas para emprego dessa técnica em oxidação 

de aminas secundárias, Long e Baldwin conseguiram rendimentos de 70-80% em 

nitronas, as quais foram posteriormente utilizadas em cicloadição 1,3-dipolar com 

estireno319. Os produtos cicloadicionados podem ser em seguida 

hidrogenolisados para a preparação de aminoácidos exóticos. Em um sistema 

mais simples, Murray e Iyanar relatam altos rendimentos também na oxidação de 

aminas a nitronas, usando solução de H2O2 a 50%, em vez do complexo UHP320. 

Outro grupo de pesquisa explorou a possibilidade do uso de oxigênio 

molecular, em vez de H2O2, como agente oxidante. Baseados no único trabalho 

encontrado reportando o uso de MTO/O2 em oxidação de fosfinas terciárias a 

óxidos de fosfina321, Sharma, Jain e Sain propuseram o emprego do mesmo 

sistema na oxidação de compostos orgânicos nitrogenados322. Além de nitronas, 

os pesquisadores propõem a síntese de N-óxidos, nitro-, azo- e azoxicompostos. 

Como exemplo avançado dessa técnica, Cardona e colaboradores 

propõem a síntese de nitronas em um procedimento em única etapa, realizando a 

condensação de aldeído e amina, simultaneamente com a oxidação da imina 

formada com uréia-H2O2, na presença de MTO323. 
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3.4.2.4 Oxidação de aminas com dimetildioxirano (DMD) 

 

 

Dimetildioxirano tem sido considerado um bom agente oxidante capaz de 

oxidar vários compostos orgânicos324. Com o objetivo de preparar nitronas para a 

captura e identificação de radicais livres, particularmente com aplicações 

biomédicas, Murray e Singh mostraram como C-arilnitronas podem ser obtidas em 

uma única etapa de reação pela oxidação com DMD (Figura 3.15)325. 
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Figura 3.15 - Oxidação de aminas secundárias com DMD. 

 

Uso de excesso de agente oxidante leva a reações laterais, e deve ser 

evitado. As soluções de DMD em acetona podem ser facilmente preparadas326. 

Como exemplo de aplicação da técnica, Zajac, Walters e Darcy obtiveram 81% de 

rendimento em nitrona pela oxidação de uma pirrolidina substituída com DMD em 

acetona, a 0ºC, por 20 minutos327. Por oxidação de aminas polihidroxiladas com 

DMD (preparado in situ com monopersulfato de potássio), nitronas foram obtidas 

com 79% de rendimento as quais foram empregadas na preparação de 

intermediários biologicamente ativos por cicloadição 1,3-dipolar com compostos 

dipolarófilos328. 

 

 

3.4.2.5 Oxidação de aminas com monopersulfato de potássio (Oxone®) 

 

 

A oxidação de aminas secundárias a nitronas sem o uso de catalisadores 

metálicos tem sido proposta também pela aplicação de monopersulfato de 
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potássio (2KHSO5.KHSO4.K2SO4, ou Oxone®). Gella e colaboradores reportaram 

o uso eficiente de Oxone® como agente oxidante único em um sistema bifásico 

para conversão de aminas secundárias a nitronas (Figura 3.16)329. 

 

N

R1

H
R2

H
N

R1

H
R2

O
Oxone

aq Na2EDTA, NaHCO3
THF-CH3CN

5ºCH
 

Figura 3.16 - Oxidação de aminas secundárias com Oxone®. 
 

Condições de transferência de fase foram também empregadas em 

conjunto com esse sistema oxidante para produzir oxaziridinas330. 

 

 

3.4.2.6 Oxidação de aminas com derivados de titânio 

 

 

O emprego de derivados de Ti na oxidação de aminas a nitronas foi 

apresentado como nova tecnologia em catálise heterogênea, com possibilidade 

de fácil recuperação e reutilização do sistema catalítico. Conversões quantitativas 

de aminas secundárias em nitronas (inclusive em presença de éter vinílico, para a 

conversão simultânea em isoxazolidinas) foram reportadas utilizando de silicato 

de titânio-1 (TS-1) com solução 30% de H2O2 em MeOH331. 

Forcato, Nugent e Licini propuseram superar aspectos inconvenientes da 

oxidação de aminas a nitronas pelo uso de hidroperóxidos de alquila (como o de 

cumila), em vez do H2O2 ou seus complexos332. Esse trabalho faz referência ao 

experimento de Murahashi e colaboradores19, em que apenas traços de nitrona 

foram observados pela oxidação da dibutilamina com t-BuOOH, na presença de 

4% de isopropóxido de titânio(IV). Segundo sua interpretação, as espécies ativas 

do catalisador de Ti podem ter sido destruídas por hidrólise conforme a reação 

prosseguia. Ao mesmo tempo, os pesquisadores sugerem duas possibilidades 

para evitar esse problema: (1) adição de peneiras moleculares para retirar a água 

do sistema à medida que ela é gerada; e (2) substituição de algumas das ligações 
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do catalisador de titânio por um sistema quelante polidentado. Em particular, 

trialcanolaminas são sugeridas para essa aplicação. Esses catalisadores formam 

sistemas robustos, mantendo a integridade da solução e o desempenho catalítico, 

mesmo em grande excesso de hidroperóxido ou de álcool333. Como exemplo de 

aplicação da técnica, em temperatura otimizada e na presença de peneiras 

moleculares, a conversão da dibenzilamina em sua nitrona correspondente é 

superior a 99%, em 2,5 h de reação. 

Uma melhoria para esse processo foi proposta por Zonta e 

colaboradores334, em que um complexo aminofenolato de Ti foi empregado como 

quelante para estabilizar a espécie catalítica ativa, cuja concentração pôde ser 

reduzida para 0,01% em massa, e o oxidante pode ser substituído por H2O2 em 

solução de metanol. 

Em paralelo, com a proposta de imobilizar as espécies catalíticas em matriz 

polimérica, Buonomenna e colaboradores produziram diferentes membranas 

catalíticas, e identificaram o poli(1,1-difluoreto de vinila) como melhor material 

para a construção de suporte, o qual permitiu boa reciclagem e preveniu 

eficazmente a lixiviação do catalisador335. Com esse sistema, os autores relatam 

rendimentos de 90% em nitrona mesmo após 5 ciclos de oxidação de aminas 

secundárias.  

 

 

3.4.2.7 Outros métodos de oxidação de aminas e iminas 

 

 

Murahashi e Shiota mostraram que a oxidação de aminas secundárias a 

nitronas é possível também na presença de SeO2, com H2O2 em acetona336. Mais 

tarde, em meio aquoso, para o mesmo sistema oxidante/catalisador, Yu, Ohno e 

Eguchi obtiveram rendimentos comparáveis337. O mesmo sistema catalítico foi 

ainda usado por Ballini, Marcantoni e Petrini para preparar uma nitrona, como 

intermediária na síntese de ativo biológico contra protozoários e fungos338. 

Mais ou menos na mesma época, mostrou-se que aminas secundárias 

geram nitronas pela oxidação com 2-fenilsulfonil-3-ariloxaziridinas (PSPO, 

reagente de Davis, Figura 3.17)327. 
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Figura 3.17 - 2-Fenilsulfonil-3-ariloxaziridinas, reagente de Davis. 

 

O reagente de Davis339 tem sido usado para oxidar aminas. Aminas 

primárias e terciárias formam essencialmente nitroso compostos e N-óxidos, 

respectivamente; aminas secundárias geram misturas de hidroxilaminas e 

nitronas. O precursor da PSPO, N-benzilidenobenzenosulfonamida, é obtido pelo 

método descrito por Jennings e Lovely340, e é oxidado com peroximonosulfato de 

potássio (Oxone®) de acordo com o procedimento descrito por Davis e 

colaboradores341. Outro exemplo de aplicação dessa técnica foi apresentado, pela 

oxidação de uma pirrolidina substituída com ótimo rendimento em nitrona 

isolada342. 

Catalisadores sólidos recicláveis, como Mg-Al-OtBu hidrotalcita (HT-OtBu) 

343 e hidroxo complexo de Pt(II)344, foram propostos para a oxidação com H2O2 de 

aminas secundárias e terciárias a nitronas e N-óxidos, respectivamente.  

Sob condições de transferência de fase, iminas foram oxidadas a nitronas 

com KMnO4
305. N-t-Butiliminas são convertidas a nitronas com relativa eficiência; 

no entanto, a oxidação de N-feniliminas apresenta rendimentos geralmente 

menores que 40%. 

Observa-se que existem inúmeras metodologias para preparar nitronas, 

muitas delas acompanhadas de investigação sobre suas aplicações biomédicas, o 

que realça, mais uma vez, sua importância como intermediária em sínteses. 

Mesmo assim, a maioria das tecnologias apresentadas empregou solventes 

orgânicos nocivos ao ambiente, ou reagentes igualmente danosos. Neste 

trabalho, propõe-se prepará-las empregando metodologia ecologicamente 

sustentável, isto é, reagindo à temperatura ambiente, evitando reagentes tóxicos 

ao meio ambiente, e utilizando mínina quantidade de solventes orgânicos. Daí a 

opção pelo emprego do sistema H2O2/Na2WO4.2H2O, como será demonstrado na 

seção 4.2.4 (Etapa C: Oxidação). 
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3.4.3 Reações de nitronas 

 

 

Além da reação de cicloadição 1,3-dipolar com alcenos, gerando 

isoxazolidinas, que será abordada com mais detalhes, nitronas realizam uma 

série de outras reações típicas de dipolos 1,3, e outras análogas a compostos 

carbonílicos (por sua semelhança estrutural e eletrônica com cetonas). Dentre 

essas e outras reações, estão incluídas: dimerização, condensação aldol, 

iminação na presença de aminas primárias (com eliminação de hidroxilamina 

monossubstituída), adição de cianeto de hidrogênio (formando cianoiminas), 

adição de reagente de Grignard (gerando hidroxilaminas dissubstituídas), 

redução, oxidação, hidrólise, rearranjos (formando oxaziridinas, amidas, 

regioisômeros, e éteres oxímicos)345. 

 

 

3.5 Isoxazolidinas 
 

 

Isoxazolidinas são heterociclos de cinco membros compostos de C, N e O, 

em que N e O estão diretamente ligados um ao outro (o que as difere das 

oxazolidinas, nas quais um átomo de C separa os átomos de N e O, Figura 3.18). 

 

N OR
12

3 4
5 N

O12
3 4

5

R
Isoxazolidina Oxazolidina

Figura 3.18 – Estruturas de uma isoxazolidina e de uma oxazolidina. 
 

Estes compostos são usualmente produzidos pela reação entre nitronas e 

alcenos dipolarófilos. Da reação de nitronas com dipolarófilos não-simétricos, isto 

é, alcenos monossubstituídos, resultam isoxazolidinas substituídas na posição 5 

do anel, assim como pela adição de alcenos 1,1-dissubstituídos; a formação de 

produtos substituídos na posição 4 é observada apenas quando da existência de 
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grupos fortemente retiradores de elétrons na vizinhança da dupla ligação. Os 

alcenos 1,2-dissubstituídos tendem a formar misturas de regioisômeros, mas com 

preferência para o posicionamento do grupo mais rico em elétrons na posição 

5.346 Particularidades como essas foram demonstradas em reações com alcinos, 

nitroalcenos ou vinilsulfonas347, tendo sido posteriormente explicadas por 

Huisgen348.  

Embora tenham surgido alternativas de síntese de isoxazolidinas a partir de 

derivados de N-butenil hidroxilaminas e brometos de arila349; por ciclização de O-

alil oximas350; por reação de nitrometanos com olefinas351,352,353; ou de 

nitrosobenzeno e estirenos354, essas técnicas ficam limitadas a poucas variações 

dessas funções químicas, ou ao uso de catalisadores, de modo que se optou por 

aprofundar o estudo da técnica de cicloadição de nitronas com alcenos, dada sua 

versatilidade na composição de novas arquiteturas moleculares. 

 

 

3.5.1 Preparação por cicloadição [3+2] 

 

 

A cicloadição [3+2] (comumente também chamada de cicloadição 1,3-

dipolar) é uma reação de alcenos com compostos 1,3-dipolares para a formação 

de heterociclos de cinco membros (Figura 3.19). Esses compostos dipolares 

possuem em sua estrutura uma sequência de três átomos a-b-c, em que c 

apresenta um sexteto de elétrons na última camada (o que é razoavelmente 

instável, tendendo a se estabilizar por ressonância com átomos vizinhos) e a 

apresenta um octeto, sendo um par de elétrons não compartilhados355.  

 

C C

a
b

c

C C
c

b
a

Figura 3.19 – Modelo de reação de adição 1,3-dipolar. 
 

Os compostos 1,3-dipolares podem ser classificados em dois tipos: 
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1 – Uma forma canônica dipolar apresenta dupla ligação no átomo do 

sexteto e a outra forma canônica apresenta tripla ligação nesse átomo: 

-a b c+ -a b+ c  
Limitando-se apenas ao segundo período da tabela periódica, a pode ser 

C, N ou O; b pode ser C ou N; e c pode ser unicamente N. Daí resultam seis 

diferentes funções para essa classe de compostos 1,3-dipolares (Tabela 3.3). 

2 – Uma forma canônica tem uma ligação simples no átomo do sexteto e a 

outra forma canônica tem uma dupla ligação: 

-a b c+ -a b+ c  
Neste caso, a e c podem ser C, N ou O; e b pode ser N ou O. Da 

combinação destes elementos resultam 12 funções. Alguns exemplos são listados 

na Tabela 3.3. 

Muitos destes compostos são instáveis, necessitando ser gerados in situ. 

Nem todos os alcenos procedem à adição 1,3-dipolar igualmente bem, mas a 

reação é mais bem sucedida para aqueles que, por suas características, são bons 

dienófilos em reação de Diels-Alder. A reação é estereoespecífica e syn, com 

mecanismo concertado356. Para esse tipo de mecanismo, não é esperada 

influência do solvente na velocidade de reação357, embora aceleração da reação 

já tenha sido observada em líquidos iônicos358. Outras técnicas incluem síntese 

assimétrica359, embora o estudo da isomeria ótica não faça parte do escopo deste 

trabalho.  

 
Tabela 3.3 – Alguns compostos 1,3-dipolares. 

 Função Formas canônicas 

Tipo 1   

 Azida 
R N N N R N N N  

 Diazoalcano 
R2C N N R2C N N 

 Óxido nitroso 
O N N O N N 

 Nitrila imina 
R N N CR' R N N CR'

 Nitrila ilida 
R2C N CR' R2C N CR'  

 Óxido de nitrila 
O N CR O N CR 

(continua) 
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(continuação) 

 Função Formas canônicas 

Tipo 2   

 Azometina imina 
R2C N NR' R2C N NR'

R'' R''  
 Compostos azóxi 

O N NR' O N NR'
R'' R''  

 Azometina ilida 
R2C N CR'2 R2C N CR'2

R'' R''

 Nitrona 
O N CR'2 O N CR'2

R'' R''  
 Óxido de carbonila 

O O CR'2 O O CR'2 
 Ozônio 

O O O O O O 
 

Assim, será avaliada a eficácia da utilização das nitronas preparadas na 

síntese de isoxazolidinas por cicloadição [3+2] (Figura 3.20).  
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Figura 3.20 – Mecanismo geral de formação das isoxazolidinas. 

 

3.5.2 Emprego de isoxazolidinas 

 

 

Mesmo que o escopo deste trabalho termine com a avaliação da 

preparação de isoxazolidinas, foram revisados alguns exemplos de emprego 

dessa função em síntese orgânica, demonstrando sua versatilidade e utilidade. 

Um caso muito especial é o das 5-espirociclopropano isoxazolidinas 

(Figura 3.21), preparadas a partir de nitronas e metilenopropanos, as quais 

podem se rearranjar termicamente para originar diferentes arquiteturas 

moleculares, dependendo das condições do meio360, o que torna as 

isoxazolidinas versáteis intermediários em química fina. 
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Figura 3.21 – Rotas de síntese a partir da 5-espirociclopropano isoxazolidina. 
 

