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RESUMO 

 

O anel benzofurano é um importante synthon para a síntese de novos compostos 

bioativos, além de estar presente em compostos que apresentam efeitos em 

doenças do sistema nervoso central. As reações envolvidas na obtenção deste 

grupo são muito importantes e devem ser alvos de otimização para baratear seus 

custos. Alilação é uma reação de substituição nucleofílica que ocorre entre fenóis 

para-substituídos e brometo de alila, resultando em alil-fenil éters. O rearranjo de 

Claisen é uma reação de isomerização realizada através de altas temperaturas, e 

que consiste no deslocamento do grupo alila para a posição orto do anel. Este 

trabalho tem como objetivo, analisar sistematicamente os efeitos que regem as 

reações e otimizar o processo de obtenção barateando-o e o tornando mais “verde”. 

As metodologias empregadas para a alilação foram a convencional e a assistida por 

ultrassom, enquanto que a metodologia empregada no rearranjo de Claisen utilizou 

aquecimento por microondas. Os resultados indicaram que a metodologia 

convencional gerou melhores rendimentos que a metodologia ultrassônica na 

alilação dos fenóis, e provavelmente não ocorre por efeito sonoquímico. Também 

observa-se uma forte influência dos substituintes na velocidade dessa reação. Para 

o rearranjo de Claisen, o DMF ainda foi o melhor solvente, e a proporção de diglima 

e água 1:1 a 200 °C forneceu maiores taxas de conversão. O estudo fatorial mostrou 

que a temperatura tem efeito mais significativo que o solvente e que não apresentam 

efeito de interação significativo.  

 

 

Palavras-chave: Síntese; Otimização; Química Verde; Alilação; Rearranjo de 

Claisen. 



ABSTRACT 

 

The benzofuran ring is an important synthon for new synthetic compounds, besides 

being present in compounds that have effects in diseases affecting the central 

nervous system. The reactions involved in the synthetic process are very important 

and must be optimized concerning cost and the chance for a greener reaction. 

Allylation is a substitution reaction that occurs between para-substituted phenols and 

allyl bromide, resulting in allyl-phenyl ethers. Claisen rearrangement is an 

isomerization reaction that occurs through high temperatures, consisting in allyl 

group displacement to the orto position of the ring. The objective of the present 

research is to systematically analyze the effects that command these reactions, 

optimizing the process towards one that’s less expensive and greener. The 

methodologies used for the allylation were the conventional and the ultrasound-

assisted ones, while the methodology used in Claisen rearrangement was heating 

through microwave. The results demonstrated that the conventional methodology 

presented better yields than the ultrasonic one in the allylation, and that it is probably 

not occurring by sonochemistry effect. It was observed a strong inlfuence of the 

substituent effect on the reaction rate. For the Claisen rearrangement the DMF is still 

the best solvent and the the 1:1 proportion diglime:water in 200 °C provided the best 

conversion rate. Statistics showed that temperature has a more significant effect than 

solvent, and their interaction has not shown significant effects. 

 

 

Keywords: Synthesis; Optimization; Green Chemistry; Allylation; Claisen 

rearrangement. 
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1 INTRODUÇÃO 

O anel benzofurano é um grupo químico muito encontrado em moléculas 

bioativas. Rizzo et al. (2008; 2012) relatam que diversos compostos contendo o 

núcleo benzofurano apresentam atividade biológica contra desordens do sistema 

nervoso central, especialmente contra a doença de Alzheimer. Diversos fármacos 

disponíveis na terapêutica apresentam o núcleo benzofurânico ou 

diidrobenzofurânico; entre eles, citam-se como exemplos a griseofulvina, a 

amiodarona e o citalopram (Figura 1). Assim, considerando que os núcleos 

benzofurânico ou diidrobenzofurânico são importantes synthons para a síntese de 

novos compostos bioativos ou fármacos, os métodos de obtenção destes núcleos 

merecem a dedicação de estudos para otimizar sua produção, de forma a viabilizar 

os compostos com o menor custo de produção possível. 

Figura 1: Exemplos de fármacos com núcleo benzofurânico ou diidrobenzofurânico 

citalopram griseofulvina amiodarona

 

Diversas são as formas de obtenção de benzofuranos, mas em nosso grupo a 

rota sintética utilizada tem duas reações de grande importância, que são a alilação e 

o rearranjo de Claisen (CORRÊA et al. 2016; 2017). Estas reações foram feitas no 

Laboratório de Insumos Naturais e Sintéticos (LINS) da UNIFESP e otimizadas neste 

trabalho. 

