
 

 

 

 

 Oxidação Catalítica de Substratos Alil Benzenos de Origem Natural 
 

Heloisa Pinto Dias
1
, Luciano Menini

2 

 
1 
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Coordenadoria de Química – Avenida Vitória, 1729 – 

29040-780 – Vitória – ES – helopd@hotmail.com 
2 
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Coordenadoria de Química – Avenida Vitória, 1729 – 

29040-780 – Vitória – ES –lmenini@ifes.edu.br 
 

Resumo: No presente trabalho foi estudada a oxidação catalítica de substratos orgânicos alil benzenos em 
fase líquida. A oxidação destes substratos pode fornecer produtos de interesse comercial, por exemplo, a 
vanilina a partir de isoeugenol, apesar disso, esta área de pesquisa é até então praticamente inexplorada. 
Nesse sentido foi estuda a oxidação dos substratos isoeugenol e estireno em sistema homogêneo utilizando 
como catalisador sal de vanádio dissolvido em diferentes solventes com variação dos parâmetros de reação 
a fim de aperfeiçoar as melhores condições para a reação de oxidação desses substratos. 
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INTRODUÇÃO 
 
Olefinas de origem natural podem produzir 
compostos oxigenados de grande importância 
para a indústria de Química Fina (fragrâncias, 
flavorizantes, agroquímicos, fármacos).  Há 
cem anos, por exemplo, os perfumes eram 
totalmente feitos a partir de produtos naturais. 
As fragrâncias eram obtidas a partir de óleos 
essenciais extraídos das flores, plantas, raízes 
e de alguns animais selvagens 

[1]
.  Embora os 

óleos essenciais ainda sejam obtidos por meio 
dessas fontes naturais, eles têm sido cada vez 
mais, substituídos por compostos sintéticos. 
Os materiais sintéticos são vantajosos devido 
ao baixo custo, disponibilidade, consistência e 
estabilidade. A indústria de flavorizantes e 
aromas está baseada na química de terpenos 
naturais, cujos derivados oxigenados 
representam o mais numeroso e importante 
grupo de constituintes das fragrâncias 
modernas. Como exemplo, pode-se mencionar 
o mentol, a cânfora, o aldeído canfolênico 
(aroma de sândalo), o citral, o citronelol, o 
geraniol, etc. 
Os alil/propenil benzenos (isoeugenol, anetol, 
etc), são substâncias naturais e de baixo 
custo. Seus derivados oxigenados apresentam 
propriedades organolépticas agradáveis, 
atividade biológica, dentre outras propriedades 
de grande interesse comercial. Portanto, a 
oxidação catalítica destes substratos agrega 
valor econômico a esta matéria prima 
nacional, tornando-se ainda mais atraente 
quando se emprega um agente oxidante como 
oxigênio, ar, que são reagentes baratos é 
ecologicamente “limpo”. 
 

 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Os testes catalíticos com os substratos 
estudados (isoeugenol e estireno) foram 
conduzidos em um reator de vidro tritubulado  
de 25,0 mL sob aquecimento e com agitação 
magnética (figura 1). As reações foram 
realizadas em um sistema homogêneo 
utilizado peróxido de hidrogênio como agente 
oxidante (H2O2) e como catalisador uma 
solução de NH4VO3/H2SO4 em acetonitrila. As 
reações em sistema heterogêneo utilizou-se 
catalisador solido de óxido de vanádio 
suportado em sílica (V2O5/SiO2). Em todos os 
experimentos o volume final de reação foi de 
5,0 mL e a temperatura estudada foi na faixa 
de 50-60 ºC. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram realizadas reações com os substratos, 
isoeugenol e estireno, catalisadas pelo 
catalisador de vanádio VO3NH4/H2SO4  em 
presença do oxidante peróxido de hidrogênio 
(H2O2) à temperaturas na faixa de 50-60ºC em 
um sistema homogêneo. A oxidação do 
substrato isoeugenol nas condições de reação 
gerou como produto majoritário a vanilina, um 
derivado oxigenado de grande interesse 
comercial. 
Outros produtos de oxidação do isoeugenol 
foram formados na reação, porem em 
pequenas quantidades como também a 
formação de oligômeros que não são 
detectados por cromatografia gasosa. 
Com uma concentração de 1x10

-4
 molL

-1
 do 

catalisador na temperatura de 60ºC por 4 
horas de reação (tabela 1), observou-se uma 
conversão de 35% do substrato com uma 



 

 

 

 