Isoxazolidinas podem ainda ser carboniladas para a preparação de 

carbamatos cíclicos361. Oxidação com peroxiácido leva a rearranjo com expansão 

do anel362; com RuO2/NaIO4 são convertidas em isoxazolidonas363.  

Além de sua aplicação em síntese, algumas isoxazolidinas têm sido 

estudadas como potenciais substitutos para alguns princípios ativos de 

medicamentos. Poderosa ação antiinflamatória já foi encontrada em 

isoxazolidinas obtidas da cicloadição de um esteróide natural com uma metil 

nitrona364. Exemplos comerciais (com registro de patentes) de aplicação de 

isoxazolidinas por sua atividade biológica incluem inseticidas365, fungicidas366, 

antibióticos367 e ativos para tratamento de diabetes, hiperlipidemia e 

aterosclerose368.  

Indoles369, nucleosídeos370 e carboidratos371 são exemplos de moléculas 

de origem natural que já foram funcionalizadas com isoxazolidinas na busca de 

incremento em sua atividade biológica. Inspirados por esse histórico de obtenção 

de atividade biológica por funcionalização de moléculas naturais mediante a 

formação de heterociclos, propôs-se neste trabalho a avaliação de compostos 

como o furfural, a vanilina e a quinidina como material de partida para a 

preparação de nitronas e isoxazolidinas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

4.1 Materiais 
 
 

4.1.1 Equipamentos 

 
 

-Aparelho de RMN - Marca: Varian (Modelo: Mercury - 300 MHz) 

-Balança analítica - Marca: Shimadzu (Modelo: AY220) 

-Lâmpada de UV - Marca: Mineralight®Lamp (Modelo: UVGL-25) 

-Rotaevaporador – Marca: Fisaton (Modelo: 803) 

-Placas de aquecimento – Marcas: Fisaton (Modelo: 753A); Quimis (Modelo: 

Q.261.2). 

-Banho Maria – Marca: Fisaton (Modelo: 558) 

 

 

4.1.2 Reagentes 

 
 

-Aminas: anilina, 99% (PM=93,13g - Aldrich); benzilamina, 99% (PM=107,15g - 

Aldrich); dibenzilamina, 98% (PM=197,28g – Acros); furfurilamina, 97% 

(PM=133,19g - Rhiedel). 

-Aldeídos: benzaldeído 99% (PM=106,12g – Vetec); 4-anisaldeído, 98% 

(PM=136,15g - Acros); furfural, 99% (PM=97,12g – Aldrich); vanilina, 99,5% 

(PM=152,13g - Vetec). 

-Catalisador: tungstato de sódio dihidratado, 99% (PM=239,85g - Vetec). 

-Agente oxidante: peróxido de hidrogênio, 30 % em água (PM=34,01g - Synth). 

-Agente redutor: borohidreto de sódio 98% (PM=37,83g - Acros). 
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-Ácidos: ácido bórico, 99,9% (PM=61,83g - Aldrich). 

-Solventes PA: clorofórmio deuterado, 99,8% (PM=120,38g - Aldrich); metanol, 

99% (PM=32,04g - CAAL); diclorometano, 99% (PM=84,93g - Isofar); acetato de 

etila, 99% (PM=88,11g – Synth); isohexano, 99% (PM=86,18g - Servatis). 

-Outros Reagentes: sulfato de sódio anidro, 99% (PM=142,04g – Vetec); cloreto 

de sódio, 99% (PM=58,44g - Vetec); bicarbonato de sódio, 99,5% (PM=84,01g - 

Vetec); n-butil vinil éter, 98% (PM=100,16g – Acros); N-vinil caprolactama 98% 

(PM=139,19g - Aldrich); iodo ressublimado, 99,7% (PM=253,81g – Vetec); 

anidrido acético, 97% (PM=102,09g –Vetec); acetato de sódio trihidratado, 99% 

(PM=136,08g – Vetec). 

 

 

4.1.3 Outros Materiais 

 
 

-Cromatografia em camada fina -  Cromatofolhas de Al com sílica gel 60 F254 –

Merck; 

-Cromatografia em placa preparativa – Sílica Gel GF254 (tipo 60) – Merck;  

-Cromatografia em coluna – Sílica Gel 60 – Merck. 
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4.2 Métodos 
 
 
Os procedimentos experimentais foram organizados em nove séries de 

reações, envolvendo iminação, redução e oxidação de substratos relacionados 

entre si. Um procedimento adicional foi introduzido como forma de avaliar a 

preparação de isoxazolidinas a partir das nitronas produzidas. 

De maneira geral, os procedimentos seguiram os passos indicados no 

diagrama abaixo (Figura 4.1). Procedimentos particulares foram também 

empregados como uma tentativa de melhoria do estado da arte, ou para adequar 

as condições de teste às propriedades dos materiais envolvidos, porém, sem fugir 

muito dos procedimentos gerais. 

 

Figura 4.1 – Diagrama da sequência de procedimentos gerais. 
 
Quando não expresso o contrário, todos os rendimentos foram calculados 

pela razão da massa de produto tratado pela massa teórica esperada do produto, 

servindo, portanto, como estimativa da conversão, dada a consistente pureza dos 

produtos sintetizados revelada por RMN. 

Alguns compostos são indicados conforme seu nome usual, 

independentemente de isomeria espacial. Para familiarizar o leitor com os nomes 

usuais (como foi utilizado) e os nomes IUPAC dos compostos orgânicos utilizados 
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e propostos neste trabalho, estão reunidos nas tabelas: aldeídos (Tabela 4.1), 

aminas primárias (Tabela 4.2), iminas (Tabela 4.3), aminas secundárias (Tabela 

4.4), nitronas (Tabela 4.5) e os dipolarófilos sugeridos (Tabela 4.6). As 

isoxazolidinas foram chamadas apenas por seu nome IUPAC, desconsiderando-

se a isomeria ótica, que não é objeto de estudo neste trabalho (Tabela 4.7). 

 
Tabela 4.1 – Aldeídos de partida.  

Série Nome comum Nome IUPAC 
Fórmula 

estrutural 

1 e 3 Benzaldeído Benzaldeído H

O

 

2 e 6 Furfural 2-Furaldeído 
O O

H  

4 e 5 4-Anisaldeído 4-Metoxibenzaldeído H

O

O
H3C  

7 
Acetato de 

vanilina 

Acetato de 4-formil-

2-metoxifenila H

O
O

O

O
 

8 e 9 Vanilina 
4-Hidróxi-3-

metoxibenzaldeído 
H

O
HO

O

 
 

Tabela 4.2 – Aminas primárias de partida.  
Série Nome comum Nome IUPAC Fórmula estrutural 

1 e 5 Benzilamina Benzilamina H2N

 

2, 3, 4, 7 e 8 Anilina Anilina 
H2N

 

6 e 9 Furfurilamina 2-Furilmetanamina 
OH2N
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Tabela 4.3 – Iminas propostas, representados apenas os isômeros E. 

Série Nome comum Nome IUPAC Fórmula estrutural 

1 
N-Benzil-

fenilmetanimina 
(E)-N-Benzil-

fenilmetanimina 
N

 

2 
N-Fenil-2-

furilmetanimina 
(E)-N-Fenil-2-

furilmetanimina N

O

 

3 
N-Fenil-

fenilmetanimina 
(E)-N-

Difenilmetanimina N
 

4 
N-Fenil-4-metoxi-
fenilmetanimina 

(E)-N-Fenil-4-
metoxifenil-
metanimina 

N
O

H3C

 

5 
N-Benzil-4-metoxi-

fenilmetanimina 

(E)-N- Benzil-4-
metoxifenil-
metanimina N

O
H3C

 

6 
N-Furfuril-2-

furilmetanimina 
(E)-N-(2-furilmetil)-
2-furilmetanimina 

OO N
 

7 
N-Fenil-4-acetóxi-3-

metoxifenil-
metanimina 

Acetato de (E)-2-
metóxi-4-fenil-
iminometilfenila N

O

O
O

 

8 
N-Fenil-4-hidróxi-3-

metoxifenil-
metanimina 

(E)-2-Metóxi-4-
feniliminometilfenol N

O

HO

 

9 
N-Furfuril-4-hidróxi-

3-metoxifenil-
metanoimina 

(E)-4-(2-furilmetil-
iminometil)-2-
metoxifenol N

O

HO
O
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Tabela 4.4 – Aminas secundárias propostas. 

Série Nome comum Nome IUPAC Fórmula estrutural 

1 Dibenzilamina 
Dibenzilamina ou N-

benzilfenilmetanamina
N
H  

2 N-Furfurilanilina 2-Anilinometilfurano N

O

H  

3 N-Benzilanilina N-Benzilanilina N
H  

4 
N-(4-Metoxibenzil)-

anilina 

1-Anilinometil-4-
metoxibenzeno ou 4-

metoxibenzil-
(fenil)amina 

N
O

H3C

H  

5 
N-(4-Metoxibenzil)-

benzilamina 

N-(4-Metoxibenzil)-
fenilmetanamina ou 

benzil(4-metoxi-
benzil)amina 

N
O

H3C

H  

6 Difurfurilamina 
N-(2-Furilmetil)-2-

furilmetanamina 
OO N

H  

7 
N-(4-Acetóxi-3-

metoxibenzil)anilina 

Acetato de 4-

anilinometil-2-

metoxifenila N

O

O
O

H

8 
N-(4-Hidróxi-3-

metoxibenzil)anilina 

4-Anilinometil-2-

metoxifenol N

O

HO

H  

9 

N-(4-Hidróxi-3-

metoxibenzil)-

furfurilamina 

4-(2-Furilmetilamino-

metil)-2-metoxifenol N

O

HO
O

H  
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Tabela 4.5 – Nitronas propostas, representados apenas os isômeros Z. 

Série Nome comum Nome IUPAC Fórmula estrutural 

1 

N-Óxido de N-

benzilideno-

benzilamina 

N-Óxido de (Z)-N-

benzilideno-

benzilamina 

N+

O-
 

2 
N-Óxido de N-

furfurilidenoanilina 

N-Óxido de (Z)-N-(2-

furilmetileno)anilina N+

O

-O  

3 
N-Óxido de N-

benzilidenoanilina 

N-Óxido de (Z)-N-

benzilidenoanilina N+
-O  

4 

N-Óxido de N-(4-

metoxibenzilideno)-

anilina 

N-Óxido de (Z)-N-(4-

metoxibenzilideno) 

anilina 
N+

O
H3C

-O  

5 

N-Óxido de N-(4-

metoxibenzilideno)-

benzilamina 

N-Óxido de (Z)-N-(4-

metoxibenzilideno)- 

benzilamina 
N+

O
H3C

-O  

5 

N-Óxido de N-

benzilideno-4-

metoxibenzilamina 

N-Óxido de (Z)-N-

benzilideno-4-

metoxibenzilamina 

N

O
H3C O-

6 

N-Óxido de N-

furfurilideno-

furfurilamina 

N-Óxido de (Z)- N-(2-

furilmetileno)-2-

furilmetanamina 

OO N+

O-  

7 

N-Óxido de N-(4-

acetóxi-3-metoxi-

benzilideno)anilina 

N-Óxido de (Z)-N-(4-

acetóxi-3-metoxi-

benzilideno)anilina 
N+

O

O
O

-O  

8 

N-Óxido de N-(4-

hidróxi-3-metoxi-

benzilideno)anilina 

N-Óxido de (Z)-N-(4-

hidróxi-3-metoxi-

benzilideno)anilina 
N+

O

HO

-O  
(continua) 
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(continuação) 

Série Nome comum Nome IUPAC Fórmula estrutural 

9 

N-Óxido de N-(4-

hidróxi-3-metoxiben-

zilideno)furfurilamina 

N-Óxido de (Z)-N-(4-

hidróxi-3-metoxi-

benzilideno)-2-

furilmetanamina 
N+

O

HO
O

-O  

9 

N-Óxido de N-

furfurilideno-4-

hidróxi-3-metoxi-

benzilamina 

N-Óxido de (Z)-N-(2-

furilmetileno)-4-hidróxi-

3-metoxibenzilamina N+

O

HO
O

-O  

 

 
Tabela 4.6 – Dipolarófilos sugeridos. 

Série Nome comum Nome IUPAC Fórmula estrutural 

1 a 6 n-Butil vinil éter 
1-Butoxietileno ou 

butil vinil éter O  

1 e 3 N-Vinilcaprolactama 1-Vinil-2-azepanona N

O

 

1 e 3 Quinidina 
(9S)-6'-metóxi-

cinchonan- 9-ol 

N

O

OH

N
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Tabela 4.7 – Nomes IUPAC das isoxazolidinas propostas. 
Série Nome IUPAC Fórmula estrutural 

1 

2-Benzil-5-butóxi-3-

feniltetrahidroisoxazole ou 2-benzil-3-

feniltetrahidro-5-isoxazolil butil éter N
O

O

 

1 
1-(2-Benzil-3-feniltetrahidro-5-

isoxazolil)-2-azepanona O
N

N
O

 

1 

(1R)-((2R)-8-(2-Benzil-3-feniltetrahidro-

5-isoxazolil)quinuclidin-2-il)(6-

metoxiquinolin-4-il)methanol 

N

O

OH

N

O
N

 

2 

5-Butóxi-3-(2-furil)-2-

feniltetrahidroisoxazole ou butil 3-(2-

furil)-2-feniltetrahidro-5-isoxazolil éter 
N

O O

O  

3 

5-Butóxi-2,3-difeniltetrahidroisoxazole 

ou butil 2,3-difeniltetrahidro-5-isoxazolil 

éter 
N O

O  

3 
1-(2,3-Difeniltetrahidro-5-isoxazolil)-2-

azepanona O N

N

O

 
(continua) 
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(continuação) 

Série Nome IUPAC Fórmula estrutural 

3 

(1R)-((2R)-8-(2,3-Difeniltetrahidro-5-

isoxazolil)quinuclidin-2-il)(6-

metoxiquinolin-4-il)metanol 

N

O

OH

N

O
N

 

4 
5-Butóxi-3-(4-metoxifenil)-2-

feniltetrahidroisoxazole N
O

H3C O

O

5 
2-Benzil-5-butóxi-3-(4-

metoxifenil)tetrahidroisoxazole N
O

H3C O

O  

5 
5-Butóxi-2-(4-metoxibenzil)-3-

feniltetrahidroisoxazole N
O

O

O

 

6 
5-Butóxi-3-(2-furil)-2-(2-

furilmetil)tetrahidroisoxazole 

O

O N O

O  

7 
Acetato de 4-(5-butóxi-2-feniltetrahidro-

3-isoxazolil)-2-metoxifenila 
NO

O

O
O

O
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4.2.1 Preparação da vanilina acetilada 

 

 

Procedimento de proteção de grupo fenol (série 7) 
Em um balão de fundo redondo de 50mL, colocam-se 10mmol de vanilina, 

5mmol de acetato de sódio (previamente seco em estufa) e 5mL de anidrido 

acético, deixando-se a mistura reagir por 60 minutos à temperatura ambiente, sob 

agitação magnética (Figura 4.2). O prosseguimento da reação foi acompanhado 

por cromatografia de camada fina (TLC), utilizando como eluente a mistura de 

isohexano e acetato de etila (10mL:1mL). Foi observado o consumo de vanilina, 

bem como a formação de produto menos polar. Como reveladores, foram 

utilizados luz ultravioleta e vapores de iodo ressublimado. O produto de reação é 

vertido sobre 50mL de mistura de água e gelo sob agitação. A parte orgânica 

cristalizada é separada da fase contínua aquosa por lavagens com duas porções 

de 20mL de diclorometano. A solução orgânica é então lavada com 20mL de 

solução saturada de NaHCO3 para remoção de resquícios de ácido acético, 

depois é seca com Na2SO4 anidro, filtrada em algodão e evaporada sob pressão 

reduzida. O material não-volátil, constituído de um óleo claro (tornando-se 

progressivamente mais viscoso com o tempo), foi utilizado na etapa seguinte sem 

purificação prévia. 