A alilação é uma reação de substituição nucleofílica utilizada para substituir 

um nucleófilo (chamado de grupo de saída) por outro de maior importância para a 

molécula em questão. A metodologia mais utilizada para alilação consiste na 

utilização de haletos de alila (mais comumente brometo) na presença de uma base, 
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que tem o propósito de aumentar a nucleofilicidade da hidroxila presente no fenol 

utilizado na reação e neutralizar o ácido formado pela saída do nucleófilo, como 

mostrado no Esquema 1 (FERNANDES et al., 2011).  

Esquema 1: Reação geral da alilação de fenóis p-substituídos 

Base

 

 

Já o rearranjo de Claisen ocorre através do rearranjo de um grupo alílico da 

molécula da posição 1 para a posição 3 adjacente. Por exemplo, grupos alila ligados 

ao oxigênio de fenóis e enóis, mudam sua posição ligando no carbono 3 em relação 

ao oxigênio, formando uma nova ligação covalente conforme Esquema 2 (OKADA, 

IMANARI, 2012; MUSTAFIN et al., 1998). Tipicamente, essa reação necessita de 

altas temperaturas (≥180°C), em que a utilização da irradiação de micro-ondas no 

meio reacional como fonte de calor pode acelerar o processo (HORIKOSHI et al., 

2015). 

Esquema 2: Reação geral do rearranjo de Claisen de fenóis alilados 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos que regem as reações de 

alilação de fenóis e subsequente rearranjo de Claisen para otimizar o processo de 

obtenção dos produtos de interesse, maximizando rendimentos e tornando as 

moléculas produzidas mais viáveis. Além disso, a otimização busca focar na 

utilização de um processo químico mais verde para estas reações, gerando menos 

resíduos e utilizando menos reagentes tóxicos para os manipuladores. 

Especificamente, os objetivos deste trabalho foram: 

 Avaliar se uma metodologia assistida por ultrassom pode aumentar os 

rendimentos da reação de alilação de fenóis; 

 Investigar condições experimentais que possam ser úteis para 

aumentar os rendimentos de rearranjos de Claisen com um processo 

mais “verde”; 

 Avaliar a influência de substituintes para-orientados em relação ao 

fenol nas reações de alilação e rearranjo de Claisen. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 QUÍMICA VERDE 

Dentro de um processo histórico a química verde começou em 1991, quando 

a agência ambiental norte-americana lançou um programa que financiava projetos 

de pesquisas que nestes contribuíssem para a prevenção da poluição nas rotas 

sintéticas utilizadas em suas pesquisas e inovações tecnológicas. E desde então a 

literatura relacionada à química verde vem se expandindo, com o objetivo de tornar 

mais utilizado a tecnologias “limpas” para os projetos de pesquisa. Sua definição é 

considerada como a implementação, desenvolvimento de produtos ou processos 

químicos que possam reduzir ou eliminar a produção de substâncias que sejam 

prejudiciais a saúde humana e/ou ao meio ambiente (LENARDÃO et al., 2003). 

Lenardão et al. (2003) descreve os 12 princípios da química verde: 

1 –  Prevenção, onde deve-se evitar a produção de produtos nocivos. 

2 –  Economia de átomos, onde se busca utilizar todo material de partida 

adicionado em uma reação para sua conversão em produto para não gerar 

nada. 

3 –  Síntese de produtos menos perigosos, onde se evita a produção de compostos 

prejudicais à saúde humana e ambiental. 

4 –  Desenho de produtos seguros, onde o que se almeja é produtos que exerçam 

sua devida função sem atividade tóxica. 

5 –  Solventes e auxiliares mais seguros. O uso desses agentes se possível deve 

ser descartado e quando utilizados devem ser inertes. 

6 –  Busca pela eficiência de energia. A utilização de energia deve ser reconhecida 

e minimizada, para diminuir seu impacto ecológico e econômico. 

7 –  Uso de fontes renováveis de matéria-prima. As fontes renováveis devem ter 

preferência sobre as não-renováveis. 

8 –  Evitar formação de derivados. Evitar a utilização de produtos adicionais à 

reação para diminuir qualquer produção de resíduo. 