 

seletividade de 45% para o produto 
majoritário. Quando a concentração do 
catalisador é diminuída pela metade nas 
mesmas condições de temperatura e volume 
de peróxido de hidrogênio também diminui 
pela metade observa-se que a conversão do 
substrato  reduz para 28% mantendo-se uma 
seletividade de 55% para o produto majoritário 
a vanilina. Aumentou-se a volume de peróxido 
de hidrogênio para 0,7 mL e utilizou-se 
catalisador. Assim, observou-se um 
decréscimo na conversão do substrato para 
25% e na conversão para 40%. Quando a 
concentração do catalisador e o volume de 
H2O2 aumentaram houve um acréscimo na 
conversão do substrato para 47%.  
Por fim, realizou-se um experimento sem a 
presença de catalisador, dessa forma, foi 
possível verificar que não é possível converter 
o substrato em produto na ausência do 
mesmo visto que a porcentagem de 
seletividade e conversão foi igual a zero o que 
comprova a necessidade do catalisador. 
Tabela 1: Reações de oxidação do isoeugenol

a
. 

 
Catalisador 

 

 
Cat. 

(mol/ L) 
 
 

 
Volume   

H2O2 
(mL) 

 
Temp. 
( ºC) 

 
Conv. 

(%) 

 
Sel. 
(%) 

VO3NH4/H2SO4 1,0x10
-4
  1,0 50 35 45 

VO3NH4/H2SO4 5,0x10
-5 

 0,5 50 28 55 

VO3NH4/H2SO4 0,5x10
-4 

 0,7 50 25 40 

VO3NH4/H2SO4 1,5x10
-4 

 0,7 60 47 35 

- - 0,7 50 0 0 

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 segunda etapa do trabalho foram 
realizados experimentos utilizando o Estireno, 
hidrocarboneto aromático de fórmula estrutural 
C8H8, utilizado na síntese de borrachas e 
isopor. Esse substrato possui odor adocicado, 
porém em elevadas concentrações, pode 
tornar-se desagradável. Na tabela abaixo 
estão apresentados alguns experimentos com 
os resultados obtidos na reação de oxidação 
catalítica do substrato Estireno na presença de 
catalisadores de vanádio, visando à produção 
de produtos oxigenados que apresentam maio 
valor comercial. 
Tabela 2: Reações de oxidação do estireno

a 

 
Catalisador 

 

 
Cat. 

(mol/L)  
 

 
Vol.   
H2O2 
(mL) 

 
Conv. 

(%) 

 
Sel. 

produtos 
oxigenados 

(%) 

VO3NH4/H2SO4 1,5x10
-4

 0,7 43 55 

VO3NH4/H2SO4 1,0x10
-4

 0,7 25 37 

VO3NH4/H2SO4 1,0x10
-4

 1,0 23 33 

VO3NH4/H2SO4 1,0x10
-4

 0,5 20 35 

VO3NH4/H2SO4 0,7x10
-4

 1,0 20 31 

a
Condições: As amostras permaneceram sob agitação 

constante por 4 horas, temperatura de 60ºC, concentração 
de estireno 0,2 molL

-1
, o solvente utilizado foi acetonitrila 

com o volume final de reação de 5,0 mL. 

Realizou-se a reação utilizando uma 
concentração de 1,5x10

-4
 molL

-1
 do catalisador 

na temperatura de 60ºC por 4 horas de 
reação, observou-se uma conversão de 43% 
do substrato com uma seletividade de 55% 
para um conjunto de produtos oxigenados. 
Quando foi utilizado 1,0 mL da solução do 
catalisador metavanadato de amônio e 0,7 mL 
de peróxido de hidrogênio. Nesse experimento 
observou-se que a conversão diminuiu para 
25% e a seletividade também diminuiu para 
37%. Quando se manteve o volume do 
catalisador e aumentou-se o volume de 
peróxido a seletividade e a conversão 
continuaram diminuindo, comprovando que o 
volume de agente oxidante utilizado na reação 
não é um interferente tão significativo quanto à 
concentração do catalisador. 
Manteve a concentração do catalisador porém, 
o volume de peróxido de hidrogênio foi 
reduzido a metade. Assim, obteve-se uma 
conversão igual a 20% e uma seletividade 
igual a 35%. No experimento 5 diminuiu o 
volume de catalisador para 0,7 mL e 
aumentou o volume de H202  para 1 mL   nas 
mesmas condições de temperatura dos 
experimentos anteriores, 60°C. Observou-se 
que a conversão do substrato, Estireno, em 
produtos oxigenados, manteve-se em 20% e a 
seletividade observada foi igual a 30%. 
Os produtos da reação de oxidação catalítica 
do estireno compõem uma mistura complexa 
de produtos oxigenados que ainda não foram 
identificados e caracterizados por completo. 
 

CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho foram desenvolvidos sistemas 
homogêneos utilizando catalisador de vanádio 
para a oxidação dos substratos isoeugenol e 
estireno utilizando peróxido de hidrogênio 
como oxidante final em condições suaves. Os 
produtos dessa reação são compostos 
oxigenados que agregando valor econômico a 
essa matéria prima  
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