 

H

O
O

O

OH

O
HO

O
(AcO)2O, AcONa, t.a., 1 h

Vanilina Acetato de vanilina  
Figura 4.2 – Preparação do acetato de vanilina. 

PM=194,18g; C10H10O4 
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4.2.2 Etapa A: Iminação 

 

 

Procedimento geral de preparação de iminas (séries 1 a 7) 
Em um balão de fundo redondo de 50mL, colocam-se 20mmol da amina 

primária e 20mmol do aldeído, e deixa-se a mistura reagir por 45-120 minutos à 

temperatura ambiente, sob agitação magnética (proposta de síntese, Figura 4.3 a 

Figura 4.9). Apenas no caso da série 7, devido à elevada viscosidade do meio de 

reação na ausência de solvente, foram acrescentados 20mL de dicloromentano 

desde o início da reação. O prosseguimento da reação é acompanhado por 

cromatografia de camada fina (TLC), utilizando como eluente a mistura de 

isohexano e acetato de etila (10mL:1mL). Em todos os casos foi observado o 

consumo da amina primária, bem como a formação da imina correspondente. 

Como reveladores, foram utilizados luz ultravioleta e vapores de iodo 

ressublimado. O produto de reação é diluído em 20mL de diclorometano, seco 

com Na2SO4 anidro, filtrada em algodão (sendo a vidraria ainda rinsada com mais 

uma porção de 20mL de diclorometano) e evaporada sob pressão reduzida. O 

material não-volátil é analisado por RMN, confirmando a formação das iminas 

com razoável pureza e rendimentos elevados, de modo que todas as iminas 

foram utilizadas na etapa seguinte sem purificação prévia. 

 

Procedimento particular de preparação de iminas (séries 8 e 9) 
Em um béquer de 50mL, dissolvem-se 10mmol da amina primária em 

15mL de acetato de etila; verte-se a solução em um balão de fundo redondo 

contendo 10mmol do aldeído; acrescentam-se 4g de Na2SO4 anidro e deixa-se 

reagir por 60-120 minutos à temperatura ambiente, sob agitação magnética 

(Figura 4.10 e Figura 4.11). O prosseguimento da reação é acompanhado por 

cromatografia de camada fina (TLC), utilizando como eluente a mistura de 

isohexano e acetato de etila (10mL:1mL). Em todos os casos foi observado o 

consumo da amina primária, bem como a formação da imina correspondente. 

Como reveladores, foram utilizados luz ultravioleta e vapores de iodo 

ressublimado. A mistura de reação é filtrada em algodão; o sólido é rinsado pelo 

menos 5 vezes com novas porções de 10mL de acetato de etila; os filtrados 
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combinados são então evaporados sob pressão reduzida. O material não-volátil é 

analisado por RMN, confirmando a formação das iminas com razoável pureza e 

rendimentos elevados, de modo que todas as iminas foram utilizadas na etapa 

seguinte sem purificação prévia. 

 

H

O
H2N N+

t.a.
45 min

-H2O

Benzaldeído Benzilamina N-Benzilfenilmetanimina  
Figura 4.3 - Síntese da N-benzilfenilmetanimina. 

PM=195,26g; C14H13N 

H2N

N

t.a.
45 min
-H2O

Furfural Anilina N-Fenil-2-furilmetanimina

O O

H

O
+

 
Figura 4.4 - Síntese da N-fenil-2-furilmetanimina. 

PM=171,20g; C11H9NO 

H2N

N

t.a.
45 min

-H2O

Benzaldeído Anilina N-Fenilfenilmetanimina

+H

O

 
Figura 4.5 - Síntese da N-fenilfenilmetanimina. 

PM=181,24g; C13H11N 

H2N

N

t.a.
45 min

-H2O

4-Anisaldeído Anilina N-Fenil-4-metoxifenilmetanimina

+H

O

O
H3C

O
H3C

 
Figura 4.6 - Síntese da N-Fenil-4-metoxifenilmetanimina. 

PM=211,26g; C14H13NO 

N

t.a.
120 min

-H2O

4-Anisaldeído Benzilamina N-Benzil-4-metoxifenilmetanimina

+H

O

O
H3C

O
H3CH2N+

 
Figura 4.7 - Síntese da N-Benzil-4-metoxifenilmetanimina. 

PM=225,29g; C15H15NO 
t.a.

45 min

-H2O

Furfural Furfurilamina N-Furfuril-2-furilmetanimina

+O

H

O OH2N
OO N

 
Figura 4.8 - Síntese da N-Furfuril-2-furilmetanimina. 

PM=175,18g; C10H9NO2 
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H

O H2N

N
+

t.a., CH2Cl2
60 min

-H2O

Acetato de Vanilina Anilina N-Fenil-4-acetóxi-3-metoxifenilmetanimina

O

O

O

O

O
O

 
Figura 4.9 - Síntese da N-Fenil-4-acetóxi-3-metoxifenilmetanimina. 

PM=269,30g; C16H15NO3 

H

O H2N

N
+

AcOEt, Na2SO4
t.a., 60 min

-H2O

Vanilina Anilina N-Fenil-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina

HO

O O

HO

 
Figura 4.10 – Síntese da N-Fenil-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina. 

PM=227,26g; C14H13NO2 

H

O

H2N N
+

AcOEt, Na2SO4
t.a., 120 min

-H2O

Vanilina Furfurilamina N-Furfuril-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina

HO

O O

HO
O O

 
Figura 4.11 – Síntese da N-Furfuril-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina. 

PM=231,25g; C13H13NO3 
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4.2.3 Etapa B: Redução 

 

 

Procedimento geral de redução iminas (séries 1, 2, 3, 5 e 6) 
Em um almofariz equipado com pistilo, maceram-se 15mmol de borohidreto 

de sódio 98% (NaBH4) e 15mmol de ácido bórico 99,9% (B(OH)3) até se obter 

aspecto homogêneo de pó fino. A essa composição adicionam-se 15mmol da 

imina previamente preparada e macera-se a mistura resultante por 60-120 

minutos (propostas de síntese, Figura 4.12 a Figura 4.20). O prosseguimento da 

reação é monitorado por TLC, empregando como eluente a mistura de isohexano 

e acetato de etila (10mL:1mL). Em todos os casos foi observado o consumo da 

imina, bem como a formação de produto de reação em outra altura da placa. 

Como reveladores, luz ultravioleta e vapores de iodo ressublimado. 

O tratamento da reação é realizado com a suspensão do meio de reação 

em 20 mL de diclorometano e sua neutralização em 20mL de solução saturada de 

NaHCO3 em funil de separação. São realizadas duas extrações com 20mL de 

diclorometano. As fases orgânicas separadas são combinadas, lavadas com água 

destilada e secas com Na2SO4 anidro. O extrato orgânico é então filtrado em 

algodão e evaporado sob vácuo. O material não-volátil é analisado por RMN, 

confirmando na maioria dos casos a formação das aminas secundárias com 

razoável pureza e rendimentos elevados, de modo que todas as aminas 

secundárias foram utilizadas na etapa seguinte sem purificação prévia. 

 

Procedimento particular de redução iminas (séries 4, 7, 8 e 9) 
Realiza-se o mesmo procedimento anteriormente descrito de mistura do 

NaBH4 e B(OH)3 com a imina previamente sintetizada. Sobre esse sistema, em 

constante agitação/maceração, adicionam-se gota a gota 2-3mL de metanol para 

permitir a homogeneização e favorecer o contato entre os reagentes, controlando 

pela velocidade de adição a formação de calor e a efervescência. No caso 

excepcional da série 9, emprega-se quantidade de metanol proporcionalmente 

maior, de 7 a 10mL (detalhes dos procedimentos e justificativas serão discutidos 

adiante). A mistura reacional assim preparada continua então a ser macerada por 

mais 30-120 minutos, para se confirmar o fim da conversão pela uniformidade na 
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coloração do meio e pelo teste de TLC, empregando como eluente a mistura de 

isohexano e acetato de etila (10mL:1mL). Em todos os casos foi observado o 

consumo da imina, bem como a formação de produto de reação em outra altura 

da placa. Como reveladores, luz ultravioleta e vapores de iodo ressublimado. 

Aplica-se tratamento idêntico ao procedimento geral. 

 

N

N-Benzilfenilmetanimina

N

Dibenzilamina

t.a.
60 min

H

NaBH4 , B(OH)3

 
Figura 4.12 - Síntese da Dibenzilamina. 

PM=197,28g; C14H15N 
t.a.

120 min
NaBH4 , B(OH)3

N

N-Fenil-2-furilmetanimina

O

N

N-Furfurilanilina

O

H

 
Figura 4.13 - Síntese da N-Furfurilanilina. 

PM=173,21g; C11H11NO 
t.a.

120 min
NaBH4 , B(OH)3N

N-Fenilfenilmetanimina

N

N-Benzilanilina

H

 
Figura 4.14 - Síntese da N-Benzilanilina. 

PM=183,25g; C13H13N 

t.a.
60 min

NaBH4 , B(OH)3 , MeOHN

N-Fenil-4-metoxifenilmetanimina

O
H3C

N

N-(4-Metoxibenzil)anilina

O
H3C

H

 
Figura 4.15 - Síntese da N-(4-Metoxibenzil)anilina. 

PM=211,26g; C14H15NO 
t.a.

120min
NaBH4 , B(OH)3

N

N-Benzil-4-metoxifenilmetanimina

O
H3C

N

N-(4-Metoxibenzil)benzilamina

O
H3C

H
 

Figura 4.16 - Síntese da N-(4-Metoxibenzil)benzilamina. 
PM=227,30g; C15H17NO 
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t.a.
90 min

NaBH4 , B(OH)3

N-Furfuril-2-furilmetanimina Difurfurilamina

OO N OO N
H

 
Figura 4.17 - Síntese da Difurfurilamina. 

PM=177,20g; C10H11NO2 

N-Fenil-4-acetóxi-3-metoxifenilmetanimina N-(4-Acetóxi-3-metoxibenzil)anilina

t.a., 30 min
MeOH

NaBH4 , B(OH)3

N

O

O
O N

O

O
O

H
 

Figura 4.18 – Síntese da N-(4-Acetóxi-3-metoxibenzil)anilina. 
PM=271,31g; C16H17NO3 

N-Fenil-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)anilina

t.a., 30 min
MeOH

NaBH4 , B(OH)3

N

O

HO
N

O

HO

H
 

Figura 4.19 – Síntese da N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)anilina. 
PM=229,27g; C14H15NO2 

N-Furfuril-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)furfurilamina

t.a., 60 min
MeOH

NaBH4 , B(OH)3

N

O

HO
O

N

O

HO
O

H
 

Figura 4.20 – Síntese da N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)furfurilamina. 
PM=233,26g; C13H15NO3 
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4.2.4 Etapa C: Oxidação 

 

 

Procedimento geral de oxidação de aminas a nitronas 
Em um balão de fundo redondo de 50mL, colocam-se 10mL de metanol, 

10mmol da amina secundária previamente preparada, e 0,4mmol de tungstato de 

sódio dihidratado 99% (Na2WO4.2H2O). Resfria-se a mistura sob atmosfera de N2 

e agitação magnética a 0ºC com banho de gelo/sal. Por meio de uma seringa com 

agulha, adicionam-se lentamente 30mmol de H2O2 a 30%. Após completar a 

adição a 0ºC, retira-se o banho, deixa-se a temperatura se equilibrar com o 

ambiente (t.a.), e mantém-se a agitação por 90-180 minutos (propostas de 

síntese, Figura 4.21 a Figura 4.29). O desenvolvimento da reação é monitorado 

por TLC, utilizando como eluente a mistura de isohexano e acetato de etila 

(10mL:3mL). Como reveladores, luz ultravioleta e vapores de iodo ressublimado. 

Após o término da reação, o metanol é removido sob pressão reduzida, evitando-

se ultrapassar a temperatura de 50ºC. Ao resíduo adiciona-se 20mL de solução 

saturada de NaCl e 20mL de diclorometano. A mistura é separada em funil de 

separação. A fase orgânica é lavada com mais uma porção de 20mL de solução 

saturada de NaCl, seca com Na2SO4 anidro e evaporada. O material não-volátil é 

analisado por RMN, buscando-se identificar os deslocamentos característicos das 

nitronas. 

Mesmo que as nitronas não possam ser obtidas com elevada pureza, 

quando claramente identificadas, elas foram utilizadas nos experimentos de 

cicloadição sem purificação prévia.  

 

Procedimento particular de oxidação de aminas a nitronas 
Com o intuito de investigar alternativa para diminuir o tempo de reação, 

experimentaram-se em alguns casos a aplicação de ondas ultrassonoras em 

substituição à agitação magnética. Os testes variaram de 10 a 40 minutos e em 

nada mais diferiram no procedimento geral (propostas de síntese com sonicação, 

Figura 4.22, Figura 4.23, Figura 4.25, Figura 4.26 e Figura 4.27). Foi realizado 

ainda um experimento adicional de oxidação da N-benzilanilina (série 3) com 
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sonicação, por 10 minutos, mas na ausência de catalisador (resultando em 

nenhuma modificação química, confirmado por RMN). 

 

N

Dibenzilamina

H

1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 2h N+

N-Óxido de N-benzilidenobenzilamina

O-

 
Figura 4.21 - Síntese do N-Óxido de N-benzilidenobenzilamina. 

C14H13NO; PM=211,26g 
1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 3h

N

N-Furfurilanilina

O

H
N+

N-Óxido de N-furfurilidenoanilina

O

-O

 
1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) ))), t.a., 30 min

N

N-Furfurilanilina

O

H
N+

N-Óxido de N-furfurilidenoanilina

O

-O

 
Figura 4.22 - Síntese do N-Óxido de N-furfurilidenoanilina. 

C10H9NO; PM=187,19g 
1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 90minN

N-Benzilanilina

H
N+

N-Óxido de N-benzilidenoanilina

-O

 
1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) ))), t.a., 10 minN

N-Benzilanilina

H
N+

N-Óxido de N-benzilidenoanilina

-O

 
Figura 4.23 - Síntese do N-Óxido de N-benzilidenoanilina. 

C13H11NO; PM=197,23g 

1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 3hN

N-(4-Metoxibenzil)anilina

O
H3C

H
N+

N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)anilina

O
H3C

-O

 
Figura 4.24 - Síntese do N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)anilina. 

C14H13NO2; PM=227,26g 
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1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 90 min

N

N-(4-Metoxibenzil)benzilamina

O
H3C

H
N+

N-Óxido de N-(4-metoxi-
benzilideno)benzilamina

O
H3C

-O

N

O
H3C O-

N-Óxido de N-benzilideno-
4-metoxibenzilamina  

1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) ))), t.a., 30 min

N

N-(4-Metoxibenzil)benzilamina

O
H3C

H
N+

N-Óxido de N-(4-metoxi-
benzilideno)benzilamina

O
H3C

-O

N

O
H3C O-

N-Óxido de N-benzilideno-
4-metoxibenzilamina

Figura 4.25 - Síntese do N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)benzilamina juntamente com N-Óxido 
de N-benzilideno-4-metoxibenzilamina. 

C15H15NO2; PM=241,29g 
1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 3h

Difurfurilamina N-Óxido de N-Furfurilidenofurfurilamina

OO N
H

OO N+

O-

 
1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) ))), t.a., 30 min

Difurfurilamina N-Óxido de N-Furfurilidenofurfurilamina

OO N
H

OO N+
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Figura 4.26 - Síntese do N-Óxido de N-furfurilidenofurfurilamina. 

PM=241,29g 
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Figura 4.27 – Síntese: N-Óxido de N-(4-acetóxi-3-metoxibenzilideno)anilina. 

C16H15NO4; PM=285,29g 
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Figura 4.28 – Síntese: N-Óxido de N-(4-hidróxi-3-metoxibenzilideno)anilina. 