9 –  Catálise. Dar preferência a reagentes catalíticos seletivos do que 

estequiométricos. 
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10 –  Desenho para degradação. É necessário que os produtos químicos obtidos, ao 

final de sua função, degradem em subprodutos não tóxicos e sem ação. 

11 –  Análise em tempo real para prevenção da poluição. Monitorar em tempo real o 

processo químico em questão para evitar possível formação de produtos 

prejudiciais. 

12 –  Química intrinsicamente segura para a prevenção de acidentes. A escolha do 

reagente bem como seu processo de reação devem ser escolhidos 

corretamente para diminuir possíveis acidentes. 

Esses princípios relacionam o que a química medicinal e a indústria química 

devem almejar. 

A química verde tem imposto muitos desafios a vários pesquisadores, mas ao 

mesmo tempo oferece inúmeras oportunidades de pesquisa e aplicação de uma 

química mais “limpa”. Os principais problemas que a indústria química enfrenta 

dentro da área de pesquisa são a grande produção e utilização de produtos tóxicos 

ou inviáveis ao meio ambiente, e isto tem sido o maior desafio a eles, no caso do 

desenvolvimento de novos produtos é necessário que estes atinjam de forma 

positiva a sociedade, a economia e a meio ambiente (CLARK, 1999). 

Os documentos que auxiliam a implementação da química verde e 

influenciam na química medicinal e na pesquisa química no geral são o guia de 

seleção de solventes e o guia de reagentes. O guia de seleção de solventes, como 

exemplificado na Tabela 1, apresenta uma lista de solventes que devem ser 

preferencialmente utilizados na química medicinal, incluindo também os solventes 

considerados indesejáveis. Os solventes indesejáveis são aqueles que apresentam 

características que denotam perigo para o operador ou ambientalmente 

problemáticos. Por exemplo, o pentano apresenta o ponto de inflamabilidade muito 

baixo e é extremamente volátil. O hexano apresenta problemas semelhantes. 

Considerando esses problemas, um substituto usável para esses solventes apolares 

é o heptano, que está na lista de usáveis por apresentar menor volatilidade e assim 

oferecer menor risco de ignição ou ambiental (ALFONSI et al., 2008; CAPELLO, 

FISCHER, HUNGERBUHLER, 2007). 
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Tabela 1: Guia de seleção de solventes utilizados pela Pfizer 

Preferível Usável Indesejável 

Água Ciclohexano Pentano 

Acetona Heptano Hexano(s) 

Etanol Tolueno Éter di-isopropílico 

2-Propanol Metilcicloexano Éter dietílico 

1-Propanol Éter metil-terc-butílico Diclorometano 

Acetato de Etila Iso-octano Dicloroetano 

Acetato de Isopropila Acetonitrila Clorofórmio 

Metanol 2-Metiltetraidrofurano Dimetilformamida 

Butatona Tetraidrofurano Metilpirrolidona 

1-Butanol Xilenos Piridina 

t-Butanol Dimetilsufóxido Acetato dimetílico 

 Acido acético Dioxano 

 Etilenoglicol Dimetoxietano 

  Benzeno 

  Tetracloreto de carbono 

FONTE: Adaptado de ALFONSI et al., 2008 

Uma outra ferramenta importante para atingir processos químicos mais 

verdes é o guia de reagentes. Segundo Alfonsi (2008), esse guia é baseado em um 

diagrama (Figura 2). A escolha dos reagentes segue as seguintes características: a 

capacidade do reagente de produzir uma variabilidade de moléculas novas com 

bons rendimentos, de manter esses bons rendimentos em escalas maiores e ser o 

mais “verde” possível. Assim, o diagrama da figura 2 coloca essas características 

classificadas como “ampla aplicabilidade”, “escalabilidade” e “greenish” (ou mais 

verde), respectivamente. De acordo com as sobreposições dessas características, 

os reagentes podem ser colocados em 7 zonas diferentes.  
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Figura 2: Diagrama guia para seleção de reagentes  

 
FONTE: Adaptado de ALFONSI et al., 2008 

Segundo Afonsi (2008), esta é uma ferramenta usada para classificar e guiar 

as escolhas dos reagentes de cada tipo de reação, sendo que os reagentes devem 

estar localizados nas zonas de maior importância. Por exemplo, a zona 1 é dos 

reagentes que apresentam as três características do diagrama, ou seja, tem ampla 

aplicabilidade, é transponível para escalas maiores e é ambientalmente adequado. 

