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1. Introdução 
 

A mudança de grupos funcionais é muito importante na área de síntese 

orgânica por possibilitar a traçar rotas sintéticas para a obtenção de novos 

compostos. A reação de oxidação de álcoois para aldeídos e cetonas é uma 

grande aliada na síntese orgânica, uma vez que possibilita a preparação de 

precursores importantes em síntese orgânica. Processos clássicos de oxidação 

de álcoois, no entanto, utilizam compostos superoxidantes e catalisadores 

muito tóxicos como CrO3.
1
 clorocromato de piridínio (PCC),2 KMnO4.

3
 etc, além 

de utilizarem quantidades estequiométricas desses reagentes. 

Nos últimos anos, foram desenvolvidas metodologias com condições 

reacionais mais brandas, catalisadores menos tóxicos e nocivos ao meio 

ambiente como O2,
4 H2O2

5
 e terc-butilhidroperóxido (TBHP).6 O rutênio, por ser 

um metal com uma extensa faixa de oxidação,7 diversos trabalhos destacam o 

seu uso, como complexos orgânicos, para esse tipo de conversão, com boa 

atividade catalítica e uma oxidação seletiva.  

Wang e colaboradores desenvolveram uma metodologiaErro! Indicador 

não definido. que utiliza 10 mol % de Fe(NO3)3·9H2O e 5 mol% de ABNO (N-

oxil-9-azabiciclo[3.3.1]nonano, iniciador radicalar) sob atmosfera de oxigênio 

para a formação quantitativa para aldeídos aromáticos, com 99% de 

seletividade (Esquema ). 

 

Esquema 1. Oxidação seletiva de alcoóis a aldeídos com O2. 

Dentre os complexos metálicos empregados para a oxidação catalítica 

de alcoóis à aldeídos/cetonas, o rutênio é um dos mais utilizados.Erro! 

Indicador não definido.  Dentro desse contexto nosso grupo de pesquisa tem 

trabalhado com ligantes derivados de bases de Schiff, para a formação de 

complexos metáticos, com platina, paládio e rutênio. Assim vários complexos 

de rutênio estão sendo sintetizados para serem avaliados como oxidantes 

seletivos de álcoois. 

2. Objetivos 
 

 Avaliação de complexos de rutênio, derivados de bases de Schiff, 

para a oxidação de álcoois. 

 Otimização dos parâmetros como solvente, tempo de reação e 

temperatura, para essa oxidação. 

 Aplicação da reação otimizada em uma série de álcoois. 



 Monitoramento e Quantificação da reação por cromatografia à gas 

acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) 

 

3. Metodologia 
 

Primeira etapa – Otimização da metodologia 

 A condição reacional que será utilizada é uma adaptação mediante a 

modificação de uma metodologia retirada da literatura,8 em se utilizam 

catalisadores de rutênio (III) e terc-butilhidroperóxido (TBHP) como oxidante. 

 Nessa parte do trabalho, será avaliado a quantidade de catalisador no 

meio reacional e também a otimização da quantidade de TBHP. Também serão 

avaliado vários tipos de solventes, temperatura e tempo de reação, com o 

intuito de melhorar a reação de oxidação de álcoois. 

Segunda etapa – Aplicação da metodologia em álcoois 

Obtido as melhores condições reacionais de catalisador e quantidade de 

oxidante, serão selecionados alguns álcoois, dentre elas: primários, 

secundários e com grupos aromáticos ou alifáticos, para testar a metodologia 

desenvolvida. 

Terceira etapa – Desenvolvimento de curvas de calibração para a quantificação 

em CG-EM 

Todas as reações que serão feitas neste trabalho, serão acompanhados 

por cromatografia à gás acoplada a um espectrômetro de massas para a 

quantificação do consumo e formação do álcool e aldeído, respectivamente. 

Essa quantificação será feita mediante a curvas de calibração para cada 

sistema. 

 

4. Cronograma 
 

Atividades 1º.  2º.   3º. 4º.  5º. 6º. 7º. 8º. 9º. 10º. 11º. 12º. 

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Primeira etapa X X X X         

Segunda etapa     X x x x x x x x 

Terceira etapa X X X X X X X X X X X X 

Caracterização X X X X X X X X X    
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