C14H13NO3; PM=243,26g 
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N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)furfurilamina

1) MeOH, 0ºC, 15 min,
Na2WO4.2H2O , H2O2 30%
2) t.a., 3h
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Figura 4.29 – Síntese do N-Óxido de N-(4-hidróxi-3-metoxibenzilideno)furfurilamina, juntamente com 
o N-Óxido de N-furfurilideno-4-hidróxi-3-metoxibenzilamina 

C13H13NO4; PM=247,25g 
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4.2.5 Etapa D: Experimentos de cicloadição 1,3 dipolar 

 

 

Procedimento geral de cicloadição 1,3-dipolar 
Em um balão de fundo redondo de 50mL equipado com condensador de 

refluxo, colocam-se 10mL de tolueno e quantidade do material previamente 

oxidado equivalente a 5 mmol de nitrona (considerada pura para efeito de cálculo 

de dosagem, embora não tenha passado por processo de purificação). Adiciona-

se o alceno dipolarófilo sugerido na proporção de 2 equivalentes molares para n-

butil vinil éter (BVE) e N-vinilcaprolactama (NVCL). Nos experimentos em que se 

empregou a quinidina como alceno, utilizou-se 1mmol de nitrona e quantidade 

estequiométrica de quinidina.  

A mistura é mantida aquecida a 90ºC, sob agitação magnética e atmosfera 

de N2 por períodos entre 24h e 6 dias. (propostas de síntese, Figura 4.30 a Figura 

4.36). O desenvolvimento da reação é monitorado por TLC, utilizando como 

eluente a mistura de isohexano e acetato de etila (10mL:3mL), buscando-se 

observar o consumo da nitrona e eventualmente a formação de compostos menos 

polares. Como reveladores, luz ultravioleta e vapores de iodo ressublimado. Após 

o término da reação, os componentes voláteis são removidos sob pressão 

reduzida a cerca de 80ºC. Ao resíduo adiciona-se 20mL de solução saturada de 

NaCl e 20mL de diclorometano. O extrato orgânico é lavado com mais uma 

porção solução saturada de NaCl, seco com Na2SO4 anidro e evaporado sob 

pressão reduzida. Alguns dos materiais produzidos dessa forma foram purificados 

em placas preparativas, empregando-se duas corridas de eluente 

isohexano:acetato de etila (10mL:2mL). Tanto os produtos brutos de reação como 

as frações superiores (menos polares) das placas preparativas foram analisadas 

por RMN buscando-se identificar os deslocamentos típicos do heterociclo. 

 

Procedimento particular de cicloadição 1,3-dipolar 
Em um balão de três bocas de 100mL, colocam-se 10mL de metanol, 

10mmol da amina secundária previamente preparada, 0,4 mmol de 

Na2WO4.2H2O, 20mmol do alceno sugerido como dipolarófilo, e aquece-se a 

mistura, sob agitação, refluxo e atmosfera de N2. Acrescenta-se então, 
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lentamente, com uma seringa, 30mmol de H2O2 a 30%. A mistura é deixada 

nessas condições por 3h (proposta de síntese, Figura 4.35). O desenvolvimento 

da reação é monitorado por TLC, utilizando como eluente a mistura de isohexano 

e acetato de etila (10mL:3mL), buscando-se observar o consumo da amina 

secundária e a formação de compostos menos polares, como a isoxazolidina, 

eventualmente passando pela nitrona intermediária. Como reveladores, luz 

ultravioleta e vapores de iodo ressublimado. Após o término da reação, é aplicado 

tratamento idêntico ao do procedimento geral. 
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Figura 4.30 – Propostas de síntese de isoxazolidinas da série 1. 
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Figura 4.31 – Proposta de síntese de isoxazolidina da série 2. 
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Figura 4.32 - Propostas de síntese de isoxazolidinas da série 3. 
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Figura 4.33 - Proposta de síntese de isoxazolidina da série 4. 
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Figura 4.34 - Proposta de síntese de isoxazolidina da série 5. 
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Figura 4.35 - Propostas de síntese de isoxazolidinas da série 6. 

N-Óxido de N-(4-acetóxi-3-metoxi-
benzilideno)anilina

O

Tolueno, 90ºC, 27 hN+

O

O
O

-O
NO

O

O
O

O

Acetato de 4-(5-Butóxi-2-feniltetra-
hidro-3-isoxazolil)-2-metoxifenila  

Figura 4.36 - Proposta de síntese de isoxazolidina da série 7. 
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4.2.6 Ressonância Magnética Nuclear 

 

 

A ressonância magnética nuclear (ou RMN) é um fenômeno apresentado 

por núcleos atômicos ao absorver e reemitir energia eletromagnética quando 

expostos a um campo magnético.  

Todos os isótopos estáveis que apresentam um número ímpar de prótons 

e/ou de nêutrons possuem momento magnético e momento angular, em outras 

palavras, um spin não nulo. Os núcleos mais estudados, especialmente por sua 

utilidade em química orgânica, são o 1H e o 13C. 

O princípio da RMN normalmente envolve duas etapas: 

- Alinhamento (polarização) dos spins magnéticos nucleares em um campo 

magnético constante. 

- Perturbação desse alinhamento de spins nucleares pelo emprego de um 

pulso eletromagnético, normalmente radiofreqüência. 

O comportamento dos núcleos é traduzido através de ferramentas 

matemáticas (especialmente a transformada de Fourrier) em um espectro de 

deslocamentos químicos sobre uma escala de freqüência, em partes por milhão 

(PPM), da direita para a esquerda. 

Dentro da tecnologia da RMN, uma técnica muito peculiar para 

identificação de compostos orgânicos é o APT (Attached Proton Test). Por esse 

procedimento, os deslocamentos de átomos de carbono quaternários e 

secundários (simbolizados por Cq e CH2, apresentando nenhum ou dois átomos 

de hidrogênio diretamente ligados) são apresentados como singleto de amplitude 

positiva. Por outro lado, os carbonos primários e terciários (simbolizados por CH e 

CH3, com um ou três átomos de hidrogênio diretamente ligados) são 

apresentados como singleto de amplitude negativa. Isso torna possível a 

contagem de átomos de carbono na molécula, bem como a determinação de seu 

grau de saturação, além das influências decorrentes de alterações nas 

vizinhanças atômicas (transformações químicas numa molécula podem aumentar 

ou diminuir a freqüência de ressonância de um núcleo nas proximidades de um 

centro reativo). 



89 

Nos processos redutivos e oxidativos propostos, a técnica de RMN 

combinada com o APT fornece informação útil para confirmar a efetividade das 

reações, já que o grau de saturação em determinado sítio da molécula é alterado. 

Pela comparação dos espectros dos substratos e dos produtos, identificam-se o 

desaparecimento de um deslocamento em uma região e amplitude do espectro, e 

surgimento de um deslocamento em outra região e amplitude oposta.  

Da etapa A deste trabalho, experimentos de iminação, espera-se 

encontrar deslocamentos característicos de alta freqüência e amplitude negativa, 

típicos de carbono sp2, ligado a somente um H e na vizinhança de um grupo com 

alta densidade eletrônica, no caso, um átomo de N. Após procedimento de 

redução, etapa B, espera-se observar o desaparecimento desse deslocamento 

da região de alta frequência e o surgimento de um novo deslocamento na região 

de baixa frequência, agora com amplitude positiva, já que o mesmo átomo de C 

então se converte em sp3, ligado a dois H e ao N vizinho por uma ligação simples. 

Por ocasião da oxidação, etapa C, pretende-se observar o retorno desse 

deslocamento para a região de alta frequência, já que o mesmo átomo de 

carbono novamente adquire característica de insaturação, semelhante à imina. 

Por fim, quando realizados experimentos de cicloadição 1,3-dipolar, etapa D, são 

procurados nos espectros os deslocamentos característicos de algum dos átomos 

de carbono constituintes do heterociclo, já que, em todos os casos, sua forma de 

hibridação e seu grau de saturação são alterados durante a reação. Assim, nos 

espectros apresentados nas seções seguintes encontram-se destacados os 

deslocamentos característicos dos sítios reativos das espécies químicas 

envolvidas, de modo que se possa confirmar a eficácia das reações por sua 

migração entre regiões opostas do espectro. 

Em todos os procedimentos, é empregado solvente deuterado (CDCl3), já 

que os núcleos de deutério são menos sensíveis ao fenômeno de ressonância 

magnética que os núcleos do isótopo mais abundante, evitando assim que os 

deslocamentos do solvente se sobressaiam aos da amostra. 

Todos os espectros apresentados neste trabalho foram obtidos do 

equipamento descrito na seção 4.1.1. A técnica de 13C combinada com apt foi 

suficiente para caracterização de boa parte dos materiais trabalhados. Quando 

empregada, utilizou-se a configuração de 75MHz e escala de freqüência em ppm. 
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No entanto, para resolver as questões de isomeria e conversões 

incompletas que surgiram ao longo dos experimentos, foi imprescindível recorrer 

à técnica de ¹H, com o aparelho configurado para 300MHz. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

5.1 Série 1 – Derivados de Benzaldeído com Benzilamina 
 
 
Do experimento R18, etapa de iminação e redução, foram obtidos os seguintes 

dados espectroscópicos (Figura 5.1) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 75MHz): 

N-Benzilfenilmetanimina: 64,916 (CH2); 126,897 (CHAr); 127,885 (2CHAr); 

128,190 (2CHAr); 128,401 (2CHAr); 128,507 (2CHAr); 130,686 (CHAr); 136,002 

(Cq); 139,157 (Cq); 161,941 (CH=N).  
Dibenzilamina: 52,930 (2CH2); 126,871 (2CHAr); 128,071 (4CHAr); 128,295 

(4CHAr); 139,974 (2Cq). 
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Figura 5.1 – Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona da série 1. 
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Do experimento R22, etapa de oxidação, foram obtidos os seguintes 

dados espectroscópicos de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 75MHz): 

N-Óxido de N-benzilidenobenzilamina: 70,953 (CH2); 128,328 (4CHAr); 128,606 

(2CHAr); 128,822 (2CHAr); 129,105 (CHAr); 130,149 (CHAr); 130,447 (Cq); 133,033 

(Cq); 134,530 (CH=N). 
Os três espectros mencionados foram sobrepostos em sequência, de cima 

para baixo, a fim de que se possam destacar os deslocamentos referentes aos 

sítios reativos das moléculas em cada etapa, concluindo-se pela efetividade das 

reações (Figura 5.1). De fato, observam-se de um espectro para outro a 

conversão total dos sítios reativos e a obtenção de um produto com excelente 

pureza, sem a necessidade de técnicas exaustivas de purificação. Para essas três 

etapas de reação, iminação, redução e oxidação, têm-se um histórico de 

rendimentos de 87,0%, 92,5% e 94,2%, respectivamente. 

Já os espectros obtidos dos produtos dos experimentos R18 e R22, etapa 

de cicloadição com BVE, não apresentaram deslocamentos coerentes com o 

esperado para o heterociclo isoxazolidina, destacadamente o deslocamento de O-

CH-O nas proximidades de 100 ppm (Figura 5.2). Com efeito, os deslocamentos 

próprios da nitrona original desapareceram, o que faz supor que os materiais de 

partida se decompuseram termicamente em vez de reagirem entre si. 

Do experimento R18, etapa de cicloadição com quinidina, obteve-se um 

espectro contendo deslocamentos compatíveis com uma mistura simples dos 

reagentes de partida, sem que pudesse ser observada alteração nos sítios 

reativos de onde se esperava a formação da isoxazolidina. Para efeito de 

comparação, o espectro do produto de reação (superior) foi sobreposto ao da 

nitrona original (inferior), com indicação de alguns dos deslocamentos 

característicos desse material, a saber, seus carbonos quaternários e o carbono 

secundário (Figura 5.3). Para esclarecer, os deslocamentos dos carbonos 

vinílicos da quinidina aparecem intactos em suas freqüências de 114,527 e 

140,451 ppm (-CH=C e H2C=C, respectivamente), ao passo que, numa hipotética 

isoxazolidina de que fizessem parte, seriam encontrados na região abaixo de 80 

ppm, típica de átomos de carbono com hibridação sp3 eventualmente ligados a 

heteroátomo. 
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Figura 5.2 – Espectros de RMN (apt): cicloadição com BVE, série 1. 
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Figura 5.3 – Espectro de RMN (apt): cicloadição com quinidina, série 1. 
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Por fim, o espectro obtido do produto do experimento R22, etapa de 

cicloadição com NVCL, tampouco apresentou deslocamentos coerentes com o 

esperado para isoxazolidina, destacadamente o deslocamento de N-CH-O nas 

proximidades de 80 ppm. Com efeito, os deslocamentos próprios da nitrona 

original desapareceram (para facilitar a comparação, o espectro da nitrona 

original, inferior, foi sobreposto ao do produto de reação, superior - Figura 5.4), o 

que indica decomposição dos materiais de partida. 
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Figura 5.4 – Espectro de RMN (apt): cicloadição com NVCL, série 1. 
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5.2 Série 2 – Derivados de Furfural com Anilina 
 
 
Do experimento R20, etapa de iminação e redução, foram obtidos os 

seguintes dados (Figura 5.5) espectroscópicos de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

N-fenil-2-furilmetanimina: 112,055 (CHFuril); 116,257 (CHFuril); 120,887 (2CHAr); 

126,117 (CHAr); 129,051 (2CHAr); 145,536 (CHFuril); 147,621 (CH=N); 151,206 

(Cq); 151,920 (Cq).  

N-Furfurilanilina: 41,304 (CH2); 106,893 (CHFuril); 110,257 (CHFuril); 113,045 

(2CHAr); 117,901 (CHAr); 129,137 (2CHAr); 141,805 (CHFuril); 147,525 (Cq); 

152,660 (Cq).  
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Figura 5.5 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona da série 2. 
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Na Figura 5.5, foram sobrepostos os espectros dos produtos resultantes 

dos experimentos de oxidação realizados na reação R20, com agitação 
magnética (de baixo para cima, o primeiro) e com sonicação (o segundo), 

juntamente com os espectros da amina (o terceiro) e da imina (o quarto) 

produzidas nessa mesma série, a fim de que se possam destacar os 

deslocamentos referentes aos sítios reativos das moléculas em cada etapa, 

concluindo-se pela efetividade das reações. Dados espectroscópicos de RMN apt 

(CDCl3, δ, ppm, 75MHz) para o produto submetido a ondas ultra-sonoras:  

N-Óxido de N-furfurilidenoanilina: 112,597 (CHFuril); 116,499 (CHFuril); 120,889 

(2CHAr); 124,352 (CH=N); 129,053 (2CHAr); 129,836 (CHAr); 144,626 (CHFuril); 

147,047 (Cq); 147,319 (Cq). 

Digno de nota foi o desempenho da sonicação no processo de oxidação da 

amina secundária nesta série. Em tempo seis vezes menor, com apenas 30 

minutos, obteve-se maior pureza e superior rendimento em nitrona. De fato, 

observam-se de um espectro para outro a conversão praticamente total dos sítios 

reativos e a obtenção de produtos com excelente pureza, sem a necessidade de 

técnicas laboriosas de purificação. Para essas etapas de reação, iminação, 

redução, oxidação com sonicação e oxidação com agitação magnética, temos um 

histórico de rendimentos de 90,0%, 94,4%, 93,0% e 78,3%, respectivamente. 

Do experimento R20, etapa de cicloadição com BVE, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.6) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

5-Butóxi-3-(2-furil)-2-feniltetrahidroisoxazole: 13,837 (CH3-C); 19,202 (-CH2-); 

31,563 (-CH2-); 47,745 (-CH2-); 63,675 (-CH-N); 68,326 (-CH2-O); 101,284 (O-CH-
O); 108,104 (CHFuril); 110,503 (CHFuril); 117,055 (2CHAr); 123,140 (CHAr), 128,483 

(2CHAr); 142,143 (CHFuril); 150,140 (Cq); 152,456 (Cq).  