Os reagentes que são classificados na zona 2, por outro lado, são apenas 

transponíveis para escalas maiores e apresentam ampla aplicabilidade, porém 

carecem de boas características para o meio ambiente. Os reagentes que 

classificados na zona 5, 6 e 7 são aqueles que só apresentam uma das três 

características, e portanto não são favoráveis para atingir reações mais verdes. 

Outra maneira de tornar reações mais verdes é realizá-las em abordagens 

diferentes. Um exemplo são as reações químicas assistidas por ultrassom, que 

podem ser uma estratégia para acelerar os processos de obtenção de compostos, 

reduzindo o tempo reacional e levando à economia de energia e recursos quando 
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comparada com as condições convencionais, sendo assim considerada uma 

estratégia mais “verde” (NASCIMENTO, FERNANDES, 2016). A reação assistida por 

ultrassom ocorre pelo fenômeno cavitacional, onde há a formação de bolhas 

micrométricas que aumentam de tamanho e, em um determinado momento, 

colapsam liberando energia em forma de calor propagado para o meio reacional em 

poucos segundos (NASCIMENTO, 2016; FERNANDES et al., 2011; CRAVOTTO, 

CINTAS, 2007). Entretanto, quando a reação ocorre apenas por transferência de 

massa pela agitação oriunda das ondas ultrassônicas, isto é considerado como falsa 

sonoquímica, pois não ocorre pelo fenômeno cavitacional (NASCIMENTO, 

FERNANDES, 2016). 

Assim, um dos objetivos deste trabalho é avaliar sistematicamente a reação 

de alilação de fenóis substituídos conduzida sob irradiação em sonda ultrassônica 

diretamente no meio reacional.  

3.2 ALILAÇÃO 

A alilação é uma reação onde ocorre a substituição de um nucleófilo ligado ao 

grupo alila por outro, e assim, enquadra-se como uma reação de substituição 

nucleofílica. Esta reação é feita na primeira etapa de obtenção dos compostos 

propostos neste trabalho. 

Para compreender essas reações é necessário ter conhecimento de alguns 

conceitos, como o de nucleófilo e de eletrófilo. Entende-se por nucleófilo um grupo 

ou átomo que apresenta ao menos um par de elétrons disponível para formar uma 

ligação covalente, enquanto eletrófilo é aquele que apresenta carga positiva ou uma 

região com baixa densidade eletrônica. Nas substituições nucleofílicas as reações 

acontecem pelo ataque de um nucleófilo a um eletrófilo, com consequente saída de 

outro nucleófilo, conhecido como grupo de saída (KLEIN, 2012). 

As reações de substituição nucleofílica (conhecidas como SN) podem ocorrer 

por dois mecanismos distintos (Figura 3). O primeiro, conhecido como mecanismo 

monomolecular ou SN1, ocorre em duas etapas. Na primeira, ocorre a liberação do 

grupo de saída e formação do carbocátion, que constitui a etapa lenta do processo; 

na sequência, o nucleófilo ataca este eletrófilo. O segundo mecanismo é a 
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substituição nucleofílica bimolecular, ou SN2, que ocorre em apenas uma etapa. 

Neste mecanismo, o ataque nucleofílico se dá de forma concertada à saída do grupo 

de saída (KLEIN, 2012; SMITH, MARCH, 2007). 

 

Figura 3: Mecanismos gerais das substituições nucleofílicas. 

..

-GS

SN2

:Nuc-GS

SN1

 
 

O eletrófilo ou substrato é a molécula que sofrerá o ataque nucleofílico. O 

perfil de substituição do carbono onde este ataque pode ocorrer pode ser de três 

tipos: primário, secundário ou terciário (KLEIN, 2012; SOLOMONS, 2009). 

Figura 4: lustração dos tipos de substratos (eletrófilos). 

Primário TerciárioSecundário  

Como pode-se observar na Figura 4, um substrato primário deve reagir por 

um mecanismo SN2, pois está estericamente menos impedido para que ocorra o 

ataque pelo nucleófilo. Além disso, este substrato formaria um carbocátion primário, 

que não é termodinamicamente estável. Já um substrato terciário tende a reagir por 

mecanismo SN1, pois com a liberação do grupo de saída há formação de um 

carbocátion estável, que pode ser mais facilmente atacado por um nucleófilo devido 
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ao menor impedimento estérico que o existente no substrato inicial (SOLOMONS, 

2008) 

Tabela 2: Exemplos típicos de grupos de saída. 

