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Resumo: São inúmeras as vantagens do emprego dos processos catalíticos na indústria. Por meio 
desses processos é possível sintetizar produtos químicos de alto valor agregado e de interesse 
comercial. Neste trabalho, utilizou-se o catalisador de vanádio em presença de peróxido de 
hidrogênio em condições suaves de reação, em um sistema homogêneo para promover a oxidação 
do isoeugenol. A vanilina, produto majoritário da reação, foi obtida por meio de um processo catalítico 
rápido e seletivo, agregando assim valor uma matéria prima de origem natural e abundante na Brasil  
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INTRODUÇÃO 
 
Nas últimas décadas, a catálise tem sido 
essencial para o desenvolvimento da indústria 
química. Mais de 80% dos produtos químicos 
manufaturados são obtidos mediante 
processos que requerem o uso de um 
catalisador em pelo menos uma das etapas de 
sua produção.1-4  
São inúmeras as vantagens do emprego dos 
processos catalíticos na indústria. O uso de 
catalisadores permite que reações 
termodinamicamente favoráveis possam 
ocorrer em espaços temporais reduzidos.  
Outra vantagem está na possibilidade de 
realizar as reações em condições menos 
drásticas (temperaturas e pressões 
reduzidas), o que para um processo industrial, 
envolve uma grande economia de energia na 
construção e utilização das plantas 
industriais.4 Outro aspecto atrativo da catálise, 
se não o mais importante, é a excelente 
economia atômica, pois os catalisadores 
permitem ainda, diminuir ou até mesmo 
eliminar a formação de produtos indesejados 
aumentando a seletividade do processo.4-6  
   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram realizadas reações com o substrato 
isoeugenol catalisadas pelo catalisador de 
vanádio (VO3NH4/H2SO4) em presença do 
oxidante de peróxido de hidrogênio (H2O2) 
temperaturas de 50 e 60ºC em um sistema 
homogêneo (Esquema1), cujo produto obtido  
foi à vanilina, produto esse derivado da 
oxidação do substrato isoeugenol. 
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Na tabela 1 estão apresentadas algumas 
experiências com os resultados obtidos na 
reação de oxidação do isoeugenol em um 
sistema homogêneo utilizando como 
catalisador VO3NH4/H2SO4  na presença de 
peróxido de hidrogênio em condições suaves. 
Na experiência 1, com uma concentração de 
1x10-4 molL -1 do catalisador na temperatura 
de 60ºC por 4 horas de reação, observamos 
uma conversão de 30% do substrato  com 
uma seletividade de 68% para o produto 
majoritário. Quando a concentração do 
catalisador é dobrada nas mesmas condições 
de temperatura e volume de peróxido de 
hidrogênio (experiência 2) foi observado um 
acréscimo na conversão do substrato para 
53% mantendo-se uma seletividade de 70% 
para o produto majoritário a vanilina. Na 
experiência 3 aumentou-se o volume de 
peróxido de hidrogênio para 0,70 mL e 
observamos um acréscimo na conversão do 
substrato para 72%, porém houve uma 
significativa diminuição na seletividade para 
55% do produto majoritário. Quando 
diminuímos para 0,5 x10-4 molL-1 a 
concentração do catalisador houve uma 
decréscimo na conversão do substrato 44% 
com uma diminuição da seletividade para 30% 



 

 

do produto vanilina. Foi realizado teste em 
temperaturas menores para avaliarmos uma 
possível degradação da vanilina que é um 
produto volátil e poderia estar se decompondo 
nas condições de reação. Na temperatura de  
50ºC observamos maiores conversões para o 
substrato e maiores seletividade para o 
produto majoritário.  
 
Tabela 1: Reações do substrato isoeugenol na 
presença do catalisador VO3NH4/H2SO4 
utlizando peróxido de hidrogênio como 
oxidantea. 

 
a Condições: As amostras permaneceram sob agitação 
constante por 4 horas, concentração de isoeugenol 0,2 
molL-1, o solvente utilizado foi acetonitrila com o volume 
final de reação de 5,0 mL.. 
 
Na experiência 5 com a concentração de 1 
x10-4 molL -1 do catalisador, 0,70 mL de 
peróxido de hidrogênio a conversão do 
substrato foi de 70% com uma seletividade de 
78% em 4 horas de reação. Quando dobramos 
a quantidade do catalisador a reação foi ainda 
melhor com uma conversão de 75% 
mantendo-se uma seletividade de 78% para o 
produto vanilina. Porém quando diminuímos o 
volume do agente oxidante, peróxido de 
hidrogênio, ocorre um decréscimo na 
conversão para 60%, mas a seletividade 
mantém em 78% para 4 horas de reação. Na 
ausência do catalisador, experiência 8, não 
ocorre reação de oxidação do substrato em 4 
horas de reação, o que comprova o efeito 
catalítico do sal de metavanadato de amônio 
(VO3NH4) dissolvido em ácido sulfúrico na 
oxidação do substrato isoeugenol. 
A caracterização do produto foi realizada por 
espectrômetro de massas acoplado a um 
cromatógrafo a gás (GC/MS da marca 
Shimadzu equipado com uma coluna semi-
polar). Pelo espectro de massas pode-se 

confirmar a formação do produto majoritário 
formado que foi identificado como sendo a 
vanilina. 
 
CONCLUSÃO 
 
Obteve-se êxito em todos os experimentos 
realizados durante a pesquisa, visto que foi 
possível desenvolver e aplicar os 
catalisadores específicos para realizar a 
oxidação do isoeugenol obtendo a vanilina 
como produto majoritário nas reações 
estudadas. 
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(mL) 

Temp.  

( ºC) 
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(%) 

Selet. 

 (%)  

1 1 0,25 60 30 68 

2 2 0,25 ¨60 53 70 

3 1 0,70 60 72 55 

4 0,5 0,70 60 44 30 

5 1 0,70 50 70 78 

6 2 0,70 50 75 75 

7 1 0,50 50 60 78 

8 0 0,70 50 0 0 