Da fração superior (quatro faixas com colorações de branco a amarelo 

claro) retirada da placa preparativa utilizada para purificar o produto de reação, 

obteve-se um espectro com deslocamentos totalmente coerentes com a 

isoxazolidina pretendida, com elevado grau de pureza. Destaca-se o centro 

reativo indicativo da eficácia e da regiosseletividade da reação (Figura 5.6).  

Deste experimento de cicloadição obteve-se uma recuperação mássica de 

70% em relação ao teórico, que após purificação não exaustiva revelou um teor 

de cerca de 40% em isoxazolidina. Destes dados, estima-se um rendimento na 
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faixa de 30% para a conversão da nitrona da série 2 com BVE em isoxazolidina, 

nas condições experimentadas. Note-se que o procedimento de purificação 

permitiu a obtenção de espectros mais limpos do produto de interesse, mas não 

constitui técnica de perfeito fracionamento da amostra (já que há traços da 

isoxazolidina em diversas faixas da placa), de modo que o rendimento dessa 

etapa não pode ser definido com precisão. O mesmo critério se aplica a todas as 

isoxazolidinas purificadas em placa preparativa neste trabalho. 
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Figura 5.6 – Espectro de RMN (apt): 5-Butóxi-3-(2-furil)-2-feniltetrahidroisoxazole. 
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5.3 Série 3 – Derivados do Benzaldeído com Anilina 
 
 

Do experimento R19, etapa de iminação e redução, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.7) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

N-Fenilfenilmetanimina: 120,810 (2CHAr); 125,879 (CHAr); 128,701 (2CHAr); 

128,742 (2CHAr); 129,083 (2CHAr); 131,315 (CHAr); 136,115 (Cq); 151,984 (Cq); 

160,352 (CH=N). 
N-Benzilanilina: 48,119 (CH2); 112,716 (2CHAr); 117,401 (CHAr); 127,087 (2CHAr); 

127,371 (2CHAr); 128,504 (2CHAr); 129,146 (CHAr); 139,339 (Cq); 147,026 (Cq). 
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Figura 5.7 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona da série 3. 
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Na Figura 5.7, foram sobrepostos os espectros dos produtos resultantes 

dos experimentos de oxidação realizados na reação R19, com sonicação (de 

baixo para cima, o primeiro) e com agitação magnética (o segundo), juntamente 

com os espectros da amina (o terceiro) e da imina (o quarto) produzidas nessa 

mesma série, a fim de que se possam destacar os deslocamentos referentes aos 

sítios reativos das moléculas em cada etapa, concluindo-se pela efetividade das 

reações. Como o procedimento de sonicação resultou em conversão incompleta 

da amina (deslocamento de CH2 em 48,119 ppm), apresentam-se os dados 

espectroscópicos de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 75MHz) para o produto de 

oxidação por procedimento geral, com agitação magnética (Figura 5.7):  

N-Óxido de N-benzilidenoanilina: 121,728 (2CHAr); 128,647 (2CHAr); 129,159 

(2CHAr); 129,953 (2CHAr); 130,654 (Cq); 131,009 (CHAr); 134,822 (CH=N); 
148,952 (Cq).  

Para essas três etapas de reação, iminação, redução e oxidação com 

agitação magnética, observam-se de um espectro para outro a conversão total 

dos sítios reativos e a obtenção de produtos com excelente pureza, sem a 

necessidade de técnicas exaustivas de purificação. Rendimentos foram 

encontrados na faixa de 99,8%, 95,0% e 94,4%, respectivamente. O 

procedimento de sonicação resultou em conversão incompleta com 10 minutos de 

reação. Um aumento neste tempo de reação poderia levar melhores resultados, 

conforme se demonstra por outros exemplos apresentados neste trabalho. 

Do experimento R19, etapa de cicloadição com BVE, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.8) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

5-Butóxi-2,3-difeniltetrahidroisoxazole: 13,877 (CH3-C); 19,313 (-CH2-); 31,692 

(-CH2-); 46,673 (-CH2-); 67,886 (-CH2-O); 68,896 (-CH-N); 100,786 (O-CH-O); 
116,410 (2CHAr); 122,307 (CHAr); 127,318 (2CHAr); 127,469 (CHAr), 128,455 

(2CHAr); 128,703 (2CHAr); 141,505 (Cq); 150,303 (Cq).  

Da fração superior (três faixas com colorações de branco a amarelo claro) 

retirada da placa preparativa utilizada para purificar o produto de reação, obteve-

se um espectro com deslocamentos totalmente coerentes com a isoxazolidina 

pretendida, com elevado grau de pureza. Destaca-se o centro reativo indicativo da 

eficácia e da regiosseletividade da reação (Figura 5.8). 



100 

Deste experimento de cicloadição obteve-se uma recuperação mássica de 

63,4% em relação ao teórico, que após purificação revelou um teor de cerca de 

60% em isoxazolidina. Destes dados, estima-se um rendimento na faixa de 38% 

para a conversão da nitrona da série 3 com BVE em isoxazolidina, nas condições 

experimentadas. 
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Figura 5.8 - Espectro de RMN (apt): 5-Butóxi-2,3-difeniltetrahidroisoxazole. 

 

Do experimento R30, etapa de cicloadição com quinidina, obteve-se um 

espectro de RMN apt contendo apenas deslocamentos típicos de CH na região de 

aromáticos, e mesmo assim muito fracos, concluindo-se pela degradação dos 

reagentes durante o experimento, provavelmente devido ao longo tempo de 

reação em temperatura muito elevada, ou à vedação ineficiente do sistema, que 

permitiu a entrada de oxigênio e consequente oxidação do material orgânico. 

Do experimento R30, etapa de cicloadição com NVCL (produto bruto), foi 

obtido um espectro de RMN apt contendo dados espectroscópicos coerentes com 
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a formação da isoxazolidina, além de deslocamentos típicos da NVCL, que foi 

usada com grande excesso. 

Na Figura 5.9, o espectro da nitrona de partida (superior) foi sobreposto ao 

do produto bruto de cicloadição (inferior) para efeito de comparação. Nota-se a 

conversão praticamente completa da nitrona, visto que os deslocamentos de seus 

dois Cq em 130,341 e 148,611 ppm não são mais observados no espectro do 

produto, ao passo que dois novos deslocamentos de Cq o são na região dos 

aromáticos, em 141,094 e 150,717 ppm. Ademais, o espectro do produto bruto 

ainda apresenta dois deslocamentos de N-C=O em 174,352 e 176,769 ppm, os 

quais são atribuídos à NVCL não reagida e à carbonila da isoxazolidina, 

respectivamente. 

Outros deslocamentos que merecem destaque são o CH2 vinílico da NVCL 

(reagente em excesso) em 92,707 ppm, e o Ph-CH-N e o N-CH-O da 

isoxazolidina em 69,991 e 82,473 ppm, respectivamente, confirmando a formação 

do heterociclo. 
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Figura 5.9 - Espectro de RMN (apt): 1-(2,3-Difeniltetrahidro-5-isoxazolil)-2-azepanona 
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5.4 Série 4 – Derivados de Anisaldeído com Anilina 
 
 

Do experimento R14, etapa de iminação, redução e oxidação, foram 

obtidos os seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.10) de RMN apt (CDCl3, δ, 

ppm, 75MHz): 

N-Fenil-4-metoxifenilmetanimina: 55,307 (CH3); 114,079 (2CHAr); 120,800 

(2CHAr); 125,479 (CHAr); 129,025 (Cq); 129,142 (2CHAr); 130,426 (2CHAr); 

152,246 (Cq); 159,620 (CH=N); 162,130 (Cq).  

N-(4-Metoxibenzil)anilina: 47,533 (CH2); 55,077 (CH3); 112,665 (2CHAr); 113,830 

(2CHAr); 117,270 (CHAr); 128,621 (2CHAr); 129,090 (2CHAr); 131,259 (Cq); 

148,058 (Cq); 158,641 (Cq 

N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)anilina: 55,148 (CH3); 113,774 (2CHAr); 

121,364 (2CHAr); 123,474 (Cq); 128,863 (2CHAr); 129,389 (CHAr); 131,008 

(2CHAr); 134,081 (CH=N); 148,581 (Cq); 161,287 (Cq).  

 

Todos os espectros foram sobrepostos na sequência, de baixo para cima, a 

fim de que se possam destacar os deslocamentos referentes aos sítios reativos 

das moléculas em cada etapa, concluindo-se pela efetividade das reações (Figura 

5.10).  

Para essas três etapas de reação, iminação, redução e oxidação, 

observam-se de um espectro para outro a conversão praticamente total dos sítios 

reativos e a obtenção de produtos com excelente pureza, sem a necessidade de 

técnicas exaustivas de purificação. Rendimentos foram encontrados na faixa de 

95,0%, 91,0% e 96,9%, respectivamente.  

 



103 

 50100150

S4AR14

50100150

S4BR14

50100150

S4CR14

N

N-Fenil-4-metoxifenilmetanimina

O
H3C

N

N-(4-Metoxibenzil)anilina

O
H3C

H

N+

N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)anilina

O
H3C

-O

 
Figura 5.10 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona da série 4. 

 

Do experimento R14, etapa de cicloadição com BVE, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.11) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

5-Butóxi-3-(4-metoxifenil)-2-feniltetrahidroisoxazole: 13,874 (CH3-C); 19,315 (-

CH2-); 31,688 (-CH2-); 46,688 (-CH2-); 55,193 (CH3); 67,905 (-CH2-O); 68,647 (-
CH-N); 100,748 (O-CH-O); 114,055 (2CHAr); 116,618 (2CHAr); 122,365 (CHAr); 

128,394 (2CHAr); 128,542 (2CHAr); 133,242 (Cq); 150,282 (Cq); 158,962 (Cq).  

Da fração superior (duas faixas com coloração de branco a amarelo claro) 

retirada da placa preparativa, obteve-se um espectro com deslocamentos 

totalmente coerentes com a isoxazolidina pretendida, com elevado grau de 

pureza. Destaca-se o centro reativo indicativo da eficácia e da regiosseletividade 

da reação (Figura 5.11). 

Deste experimento de cicloadição obteve-se uma recuperação mássica de 

52,0% em relação ao teórico (mesmo que parte do material tenha sido perdida 

através da junta do condensador), que após purificação revelou um teor estimado 



104 

de 60% em isoxazolidina. Dos dados, estima-se um rendimento na faixa de 30% 

para a conversão da nitrona da série 4 com BVE em isoxazolidina, nas condições 

experimentadas. 
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Figura 5.11 - Espectro de RMN (apt): 5-Butóxi-3-(4-metoxifenil)-2-feniltetrahidroisoxazole. 
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5.5 Série 5 – Derivados de Anisaldeído com Benzilamina 
 
 
Do experimento R21, etapa de iminação e redução, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.12) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

N-Benzil-4-metoxifenilmetanimina: 55,277 (CH3); 64,895 (CH2); 113,907 

(2CHAr); 126,835 (CHAr); 127,883 (2CHAr); 128,389 (2CHAr); 129,041 (Cq); 

129,768 (2CHAr); 139,498 (Cq); 161,259 (CH=N); 161,628 (Cq).  

N-(4-Metoxibenzil)benzilamina: 52,413 (CH2); 52,922 (CH2); 55,182 (CH3); 

113,700 (2CHAr); 126,863 (CHAr); 128,099 (2CHAr); 128,321 (2CHAr); 129,284 

(2CHAr); 132,235 (Cq); 140,161 (Cq); 158,541 (Cq). 
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Figura 5.12 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona da série 5. 
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Na Figura 5.12, foram sobrepostos os espectros dos produtos resultantes 

dos experimentos de oxidação realizados na reação R21 e R23, com sonicação 

(de baixo para cima, o primeiro) e agitação magnética com (o segundo), 

juntamente com os espectros da amina (o terceiro) e da imina (o quarto) 

produzidas nessa mesma série, a fim de que se possam comparar os 

deslocamentos referentes aos sítios reativos das moléculas em cada etapa, 

discutindo a efetividade das reações. No espectro de 13C (apt), foram encontrados 

22 deslocamentos de relativa alta intensidade coerentes com uma mistura dos 

dois isômeros formados no processo de oxidação, N-óxido de N-(4-

metoxibenzilideno)benzilamina e N-óxido de N-benzilideno-4-metoxibenzilamina. 

Com efeito, é fácil observar no espectro a presença de seis deslocamentos de Cq 

e dois de CH2. Os dois deslocamentos intensos nas proximidades de 65 e 70 ppm 

indicam a formação das duas nitronas (-H2C-N(O)=R), uma conjugada com o 

grupo fenila e outra conjugada com o 4-metoxifenila. 

Não constituía escopo original deste trabalho investigar casos de isomeria 

geométrica. No entanto, para confirmar a formação dos dois regioisômeros, 

recorreu-se à análise do espectro de dos produtos oxidados. A experiência mostra 

que os deslocamentos típicos de prótons metilênicos de N-arilnitronas localizam-

se nas proximidades de 5,00 ppm como um singleto19. Para facilitar a 

comparação, sobrepusemos aos espectros de ¹H dos dois produtos de oxidação 

da série 5, um obtido com agitação magnética (central) e outro, com sonicação 

(inferior), o espectro do N-óxido de N-benzilidenobenzilamina caracterizado 

conforme a literatura, com ampliação da região de interesse (Figura 5.13). 

Fato notável é que, em vez de um singleto (ou mesmo dois singletos, como 

se poderia esperar de uma mistura de regioisômeros), os espectros dos produtos 

oxidados apresentaram quatro singletos na região de prótons metilênicos de N-

arilnitronas. Os picos foram integrados para se demonstrar a ausência de simetria 

e de proporção entre si, bem como a discrepância entre as razões de áreas de 

uma condição de relação para outra. Tal fenômeno evidencia um fator a mais de 

complexidade para a síntese de N-benzilnitronas. Além de sua suscetibilidade à 

formação de dois regioisômeros por oxidação, aminas secundárias assimétricas 

estão ainda sujeitas à formação de dois isômeros geométricos para cada 

regioisômeros, no total de quatro espécies químicas diferentes (Figura 5.14). 
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Figura 5.13 – Espectros de RMN (¹H): produtos de oxidação, série 5. 
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Figura 5.14 – Isômeros de nitronas produzidas na série 5. 
 

Fica evidente, pelos espectros, que o procedimento de sonicação agrega 

ainda mais uma vantagem ao processo de oxidação, a de oferecer certa 

seletividade para dois dos isômeros propostos (já que dois dos picos do espectro 

do produto sonicado apresentaram áreas significativamente maiores em 

comparação aos outros, respondendo juntos por 75% do teor de nitronas, embora 
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ainda não se possa associar cada um dos picos com um isômero diferente). Por 

outro lado, o procedimento geral, com agitação magnética, forneceu quantidades 

bem próximas de todos os isômeros. 

Para esses quatro procedimentos apresentados, iminação, redução, 

oxidação com agitação magnética e com sonicação, observam-se de um espectro 

para outro a conversão praticamente total dos sítios reativos e a obtenção de 

produtos com excelente pureza, sem a necessidade de purificação. Rendimentos 

foram encontrados na faixa de 98,5%, 90,5%, 78,1% e 93,9%, respectivamente. O 

destacado rendimento do procedimento de sonicação reforça suas vantagens 

perante a técnica convencional, por converter um substrato de forma mais 

eficiente e em tempo consideravelmente menor. 