Ácido 
mais 
forte 

Ácido pKa 
Base 
mais 

estável 
Base conjugada  

 
 

-11  
 

Bons 
grupos 

de saída 

 
-9  

 
-7  

 

-3 

 

 

-2 
 

 

15.7  

Grupos 
de saída 

ruins 

 
16 

 

 

18 

 

 

38 
 

FONTE: KLEIN, 2012 

Para se determinar o sucesso de uma reação de SN, deve-se planejá-la 

utilizando bons nucleófilos e substratos com bons grupos de saída. A regra geral 

para se determinar um bom grupo de saída é caracterizá-la através da força da base 

conjugada deste grupo (Tabela 2). Bases conjugadas de ácidos fortes são melhores 

porque possuem a capacidade de estabilizar a alta densidade eletrônica (carga 

negativa) gerada pela permanência do par de elétrons. Em outras palavras, este 

grupo não retornará à molécula do substrato com facilidade (KLEIN, 2012; SMITH, 

MARCH, 2007; VOLLHARDT, 2004). 
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O terceiro fator a ser considerado é a qualidade do nucleófilo. Segundo Klein 

(2012) a força do nucleófilo está diretamente ligada à SN2, pois um nucleófilo forte 

acelerará esta reação, já que quanto mais forte o nucleófilo mais rapidamente o 

ataque nucleofílico ocorrerá, simultaneamente com a liberação do grupo de saída, e 

portanto, um nucleófilo fraco irá permitir competição entre os dois tipos de reação. 

Um bom nucleófilo é caracterizado pela presença de carga negativa formal, mas 

também pode apresentar par de elétrons livres e até polaridade eletrônica da 

molécula (Figura 5). 

Figura 5: Lista de nucleófilos mais comuns. 

Fortes Fracos 

    

 

..

..   

..

..  

 ..

..

 
..  ..

..

 
 

Considerando que o grupo alila apresenta particularidades, a reação de 

alilação pode ser influenciada por alguns fatores adicionais. Segundo Volhardt 

(2004) ao se analisar a estrutura do grupo alila, verifica-se a presença de um 

carbono alílico (sp3) que está ligado a mais dois carbonos chamados de vinílicos 

(sp2), e que quando o bromo (grupo de saída) é retirado da estrutura, a ligação  

entre os carbonos vinílicos consegue deslocalizar a carga positiva do carbocátion, 

dando à esta espécie uma estabilidade única (Figura 6). 

Figura 6: Haleto de alila e sua respectiva possível ressonância. 

 

Isso possibilita que as reações de substituição nucleofílica no grupo alila 

possam ocorrer por SN1 ou SN2. Entretanto, a estabilidade dada pela deslocalização 

dos elétrons do grupo alila possibilita que o ataque nucleofílico se dê no carbono 3 
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ao invés do carbono 1 (Esquema 1, pág. 2) (NEWTON, WARREN, 1980; BARBOSA, 

2017). Assim, o Esquema 3 apresenta o possível mecanismo mais provável da 

reação de alilação, conhecido como SN2’. 

Esquema 3: Mecanismo possível de reação da alilação 

B:

-Br- -BH+

 

 

Antes dos avanços da química medicinal na área de relação estrutura-

atividade, buscava-se uma fórmula matemática que pudesse correlacionar as 

características gerais de uma molécula com sua atividade biológica. A constante σ, 

definida pela equação de Hammett, ficou muito conhecida e tem como função medir 

a influência eletrônica de grupos (substituintes) sem depender da reação em que 

esta molécula está envolvida, ou do resto da estrutura à qual esse substituinte esteja 

ligado. O valor de σ indica os efeitos indutivos (σF) e de ressonância (σR) que 

determinado grupo exerce, como mostrado na Tabela 3; além disso, a posição em 

que este grupo se encontra pode modificar o seu valor de σ (TAVARES, 2004). 

Tabela 3: Relação do substituinte e seu valor de influência eletrônica. 