Já o espectro obtido do produto do experimento R23, etapa de cicloadição 
com BVE, não apresentou deslocamentos coerentes com o esperado para o 

heterociclo isoxazolidina (independentemente dos substituintes), destacadamente 

o deslocamento de O-CH-O nas proximidades de 100 ppm, e –CH-N na região de 

65 ppm (Figura 5.15, destaque à esquerda). Por outro lado, os deslocamentos 

próprios das nitronas originais não desapareceram (para facilitar a visualização, o 

espectro da nitrona de partida foi sobreposto na porção inferior da figura), mas 

foram acrescidos de outros típicos da parte saturada da cadeia do BVE, o que faz 

supor que a nitrona resistiu bem à temperatura, mesmo que sem adicionar o 

alceno, o qual, por sua vez, combinou-se sozinho ou com impurezas do meio para 

gerar um subproduto não-volátil insensível ao tratamento do meio de reação. A 

modificação do grau de saturação do alceno é patente pelo surgimento de um 

deslocamento adicional de baixa frequência típico de grupo metil de cadeia 

homogênea (Figura 5.15, destaque à direita). 
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Figura 5.15 - Espectro de RMN (apt): cicloadição com BVE, série 5. 
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5.6 Série 6 – Derivados de Furfural com Furfurilamina 
 
 
Do experimento R27, etapa de iminação, foram obtidos os seguintes 

dados espectroscópicos (Figura 5.16, superior) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

N-Furfuril-2-furilmetanimina: 56,705 (CH2); 107,800 (CHFuril); 110,262 (CHFuril); 

111,562 (CHFuril); 114,461 (CHFuril); 142,172 (CHFuril); 144,183 (CHFuril); 151,126 
(CH=N); 151,279 (Cq); 151,283 (Cq). 

Do mesmo experimento, etapa de redução, foi obtido o espectro (Figura 

5.16, segundo de cima para baixo) contendo os deslocamentos seguintes, que, 

por razões que serão explicadas adiante, foram organizados em dois grupos:  

a) 50,158 (CH2); 110,681 (CHFuril); 111,112 (CHFuril); 143,059 (CHFuril); 

147,416 (Cq); 

b) 44,793 (CH2); 107,170 (CHFuril); 110,008 (CHFuril); 141,806 (CHFuril); 

152,236 (Cq).  

Ambos os espectros foram sobrepostos, juntamente com os espectros dos 

produtos de oxidação (sonicado e agitado), para se comparar os deslocamentos 

referentes aos sítios reativos das moléculas em cada etapa, discutindo efetividade 

das reações (Figura 5.16). 

Fato notável é que os deslocamentos do espectro da difurfurilamina 

apareceram como que duplicados em relação ao esperado. Ou seja, 

teoricamente, admite-se para o espectro da difurfurilamina um deslocamento de 

Cq, três de CH e um de CH2, dada a simetria da molécula. No entanto, observa-se 

nitidamente no espectro dessa amina um total de dez deslocamentos, exatamente 

o dobro para cada tipo atômico, aparecendo ligeiramente defasados uns em 

relação aos outros como se houvesse moléculas como a mesma estrutura 

química, mas com sensibilidade diversa para a ressonância magnética nuclear. A 

explicação mais razoável para esse comportamento atípico da etapa de redução é 

a geração mesma da difurfurilamina no produto de reação (grupo a de dados 

espectroscópicos), acrescida de uma espécie química cujos átomos de carbono 

se dispõem identicamente uns em relação aos outros, mas com alguma diferença 

estrutural na molécula como um todo. 
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Figura 5.16 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona, série 6. 

 

Conhecidas as condições e os mecanismos de reação, conclui-se que a 

única espécie química que satisfaz a esses requisitos seria a tetrafurfurilhidrazina 

(1,1,2,2-tetrakis(2-furilmetil)hidrazina, grupo b de dados espectroscópicos), 

conforme se demonstra na sequência.  

O mecanismo de redução de imina por NaBH4 na presença de ácido (ou 

solvente prótico) é concebido como um ataque nucleofílico do hidreto sobre o C 

da imina, seguido da captura do próton para a formação da amina secundária 

(Figura 5.17). 
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Figura 5.17 – Formação da difurfurilamina. 
 

Para justificar a formação da hidrazina tetrassubstituída em paralelo com a 

difurfurilamina, propõe-se o ataque do intermediário negativamente carregado 
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sobre uma nova molécula de imina, a qual é capaz de estabilizar a carga pela 

ressonância dos pares eletrônicos em direção ao O do anel furano (átomo mais 

eletronegativo da molécula). Pela captura de um próton do ácido ativador a 

molécula se neutraliza, apresentando quatro substituintes idênticos e 

simetricamente distribuídos (Figura 5.18). 
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Figura 5.18 – Formação da tetrafurfurilhidrazina. 

 

Para solucionar a questão, o produto de redução foi purificado em coluna 

de sílica gel com eluente isohexano:acetato de etila em proporções variando de 

10mL:0,5mL até 10mL:3mL. A fração 11 foi selecionada como representativa da 

difurfurilamina, cujo espectro de RMN apt apresentou significativa predominância 

desta espécie, com seus cinco deslocamentos característicos acentuados (Figura 

5.19, espectro central). O produto combinado das frações 17 a 19 foi selecionado 

como uma fração de pureza ainda maior da tetrafurfurilhidrazina, com seus cinco 

deslocamentos característicos no espectro de RMN apt (Figura 5.19, espectro 

inferior). O espectro do produto bruto original foi sobreposto na porção superior da 

figura para efeito de comparação. Foi dado destaque aos deslocamentos de CH2 

em ambas as estruturas para se evidenciar o efeito da vizinhança na sensibilidade 

à ressonância magnética nuclear do substituinte, embora a defasagem entre os 

deslocamentos dos Cq de ambas as moléculas nas proximidades de 150 ppm 

também seja claramente visível. 
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Figura 5.19 - Espectros de RMN (apt): frações do produto de redução, série 6. 

 

Como prova definitiva da proposta de reação lateral conduzindo à formação 

da tetrafurfurilhidrazina, a comparação entre os espectros de RMN ¹H das frações 

e do produto bruto (Figura 5.20, espectro superior) na região típica de N-H, 

próximo a 4,5 ppm, permite a confirmação da presença de amina secundária na 

fração 11 (espectro central) e ausência de qualquer função contendo N-H na 

fração 17-19 (espectro inferior).  
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Figura 5.20 - Espectros de RMN (¹H): frações do produto de redução, série 6. 

 

Do produto de oxidação desse material bruto contendo difurfurilamina, sob 

sonicação, foi obtido um espectro de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 75MHz) 

apresentando, entre outros, deslocamentos coerentes com a nitrona 

correspondente (Figura 5.16, inferior):  

N-Óxido de N-furfurilidenofurfurilamina: 61,285 (CH2); 110,920 (CHFuril); 

112,235 (CHFuril); 112,340 (CHFuril); 115,631 (CHFuril); 125,032 (CH=N); 143,784 

(CHFuril); 143,861 (CHFuril); 145,772 (Cq); 146,437 (Cq).  

Digna de nota é a permanência no espectro do produto oxidado dos 

deslocamentos atribuídos à tetrafurfurilhidrazina (grupo b de dados 

espectroscópicos, mencionado acima), a qual não participa do mecanismo de 

oxidação com Na2WO4 para a formação de nitronas, restando inalterada ao final 

do procedimento. O próprio espectro justifica essa hipótese, já que é observado 

um aumento de freqüência do deslocamento de 50,158 (CH2 da difurfurilamina) 

para 61,285 (CH2 da nitrona), ao passo que o deslocamento de 44,793 (CH2 da 

hidrazina tetrasubstituída) permanece inalterado no espectro do produto oxidado. 
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Para sanar completamente a dúvida, com enfoque na susceptibilidade de 

cada espécie à oxidação, recorre-se novamente ao espectro de RMN ¹H. Na 

Figura 5.21, foram sobrepostos os espectros de RMN ¹H da amina secundária de 

partida, contendo a difurfurilamina (espectro superior, com evidência de N-H 

próximo de 4,5 ppm), e dos produto de oxidação com sonicação (central) e com 

agitação magnética (inferior), contendo a nitrona correspondente. O deslocamento 

típico do CH2 adjacente ao N na amina secundária e na hidrazina 

tetrassubstituída foi encontrado como um único singleto em 3,782 ppm, o qual se 

repetiu nos espectros das nitronas. A confirmação de formação de nitrona veio 

pelo deslocamento do mesmo CH2 adjacente ao N, em 5.034 ppm. Os picos 

foram integrados, e às suas áreas foram atribuídos valores tais que a soma da 

área do pico da nitrona com metade da área do pico da amina (pois este 

representa uma razão H:N duas vezes maior que o primeiro) iguale uma unidade; 

procedendo dessa forma, o valor da área do pico da nitrona corresponderá a sua 

porcentagem de conversão teórica (caso todo material de partida fosse amina 

secundária susceptível de oxidação). Assim, mesmo sem conhecer o verdadeiro 

teor de amina secundária na mistura com tetraalquilhidrazina, verifica-se no caso 

da sonicação uma conversão teórica de 51%, superior à apresentada pelo 

procedimento geral, 31%. De qualquer maneira, observa-se que os espectros dos 

produtos de oxidação não apresentam mais o deslocamento de N-H, porém 

mantêm o deslocamento de CH2 vizinho a N, que se atribui à tetrafurfurilhidrazina, 

não reagida. 

Para os procedimentos de iminação e redução, foram encontrados 

rendimentos brutos na faixa de 99,8% e 92,5%, respectivamente. Tais valores são 

plenamente confiáveis, dada a elevada pureza dos produtos, confirmada por 

RMN. Já para os procedimentos de oxidação com sonicação e com agitação 

magnética, foi constatada uma recuperação mássica em relação à massa teórica 

esperada de 88,2% e 65,8% para cada caso, respectivamente. Novamente o 

processo de sonicação apresentou desempenho superior na preservação das 

espécies orgânicas envolvidas frente à oxidação.  
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Figura 5.21 - Espectros de RMN (¹H): produtos de oxidação, série 6. 

 

O produto do experimento de cicloadição da nitrona produzida 

anteriormente resultou em um espectro de 13C contendo tão somente os 

deslocamentos do solvente, significando decomposição praticamente total dos 

reagentes. Com efeito, desde o início do procedimento se observou a formação 

de uma suspensão por insuficiente solubilização do produto oxidado em tolueno. 

Esse comportamento reforça a idéia da presença de um sal orgânico no produto 

oxidado. 

Já o experimento de oxidação simultânea com cicloadição, em que a 

amina secundária foi oxidada na presença de BVE, resultou em um espectro 

extremamente semelhante ao do produto oxidado em condições normais (Figura 

5.22), sem qualquer evidencia de formação de isoxazolidina. Para efeito de 

comparação o espectro do produto deste experimento (inferior) é apresentado 

sobreposto ao da nitrona produzida anteriormente pelo procedimento geral 

(superior). O domínio da reação de oxidação é crucial para prosseguir com os 

experimento de cicloadição nesta série. 
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Figura 5.22 – Espectros de RMN (apt): nitrona e cicloadição simultânea, série 6. 
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5.7 Série 7 – Derivados de Acetato de Vanilina com Anilina 
 
 
Do experimento R26, etapa de iminação e redução, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.23) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

N-Fenil-4-acetóxi-3-metoxifenilmetanimina: 20,564 (-CH3); 55,920 (O-CH3); 

110,404 (CHAr); 120,756 (2CHAr); 122,873 (CHAr); 123,024 (CHAr); 125,948 (CHAr); 

129,080 (2CHAr); 135,015 (Cq); 142,324 (Cq); 151,500 (Cq); 151,684 (Cq); 

159,356 (CH=N); 168,651 (O-CR=O).  

N-(4-Acetóxi-3-metoxibenzil)anilina: 20,535 (-CH3); 48,028 (CH2); 55,684 (O-

CH3); 111,355 (CHAr); 112,733 (2CHAr); 117,534 (CHAr); 119,380 (CHAr); 122,602 

(CHAr); 129,131 (CHAr); 138,388 (Cq); 138,568 (Cq); 147,938 (Cq); 150,997 (Cq); 

169,141 (O-CR=O).  

Ambos os espectros são apresentados sobrepostos (primeiro e segundo, 

de cima para baixo), a fim de que se possam comparar os deslocamentos 

referentes aos sítios reativos das moléculas em cada etapa, comprovando-se a 

efetividade das reações. 

A Figura 5.23 também apresenta os espectros dos dois experimentos de 

oxidação para a preparação de nitronas, um com agitação magnética e outro sob 

sonicação (terceiro e quarto, de cima para baixo). Em ambos os casos observou-

se reação incompleta, verificada a permanência do deslocamento CH2 da amina 

secundária em 48,028 ppm. Ao mesmo tempo, constata-se a possibilidade de 

ocorrência de reação lateral, com formação de subproduto, dado o surgimento de 

deslocamento de CH2 em 64,651 ppm. Por outro lado, um aumento da freqüência 

do deslocamento do CH2 α da amina é coerente com a formação da 

hidroxilamina, forma oxidada intermediária no processo de preparação de 

nitronas. 

Sendo a oxidação da hidroxilamina geralmente mais rápida do que a 

oxidação da amina19, não era de se esperar encontrar esse intermediário no meio 

de reação. Porém, uma justificativa (mesmo que não prova definitiva) para sua 

relativa estabilidade no meio reacional é a presença de grupos ativadores no anel 

aromático, que podem inibir moderadamente a etapa final do mecanismo de 
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oxidação: desidratação com eliminação de um próton benzílico (vide mecanismo 

de oxidação na seção 3.4.2.1). A permanência no meio de reação de parte do 

material de partida, do produto de oxidação parcialmente convertido, bem como 

de eventuais intermediários e isômeros, reflete-se no espectro de 13C pela enorme 

quantidade de deslocamentos de CH aromáticos e Cq, que impossibilita a 

identificação de cada espécie química. 
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Figura 5.23 - Espectros de RMN (apt): imina e amina e nitronas, série 7. 

 

Sendo a oxidação da hidroxilamina geralmente mais rápida do que a 

oxidação da amina19, não era de se esperar encontrar esse intermediário no meio 

reacional. Porém, uma justificativa (mesmo que não prova definitiva) para sua 

relativa estabilidade no meio reacional é a presença de grupos ativadores no anel 

aromático, que podem inibir moderadamente a etapa final do mecanismo de 

oxidação: desidratação com eliminação de um próton benzílico (vide mecanismo 

de oxidação na seção 3.4.2.1). A permanência no meio reacional de parte do 

material de partida, do produto de oxidação parcialmente convertido, bem como 

de eventuais intermediários e isômeros, reflete-se no espectro de 13C pela enorme 
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quantidade de deslocamentos de CH aromáticos e Cq, que impossibilita a 

identificação de cada espécie química. 

A técnica de RMN ¹H não é um recurso suficiente para evidenciar a 

hipotética presença da hidroxilamina já que esse primeiro estágio de oxidação do 

N não afeta significativamente o deslocamento do CH2 vizinho, e prótons ligados 

a heteroátomos não apresentam boa definição de área. Além disso, a evidente 

desuniformidade do meio impossibilita o emprego de FT-IR para elucidar a 

questão, de modo que somente técnicas cromatográficas, atualmente não 

disponíveis no laboratório, seriam suficientes. 

De qualquer maneira, os espectros de ¹H da imina, amina e nitronas 

obtidas sob sonicação e com agitação magnética (na sequência, de cima para 

baixo) foram sobrepostos, com destaque para seus deslocamentos mais 

característicos, provando sua conversão de uma etapa para outra (Figura 5.24). 

Assim, verifica-se o deslocamento característico do próton CH=N da imina em 

8,381 ppm, inexistente no espectro da amina secundária; esta, por sua vez, é 

confirmada pelo deslocamento de CH2-N em 4,247 ppm. Pela redução 

proporcional da área sob este pico e pelo surgimento de dois novos 

deslocamentos de CH=N em 9,784 e 9,910 ppm, confirma-se a formação dos dois 

isômeros geométricos da nitrona.  

Para tecer ainda considerações sobre a conversão, integraram-se as áreas 

sob os picos característicos de cada função, bem como a área sob o 

deslocamento de CH3-O (substituinte presente em todas as moléculas analisadas) 

em 3,901 ppm (ligeiramente defasada para 3,758 ppm na amina secundária). A 

título de confirmação da eficiência do procedimento prévio de acetilação da 

vanilina, integrou-se igualmente o deslocamento dos prótons do grupo CH3CO, 

em 2,326 ppm. 

Ao atribuir o valor de 3,00 para a área sob o pico de CH3-O (referente a 3 

prótons), encontraram-se áreas bem próximas para os deslocamentos dos 

prótons do grupo acetato em todas as amostras, confirmando o grau de acetilação 

quantitativo. As áreas sob os picos característicos da imina e da amina 

apresentaram valores coerentes com sua proporção de prótons em relação ao 

pico de referência (do grupo metoxil), bem próximas de 1,0 e 2,0, 

respectivamente. 
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Figura 5.24 - Espectros de RMN (¹H): imina, amina e nitrona, série 7. 

 

No caso da nitrona, como não houve conversão total, e como se observou 

a formação de dois estereoisômeros, é de se esperar que a soma das áreas sob 

os picos de CH=N (da nitrona) com metade da área sob o pico CH2-N (da amina) 

igualem ou se aproximem da unidade, o que é fácil de perceber consultando o 

espectro (0,57+0,33+0,24/2=1,02 para o experimento sob sonicação, e 

0,60+0,34+0,23/2=1,055 para o experimento com agitação magnética). Como os 

reagentes foram sempre alimentados em proporções estequiométricas, e como os 

valores de área sob os deslocamentos foram atribuídos de forma que uma 

unidade corresponda a um próton, metade da área sob o deslocamento de CH2-N 

no espectro da nitrona indica aproximadamente a porcentagem molar de amina 

(ou hidroxilamina) não reagida. Como em ambos os casos de oxidação esse valor 

é próximo de 0,10 (metade de 0,23 e 0,24), estima-se para os procedimentos 

adotados uma conversão de cerca de 90% em nitrona, com preferência (embora 

não muito destacada) de um estereoisômero sobre o outro. 

Para os procedimentos de iminação e redução, foram encontrados 

rendimentos na faixa de 99,0% e 88,0%, respectivamente. Tais valores são 
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plenamente confiáveis, dada a elevada pureza dos produtos confirmada por RMN. 

Já para os procedimentos de oxidação sob sonicação e com agitação magnética, 

foi constatada uma recuperação mássica em relação à massa teórica esperada 

de 85,9% e 83,4% para cada caso, respectivamente. Aqui o processo de 

sonicação apresentou desempenho similar na preservação das espécies 

orgânicas envolvidas frente à oxidação, e mesmo não sendo suficiente para a 

conversão completa do substrato, apresentou igual conversão em tempo menor. 
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5.8 Série 8 – Derivados de Vanilina com Anilina 
 
 
Do experimento R25, etapa de iminação, redução e oxidação, foram 

obtidos os seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.25) de RMN apt (CDCl3, δ, 

ppm, 75MHz): 

N-Fenil-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina: 55,984 (O-CH3); 108,468 (CHAr); 

114,208 (CHAr); 120,855 (2CHAr); 125,306 (CHAr); 125,604 (CHAr); 128,945 (Cq); 

129,110 (2CHAr); 147,142 (Cq); 149,083 (Cq); 152,079 (Cq); 160,262 (CH=N).  
N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)anilina: 48,117 (CH2); 55,705 (O-CH3); 110,103 

(CHAr); 112,814 (2CHAr); 114,268 (CHAr); 117,455 (CHAr); 120,297 (CHAr); 129,094 

(2CHAr); 131,141 (Cq); 144,621 (Cq); 146,559 (Cq); 148,079 (Cq).  

N-Óxido de N-(4-hidróxi-3-metoxibenzilideno)anilina: 56,083 (O-CH3); 108,789 

(CHAr); 114,424 (CHAr); 122,332 (2CHAr); 125,519 (CHAr); 127,541 (2CHAr); 

128,701 (CHAr); 129,797 (Cq); 131,609 (CH=N); 143,959 (Cq); 147,197 (Cq); 

151,768 (Cq).  

Contudo, outros deslocamentos foram observados na região de CH 

aromáticos, de modo que a identificação dos deslocamentos próprios da nitrona 

pode ter sido impreciso. De qualquer forma, o deslocamento característico da 

função (CH=N) pôde ser identificado som segurança. Para sanar qualquer dúvida, 

o espectro de ¹H do produto oxidado é apresentado, com destaque para o 

deslocamento do próton de CH=N em 9,819 ppm, em comparação com os 

prótons de CH3-O (que não participam de qualquer reação nessas condições), em 

3,945 ppm. A integração confirma a razão esperada entre suas áreas, cerca de 

1:3 (Figura 5.26). 

Todos os espectros de RMN apt são apresentados sobrepostos em 

sequência, de cima para baixo, a fim de que se possam comparar os 

deslocamentos referentes aos sítios reativos das moléculas em cada etapa, 

comprovando-se a efetividade das reações (Figura 5.25). 

Para os três procedimentos apresentados, iminação, redução e oxidação, 

observam-se de um espectro para outro a conversão praticamente total dos sítios 

reativos e a obtenção de produtos com razoável pureza, sem a necessidade de 
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técnicas exaustivas de purificação. Rendimentos foram obtidos na faixa de 98,9%, 

89,2% e 86,6%, respectivamente.  
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Figura 5.25 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona, série 8. 
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Figura 5.26 - Espectro de RMN (¹H): nitrona, série 8. 
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5.9 Série 9 – Derivados de Vanilina com Furfurilamina 
 
 
Do experimento R28, etapa de iminação e redução, foram obtidos os 

seguintes dados espectroscópicos (Figura 5.27) de RMN apt (CDCl3, δ, ppm, 

75MHz): 

N-Furfuril-4-hidróxi-3-metoxifenilmetanimina: 55,927 (O-CH3); 56,802 (CH2); 
107,565 (CHFuril); 108,305 (CHAr); 110,438 (CHAr); 114,093 (CHFuril); 124,416 

(CHAr); 128,363 (Cq); 142,151 (CHFuril); 147,110 (Cq); 148,712 (Cq); 152,333 (Cq); 

163,095 (CH=N).  
N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)furfurilamina: 45,120 (CH2); 52,600 (CH2); 55,817 

(O-CH3); 107,113 (CHFuril); 110,101 (CHFuril); 110,915 (CHAr); 114,190 (CHAr); 

121,156 (CHAr); 131,521 (Cq); 141,809 (CHFuril); 144,762 (Cq); 146,641 (Cq); 

153,637 (Cq).  
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Figura 5.27 - Espectros de RMN (apt): imina, amina e nitrona, série 9. 
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Ambos os espectros são apresentados sobrepostos em sequência, de cima 

para baixo, a fim de que se possam comparar os deslocamentos referentes aos 

sítios reativos das moléculas em cada etapa, comprovando-se a efetividade das 

reações.  

À ilustração foi acrescentado o espectro do produto de oxidação (inferior), 

apresentando deslocamentos característicos das duas nitronas esperadas, 

notadamente os de CH2-N, em 62,330 e 69,150 ppm. Dada a mistura de 

regioisômeros e isômeros geométricos com grande quantidade de átomos de 

carbono, a identificação dos compostos pico a pico se torna impraticável. Mesmo 

assim, fornecendo uma evidência adicional de formação das nitronas, apresenta-

se o espectro de ¹H com destaque na região dos deslocamentos de prótons 

metilênicos de N-benzilnitronas e N-furfurilnitronas (Figura 5.28).  
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Figura 5.28 - Espectro de RMN (¹H): amina, imina e nitrona, série 9. 

 

Para facilitar a visualização do movimento dos picos de acordo com as 

etapas das reações, os espectros de ¹H da imina (superior) e da amina 

secundária (central) estão sobrepostos. De uma etapa para outra, confirmam-se o 
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desparecimento do deslocamento do CH2-N em 4,470 ppm da imina e a formação 

dos dois novos deslocamentos de CH2-N da amina secundária, em 3,708 e 3,784 

ppm. Esses últimos, por fim, desaparecem, dando lugar a três deslocamentos de 

CH2-N de nitronas, em 4,973, 5,038 e 5,288 ppm, indicando ter havido conversão 

total da amina e formação de três nitronas isoméricas. Sem procedimentos mais 

elaborados, não é possível obter informação sobre qual dos quatro isômeros 

possíveis não se formou. Para efeito de ilustração, limita-se a representar os dois 

regioisômeros Z. Ainda, por integração das áreas dos três deslocamentos 

mencionados podemos ter uma idéia do grau de seletividade da reação, que não 

privilegia destacadamente a qualquer dos isômeros produzidos.  

Para os três procedimentos apresentados, iminação, redução e oxidação, 

foi possível observar a conversão praticamente total dos sítios reativos e a 

obtenção de produtos com razoável pureza (mesmo que mistura de isômeros), 

sem a necessidade de técnicas exaustivas de purificação. Rendimentos foram 

obtidos na faixa de 99,5%, 94,0% e 99,9%, respectivamente.  
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5.10 Discussão geral  
 

 

5.10.1 Sobre preparação das iminas 

 

 

A preparação das iminas consistiu da primeira etapa do processo de 

aminação redutiva livre de solventes,14 conforme proposto por Cho e Kang. 

Embora o processo de redução possa ser empregado logo na sequência, sem 

que a imina seja isolada, optou-se por interromper o procedimento após observar 

o consumo dos reagentes de partida e consequente formação da imina, a fim de 

se confirmar sua formação por espectrometria de RMN e determinar o rendimento 

dessa etapa. 

Nas séries em que aminas e aldeídos líquidos foram empregados (séries 1 

a 6), a turvação do meio foi observada logo de início, devido à formação de 

gotículas de água co-produzidas durante a reação. Como esperado, dada a 

conhecida alta reatividade dos aldeídos aromáticos, as reações foram rápidas e 

exotérmicas, com evolução de vapor d’água que se condensou ainda nas paredes 

do balão. 

 

 

Emprego de solvente – diclorometano 
Na série 7, em que se empregou o acetato de vanilina, o meio dereação 

precisou ser solubilizado em diclorometano, já que a combinação dos reagentes 

originou uma mistura extremamente viscosa, com risco mesmo de se cristalizar. 

Não obstante, a quantidade de solvente foi limitada àquela normalmente 

empregada no tratamento da reação. A água co-gerada durante a reação 

naturalmente se separou do meio na forma de gotículas suspensas, devido à 

grande diferença de polaridade com relação ao solvente. Em todas as séries até 

aqui, essa imiscibilidade da água co-produzida no próprio meio de reação 

contribui para o deslocamento do equilíbrio de iminação, resultando nos grandes 

rendimentos observados. 
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Emprego de solvente – acetato de etila 
As série 8 e 9 já representam um caso particular, pois é introduzida uma 

função orgânica que perturba o equilíbrio natural de iminação, o fenol. Com efeito, 

as demais funções até então apresentadas (éter e éster) não apresentam 

considerável reatividade com aminas nas condições empregadas. Contudo, o 

grupo fenol apresenta uma acidez suficiente para reagir com a amina, formando 

um equilíbrio ácido-base que compete com o equilíbrio de iminação. A ilustração 

desses equilíbrios é apresentada como exemplo para a série 8, mas aplica-se 

igualmente à série 9 (Figura 5.29). 

 

OH

O
O

H

H2N

H2NHO

O
O

H

N
HO

O

H

O-

O
O

H

+H3N+

H2O+ +

a)

b)

 
Figura 5.29 – Equilíbrios químicos de vanilina com anilina. 

 

Em testes preliminares, a preparação de iminas com esses reagentes foi 

experimentada primeiramente na ausência de solventes. Não houve tempo 

suficiente para a vanilina, que já é sólida à temperatura ambiente, dissolver-se 

completamente na anilina, e já se observou a formação de grumos, e depois 

cristais, até que o meio de reação se torna completamente um sólido duro, 

insolúvel em diclorometano. 

Um segundo experimento preliminar foi realizado em diclorometano desde 

o instante da mistura dos reagentes. Neste caso, foi possível manter a agitação 

do meio o tempo inteiro, mas logo se observou a suspensão de cristais 

(insolúveis). Por esse estranho comportamento, já que se esperava que a imina 

formada fosse solúvel em diclorometano, concluiu-se que o material formado seria 

na verdade o sal orgânico resultante do equilíbrio (a) da Figura 5.29, o vanilinato 

de anilínio. Sendo esse sal insolúvel em diclorometano, o equilíbrio é 

grandemente deslocado para a direita e boa parte dos reagentes é removida do 

meio sem ter chance de formar a imina, comprometendo seriamente o rendimento 

da reação. 
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Para superar este problema, pensou-se então em um solvente capaz de 

solvatar os íons orgânicos, de modo que o sal não se precipite e que o equilíbrio 

(a) seja preservado. Com mais reagentes presentes no meio de reação, o 

equilíbrio (b) poderia também se estabelecer, aumentando a chance de formação 

de imina. Por fim, para garantir que o equilíbrio (b) prevalecesse sobre o (a), seria 

necessário o emprego de algum recurso que retirasse a água do meio reacional. 

Como isso, chegou-se ao sistema empregado nos experimentos, utilizando 

acetato de etila como solvente para solvatar o sal orgânico eventualmente 

formado, e Na2SO4 anidro como recurso para a remoção da água. 

A solução encontrada se mostrou tecnicamente eficiente e ambientalmente 

benigna, por se tratar de um solvente com baixa toxicidade e boa degradabilidade 

e de um agente secante completamente atóxico. Além disso, durante o 

procedimento de filtração que segue à reação, observou-se a retenção de 

material orgânico precipitado, que precisou ser lavado várias vezes com acetato 

de etila para que todo material reagido fosse recuperado. Disso conclui-se que o 

acetato de etila é um bom solvente para ambos os reagentes e para o sal 

eventualmente formado a partir deles, porém, é demasiadamente polar para 

solubilizar completamente o produto de reação, a imina, o que contribui ainda 

mais para o deslocamento do equilíbrio (b) para a direita e garante o bom 

desempenho da reação. 

 

Rendimento e tempos de reação 
Durante os experimentos preliminares, o tempo de reação na etapa de 

iminação foi estipulado em 15 min. Os rendimentos brutos para todas as iminas 

produzidas nessas condições variaram de 84 a 95%.  

Guzen e colaboradores apresentaram tempos de reação tão curtos quanto 

10 minutos e conversões quantitativas na síntese de iminas com as mais variadas 

estruturas moleculares por sonicação372. No entanto, por nossas reações terem 

sido realizadas sem controle da exotermia e da transferência de calor com o 

ambiente, é irrazoável tecer considerações cinéticas prevendo uma relação de 

tempo de reação com rendimento/conversão. O emprego de sonicação não foi 

cogitado nessa etapa do processo, por se tratar de uma reação bastante simples 

e não muito desafiadora. Por causa disso, optou-se por privilegiar em nossos 

estudos a maximização do rendimento, que está alinhada com o conceito da 
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Química Verde de “economia do átomo”, mesmo em detrimento dos tempos de 

reação. Assim, muitas vezes os reagentes foram deixados em contato por 45 a 

120 minutos, a fim de garantir máxima conversão. Com efeito, para 

procedimentos assim realizados, rendimentos superiores a 98% foram obtidos 

frequentemente, mesmo com aldeídos contendo grupos ativadores, como o 4-

anisaldeído. 

 

Caracterização 
A caracterização das iminas produzidas foi realizada pela análise de seus 

espectros de RMN de 13C, pela técnica de APT, observando-se especialmente o 

deslocamento do carbono primário da função CH=N sempre acima de 150 ppm. 

Os demais deslocamentos de cada espectro mostraram-se coerentes com o 

esperado para cada composto. 

Os produtos gerados não passaram por purificação adicional, sendo 

utilizados nas etapas seguintes de reação. Mesmo assim, os espectros de RMN 

de 13C (APT) permitiram constatar significativa pureza em todas as amostras, 

dando plena confiança ao cálculo de rendimento. 