Substituinte σF σR σHammett 

Cl 0,42 -0,19 0,23 

Me 0,01 -0,18 -0,17 

MeO 0,29 -0,56 -0,27 

tButil -0,02 -0,18 -0,2 

CHO 0,33 0,09 0,42 

 

Segundo Tavares (2004), em 1940 Hammett fez uma avaliação da ionização 

de ácidos benzóicos meta- e para-substituídos e encontrou uma relação entre a 

ionização do ácido benzóico substituído e não substituído, desvendando a influência 

eletrônica dos grupos ligados ao anel. Os fenóis utilizados nas reações deste 

trabalho apresentam substituintes na posição -para, e o estudo de Hammett 
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demonstra que os substituintes presentes nos fenóis utilizados também influenciam 

significativamente estas reações. 

3.3 REARRANJO DE CLAISEN 

A segunda reação explorada neste trabalho para obter os compostos de 

interesse medicinal é o rearranjo de Claisen. O rearranjo de Claisen foi inicialmente 

descrito por Ludwig Claisen em 1912 e é uma isomerização que ocorre com o auxílio 

de temperatura (Figura 7). A temperatura tem um efeito importante no 

enfraquecimento das ligações entre os átomos e este fenômeno resulta em uma 

reestruturação ou rearranjo da molécula para uma conformação mais estável, 

portanto a obtenção deste produto irá obedecer ao caminho mecanístico em que se 

formará, na molécula, o estado mínimo de energia (FREITAS et al., 2017). 

Woodward e Hoffman (1969) classificaram e nomearam os rearranjos de 

Claisen a partir do número de carbonos envolvidos na reação [i,j], sendo i o número 

de átomos cadeia que está migrando e j a posição do átomo da cadeia a qual se 

está migrando. Portanto o rearranjo de Claisen foi classificado como rearranjo [3,3] 

sigmatrópico, pois na reação geral observa-se a migração das ligações numa cadeia 

de 6 átomos através da formação de uma ligação sigma. Através disso, Freitas et al. 

(2017) reportam diversas versões do rearranjo de Claisen, sendo que estas reações 

podem ocorrer em cadeias alifáticas e aromáticas, com a possível aplicação do 

auxílio de equipamentos como micro-ondas e ultrassom. Além disso, o rearranjo de 

Claisen pode ser classificado de acordo com o heteroátomo presente na molécula: 

oxa- (oxigênio); aza- (nitrogênio); tio- (enxofre); poli-hetero- (oxigênio, nitrogênio e 

enxofre). 

Figura 7: Representação do rearranjo proposto por Claisen em 1912. 

 
FONTE: Freitas et al., 2017 
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A versão aromática deste rearranjo é utilizada nas reações apresentadas 

neste trabalho e é conhecida como rearranjo orto-Claisen. Esta reação ocorre 

através do rearranjo de um grupo, geralmente alílico, em que o oxigênio ligado ao 

anel aromático de fenóis e enóis mudam sua posição ligando ao carbono 3 

adjacente em relação ao oxigênio. Isso se dá pelo aumento da temperatura, que 

causa enfraquecimento das ligações dos átomos, permitindo a movimentação de 

elétrons ao circuito aromático, na posição -orto da molécula e assim a formação de 

o-alilfenóis (CASTRO, 2004; OKADA, IMANARI, 2012; MUSTAFIN et al., 1998). Isto 

faz com que uma ligação sigma se estabeleça entre o grupo alila e o anel aromático, 

com consequente quebra da ligação sigma com o oxigênio. A carga negativa é então 

estabilizada por uma ligação pi, formando um intermediário orto-dienona, onde ao se 

re-estabilizar, a dupla ligação do oxigênio retorna ao circuito aromático formando 

uma hidroxila (Esquema 4) (WHITE et al., 1958; FREITAS et al., 2017). Inicialmente 

o grupo alila migra para a posição orto se esta estiver livre, porém se a estiver 

ocupada a migração pode ocorrer para a posição para do anel (PINTO, 2008). 

Esquema 4: Mecanismo para o rearranjo de Claisen 

Δ

 

 

A reação pode ocorrer também com catálise fotoquímica. Kharasch e 

colaboradores em 1952 utilizaram foto-irradiação para realizar o rearranjo, que 

desencadeia excitação dos elétrons dos átomos das moléculas, favorecendo sua 

reorganização. Esta reação foi denominada como rearranjo de Claisen fotoquímico. 