 

 

5.10.2 Sobre a preparação das aminas secundárias 

 

 

A preparação das aminas secundárias consistiu da segunda etapa do 

processo de aminação redutiva livre de solventes14, conforme proposto por Cho e 

Kang. Neste estudo, as iminas foram preparadas em uma etapa separada, o que 

permitiu realizar a segunda etapa da aminação redutiva com total conhecimento 

dos componentes do meio de reação, podendo-se controlar melhor as proporções 

estequiométricas. 

 

Emprego de solvente – metanol 
Como parte do escopo deste projeto, e com a intenção de atender ao 

princípio da Química Verde de utilização de “solventes e auxiliares mais seguros”, 

buscou-se sempre realizar as reações em condições livres de solvente, por 
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simples contato dos reagentes. Contudo, devido a algumas propriedades de 

certos reagentes, nem sempre isso foi possível. 

As séries 1, 2, 3, 5 e 6 admitiram perfeitamente a etapa de redução na 

ausência de qualquer recurso extra além dos reagentes de partida. Suas misturas 

de reação formaram suspensões com viscosidade propícia à agitação/ 

maceração. Todavia, tal não foi o caso das demais séries, que sempre 

requereram pequena quantidade de metanol para promover o contato entre os 

reagentes, nesses casos sólidos. Mesmo assim, a quantidade de metanol 

empregada foi apenas o suficiente para umectar o meio de reação, e não 

solubilizá-lo. Com efeito, a adição de metanol provoca efervescência e grande 

desprendimento de calor, motivo pelo qual deve ser acrescentado em pequena 

quantidade, e mesmo assim bem lentamente.  

Neste aspecto, a série 9 constituiu um caso à parte. Pela adição gradual de 

pequena quantidade de metanol, o meio de reação tornou-se rapidamente de um 

pó fino em uma massa fortemente aderente que impedia sua homogeneização. 

Para assegurar o prosseguimento da reação, neste caso foi admitida quantidade 

maior de metanol, exercendo este a função mesma de solvente.  

Mesmo que se tenha empregado pequena quantidade de solvente, espera-

se daí qualquer efeito senão positivo, pois já foi relatado favorecimento na 

redução de compostos carbonílicos em sistemas semelhantes pela presença de 

solvente polar prótico225. De fato, acompanhando os experimentos de redução por 

TLC, observou-se que a adição de metanol provoca um contato tão íntimo entre 

os reagentes que a conversão foi praticamente imediata. Mesmo assim, a 

maceração foi continuada até o final do tempo estipulado.  

Há relato em literatura de redução de iminas empregando mesmo etanol, 

solvente menos tóxico, mas ainda assim em grande quantidade e com 

aquecimento373. 

 

Rendimentos 
Em todas as séries, altos rendimentos brutos foram obtidos na etapa de 

redução (Tabela 5.1). A boa resolução dos espectros de RMN de 13C (apt) na 

maioria dos casos indica elevada pureza das amostras de produto final, dando 

confiabilidade ao cálculo de rendimento e dispensando uma purificação mais 
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exaustiva. As reações se mostraram efetivas na ausência de solvente, e não 

prejudicadas pelo uso de pequena quantidade de metanol. 

 
Tabela 5.1 - Rendimentos brutos das reações de redução. 
Série  Tempo de 

maceração 
Rendimento 

bruto (%) 

1  60 min 92,5 

2  120 min 94,4 

3  120 min 95,0 

4  60 min (MeOH) 91,0 

5  120 min 90,5 

6  120 min 92,5 

7  60 min (MeOH) 88,0 

8  60 min (MeOH) 89,2 

9  60 min (MeOH) 94,0 

 

Caracterização 
A caracterização das aminas produzidas foi realizada pela análise de seus 

espectros de RMN de 13C (apt), observando-se especialmente o deslocamento do 

carbono CH2-N (obtido após redução da ligação C=N) entre 40 e 60 ppm. Os 

demais deslocamentos de cada espectro mostraram-se coerentes com o 

esperado para cada composto. 

Não houve oportunidade de analisar os produtos por FT-IR. Contudo, 

quando esta técnica está disponível, pode-se confirmar a eficácia da reação pelo 

desaparecimento da intensa banda de absorção entre 1690 e 1640 cm-1 relativa 

ao estiramento C=N, e pelo aparecimento de uma grande banda de absorção 

entre 3500 e 3200 cm-1 para o grupo -NH.  

Além de rendimentos quantitativos, fácil disponibilidade dos reagentes, 

simplicidade operacional, condições brandas de reação e rápida redução, a 

compatibilidade do sistema com halogênios (sistemas Pd/C e Ra-Ni são 

incompatíveis com halogênios em condições de CTH)374 torna esse processo 

extremamente versátil e atrativo. 
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5.10.3 Sobre a preparação das nitronas 

 

 

A preparação das nitronas baseou-se nos trabalhos de oxidação de aminas 

secundárias catalisada por Na2WO4.2H2O publicados por Murahashi e 

colaboradores19. As aminas previamente preparadas e isoladas foram misturadas 

com mínima quantidade de metanol e quantidade catalítica de Na2WO4.2H2O. O 

excesso de solução aquosa de H2O2 a 30% foi importante para garantir a 

presença de suficiente quantidade de oxigênio ativo na fase líquida, frente à 

decomposição do agente oxidante gerando gás O2. 

 

Caracterização 
A caracterização das nitronas foi realizada pela análise de seus espectros 

de RMN de 13C (apt), buscando-se observar especialmente o deslocamento do 

carbono primário CH=N sempre acima de 130 ppm, ou do carbono secundário 

CH2-N nas proximidade de 70 ppm. 

 

Rendimento 
A literatura consultada especifica rendimento de 85% para o N-óxido de N-

benzilidenobenzilamina, nitrona da série 1, após purificação em coluna 

cromatográfica de sílica. Nossos rendimentos para esse composto e para as 

nitronas das demais séries foram igualmente elevados (Tabela 5.2). Embora o 

processo de purificação adicional não tenha sido realizado, a qualidade dos 

espectros de RMN na maioria dos casos nos permite inferir um rendimento 

absoluto não muito inferior a esses valores. 

A sonicação do meio de reação por 30 minutos se mostrou eficaz na 

diminuição do tempo de reação, aumento de conversão e melhoria da qualidade 

do produto (redução de impurezas), todos esses fatores contribuindo para o 

alinhamento deste trabalho com os princípios da Química Verde. 

Todas as nitronas propostas foram identificadas por seus espectros de 

RMN, mesmo que algumas não tenham sido isoladas. Justificativas baseadas nas 

funcionalidades químicas dos materiais de partida foram levantadas para explicar 

a conversão incompleta nas séries 6 e 7, que carecem de investigação mais 

profunda. Aparentes anomalias em alguns espectros foram esclarecidas pela 
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identificação de régio- e estereoisômeros. Devido à falta de régio- e 

estereosseletividade, especialmente nas N-metileno nitronas, a utilização de 

benzilamina e furfurilamina como aminas primárias de partida é desencorajadora 

na busca de rotas de síntese de intermediários de princípios ativos, já que o 

produto de oxidação de suas aminas secundárias correspondentes pode levar à 

formação de até 4 isômeros diferentes. Não obstante, diferentemente dos outros 

exemplos que partiram da anilina como amina primária, a N-aril nitrona da série 7 

apresentou estereoisomeria. 

 
Tabela 5.2 - Rendimentos brutos das reações de oxidação. 

Série Tempo (min) Rendimento bruto (%) 

1  180 94,3 

2  180 78,3 

2 (ultra-som) 30 93,0 

3  90 94,4 

3 (ultra-som) 10 r.i. 

4  180 96,9 

5  90 78,1 (4 isômeros) 

5 (ultra-som) 30 93,9 (4 isômeros) 

6  180 r.i. 

6 (ultra-som) 30 r.i. 

7  180 r.i. (2 isômeros) 

7 (ultra-som) 40 r.i. (2 isômeros) 

8  180 86,6 

9  180 99,9 (3 isômeros) 
r.i. reação incompleta 

 

TLC e casos de isomeria 
A técnica de cromatografia de camada fina (TLC) foi empregada em todos 

os experimentos como recurso auxiliar para monitorar a conversão em tempo o 

mais próximo possível do real, em concordância com o princípio número 11 do 

protocolo da Química Sustentável.  

Caso peculiar que será dado como exemplo para a investigação da 

formação de isômeros é o do ensaio realizado com o produto de oxidação da 
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série 5 (cromatoplaca ilustrada na Figura 5.30), corrido em paralelo com uma 

amostra da amina secundária de origem em eluente constituído de mistura 10:1 

em volume de isohexano e acetato de etila, usando luz UV e vapores de iodo 

ressublimado como reveladores. 

 
Figura 5.30 - Ensaio de TLC, série 5, etapa C. 

 

Observou-se a mancha característica da amina (faixa da esquerda) numa 

altura intermediária, com forte adsorção de iodo, e sua ausência no produto 

oxidado. A amostra do meio de reação (faixa da direita), por sua vez, apresentou 

duas manchas distintas e bem próximas, na parte de baixo da placa. Sua posição 

bem inferior à da amina de origem é coerente com o aumento da polaridade da 

molécula causada pela oxidação. Ao mesmo tempo, a duplicidade da mancha 

constitui mais uma evidência da formação de isômeros, já que a polaridade de 

cada estereoisômero tende a ser ligeiramente diferente. 

 

 

5.10.4 Cicloadição para a preparação das isoxazolidinas 

 

 

A reação de cicloadição de nitronas com compostos vinílicos representou a 

etapa mais crítica e desafiadora do projeto, até mesmo por ainda não ter sido 

desenvolvida alternativa livre de solvente e à temperatura ambiente. Pela 

característica endergônica da reação, altas temperaturas são sempre 

requisitadas; pela grande massa molecular das espécies envolvidas (e 

consequente alto ponto de fusão), o emprego de solvente é geralmente 

necessário para assegurar a fluidez do meio reacional e o contato entre os 

reagentes. Tolueno tem sido utilizado como referência, inclusive por permitir altas 

temperaturas de refluxo, e foi o adotado neste trabalho, mesmo que casos 

particulares do emprego de etanol e 1,1-dicloroetano já tenham sido relatados375. 
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O BVE foi selecionado como dipolarófilo preferencial nos experimentos por 

já ter apresentado bom desempenho em cicloadiação [3+2] segundo a literatura 

de referência19. Além dele, experimentou-se ainda a cicloadição com NVCL em 

duas séries, investigando a possibilidade de acrescentar um segundo heterociclo 

na estrutura da isoxazolidina. Embora com elevados tempos de reação, N-

vinilamidas já foram utilizadas como dipolarófilos em cicloadição com nitronas, 

resultando em elevado rendimento mesmo na ausência de solventes376.  

Inspirados por um crescente interesse na química de produtos naturais 

com atividade biológica, experimentou-se também o emprego da quinidina no 

papel de dipolarófilo para a reação de cicloadição com nitronas. A quinidina é um 

agente farmacêutico natural extraído da casca do arbusto cinchona, constituindo 

um poderoso agente antiarrítmico empregado em casos severos de malária377. 

Mesmo que sejam encontradas em produtos naturais diversas aplicações 

terapêuticas, é sabido que suas propriedades em muitos casos podem ser 

otimizadas por modificação química378. De qualquer maneira, não foi possível 

identificar produtos de cicloadição com quinidina. 

De todas as isoxazolidinas que se pretenderam sintetizar, são 

apresentadas aquelas que foram identificas e/ou isoladas neste trabalho. 

Nota-se que todas as isoxazolidinas efetivamente preparadas (Figura 5.31) 

são derivadas de anilina; as nitronas preparadas com benzilamina não geraram 

isoxazolidina. Mesmo que casos de cicloadição de N-furfurilnitronas já tenham 

sido relatados (com acrilatos) 379, os experimentos realizados neste trabalho não 

se mostraram efetivos.  

A regiosseletividade das reações concordou com o que já foi encontrado 

por outros grupos de pesquisa, mas usando excesso bem menor do reagente 

dipolarófilo380. 
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Figura 5.31 – Isoxazolidinas efetivamente preparadas. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

As iminas propostas foram preparadas com altos rendimentos em 

temperatura ambiente, sem excesso estequiométrico e em condições livres de 

solventes e auxiliares (exceto apenas quando a presença da função fenol exigiu 

derivatização e aumento da complexidade): 

 

N-Benzil-fenilmetanimina 87,0% 

N-Fenil-2-furilmetanimina 90,0% 

N-Fenil-fenilmetanimina 99,8% 

N-Fenil-4-metoxi-fenilmetanimina 95,0% 

N-Benzil-4-metoxi-fenilmetanimina 98,5% 

N-Furfuril-2-furilmetanimina 99,8% 

N-Fenil-4-acetóxi-3-metoxifenil-metanimina 99,0% 

N-Fenil-4-hidróxi-3-metoxifenil-metanimina 98,9% 

N-Furfuril-4-hidróxi-3-metoxifenil-metanoimina 99,5% 
 

Todas as iminas foram convertidas quantitativamente nas aminas 

secundárias correspondentes, em temperatura ambiente, sem excesso 

estequiométrico e ausência de solvente (ou mínima quantidade), empregando 

agente redutor e ácido ativador não tóxicos e não poluentes: 

 

Dibenzilamina 92,5 % 

N-Furfurilanilina 94,4 % 

N-Benzilanilina 95,0 % 

N-(4-Metoxibenzil)-anilina 91,0 % 

N-(4-Metoxibenzil)-benzilamina 90,5 % 
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Difurfurilamina 92,5 % 

N-(4-Acetóxi-3-metoxibenzil)anilina 88,0 % 

N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)anilina 89,2 % 

N-(4-Hidróxi-3-metoxibenzil)-furfurilamina 94,0 % 
 

Todas as nitronas propostas foram preparadas a partir das aminas 

secundárias, também em condições ecologicamente sustentáveis, em 

temperatura ambiente, utilizando agente oxidante e catalisador não tóxicos e não 

poluentes:  

 

N-Óxido de N-benzilideno-benzilamina 94,3 % 

N-Óxido de N-furfurilidenoanilina 93,0 % 

N-Óxido de N-benzilidenoanilina 94,4 % 

N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)-anilina 96,9 % 

N-Óxido de N-(4-metoxibenzilideno)-benzilamina e  
N-Óxido de N-benzilideno-4-metoxibenzilamina 93,9 % 

N-Óxido de N-furfurilideno-furfurilamina Não quantificada 

N-Óxido de N-(4-acetóxi-3-metoxi-benzilideno)anilina Não quantificada 

N-Óxido de N-(4-hidróxi-3-metoxi-benzilideno)anilina 86,9 % 

N-Óxido de N-(4-hidróxi-3-metoxibenzilideno)furfurilamina e 
N-Óxido de N-furfurilideno-4-hidróxi-3-metoxi-benzilamina 99,9 % 

 

A sonicação foi experimentada com sucesso como alternativa para reduzir 

o tempo de reação, preservando as espécies reativas da degradação pelo 

prolongado contato com o agente oxidante. 

A preparação de isoxazolidinas por cicloadição 1,3-dipolar, utilizando 

nitronas produzidas neste trabalho, mostrou-se viável em vários casos, resultando 

na síntese de moléculas cujas estruturas lhes conferem potencial atividade 

biológica: 
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5-Butóxi-3-(2-furil)-2-feniltetrahidroisoxazole 30 % 

5-Butóxi-2,3-difeniltetrahidroisoxazole 38 % 

1-(2,3-Difeniltetrahidro-5-isoxazolil)-2-azepanona Não isolada. 

5-Butóxi-3-(4-metoxifenil)-2-feniltetrahidroisoxazole 30 % 
 

Com isso, os objetivos gerais e específicos foram atingidos, resultando na 

sistematização de novos conhecimentos que poderão vir a contribuir com 

pesquisas futuras na área química e farmacêutica, onde se determinará a 

atividade biológica específica de cada uma das estruturas preparadas, ou se 

experimentará sua anexação em arranjos moleculares mais elaborados. 
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