Foi demonstrado que o tipo de mecanismo para esta reação é radicalar (Figura 8) 

podendo gerar fenóis orto- e para-substituídos (FREITAS et al., 2017; KHARASCH 

et al., 1952). 
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Figura 8: Mecanismo proposto por Kharasch et al. (1952) para rerranjo fotoquímico. 

hv

 

 

Vários fatores podem influenciar no rearranjo, como polaridade do solvente, 

temperatura, presença de catalisadores ou características eletrônicas envolvidas no 

substrato. Como os rearranjos ocorrem tipicamente a altíssimas temperaturas e são 

reações relativamente lentas, várias modificações são propostas para tornar o 

processo quimicamente mais útil e aplicável a processos químicos em escala. 

Observa-se que a taxa da reação aumenta quando a polaridade do solvente 

aumenta, e assim solventes mais polares são mais indicados para conduzir o 

processo. Além disso, diferentes (mas não tão evidentes) influências de substituintes 

no anel alteram a velocidade da reação (CASTRO, 2004). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 MATERIAL 

Os reagentes e outras substâncias químicas foram adquiridos comercialmente 

da Sigma-Aldrich e LabSynth com pureza adequada e utilizados sem tratamento 

prévio. Vidrarias e equipamentos são de uso comum em laboratórios de síntese 

orgânica. As chapas de aquecimento utilizadas são da Ika (modelo HS-7), equipadas 

com agitação magnética. 

Para caracterização, foi utilizado o espectrômetro de ressonância magnética 

nuclear (RMN) BrukerAdvance 300, operando a 300 MHz para o núcleo de 

hidrogênio e 75 MHz para o carbono-13. Esses equipamentos estão disponíveis na 

Universidade Federal de São Paulo, e as análises foram realizadas em colaboração 

com o Prof. Dr. João Paulo dos Santos Fernandes. As amostras foram dissolvidas 

no solvente deuterado indicado (CDCl3) e as leituras realizadas com uso de 

tetrametilsilano (TMS) como referência. Os deslocamentos químicos (δ) foram 

determinados a partir do TMS em partes por milhão (ppm). Quando aplicável, as 

constantes de acoplamento (J) são apresentadas em Hz. 

 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1 PREPARAÇÃO DOS ALIL-FENIL ÉTERES 

As alilações foram preparadas a partir de fenóis p-substituídos 

correspondentes, seguindo metodologia pré-estabelecida por nosso grupo 

(CORRÊA et al., 2016; 2017) e metodologia adaptada utilizando sonda ultrassônica, 

conforme Esquema 5. 
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Esquema 5: Procedimento sintético para alilação dos fenóis 

1a-f 2a-f

R1 = Cl (a); Me (b); OMe (c); tBu (d); CHO (e,f)

R2
 = H (a-e); OCH3 (f)

K2CO3

 

 

Metodologia 1: Em um balão de 50 mL, foram adicionados fenol 4-substituído (10 

mmol), brometo de alila (20 mmol) e carbonato de potássio (20 mmol) em 20 mL de 

acetona. A mistura reacional foi mantida em agitação e refluxo a aproximadamente 

60 °C por 24 horas. A seguir, o solvente foi evaporado, e o resíduo ressuspendido 

em água e extraído com 2x15 mL da mistura de Hex:AcOEt (9:1). A fase orgânica foi 

separada, secada com sulfato de sódio anidro e evaporada. 

Metodologia 2: Em um frasco de fundo chato de 20 mL, foram adicionados fenol 4-

substituído (10 mmol), brometo de alila (20 mmol) e carbonato de potássio (10 mmol) 

em 20 mL de acetona. A mistura reacional foi mantida sob agitação ultrassônica por 

probe submerso (VibraCell processor, Sonics and Materials, Inc.) por 1 hora. A 

seguir, o solvente foi evaporado, e o resíduo ressuspendido em água e extraído com 

2x15 mL da mistura de Hex:AcOEt (9:1). A fase orgânica foi separada, secada com 

sulfato de sódio anidro e evaporada. 

4.2.2 PREPARAÇÃO DOS DERIVADOS ORTO-ALILADOS 

Os rearranjos de Claisen realizados seguem metodologia pré-estabelecida 

por nosso grupo segundo Corrêa et al. (2016; 2017) como demonstrado pelo 

Esquema 6. 

Esquema 6: Procedimento sintético para a isomerização do alil-fenil éter 2d. 



2d 3d
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Metodologia 1: Em um frasco reacional, foram adicionados 0,3 g dos alil-fenil éteres 

2a-f em 0,5mL do solvente apropriado com injeção opcional de atmosfera inerte (N2). 

A mistura é aquecida em reator de micro-ondas (Discovery, CEM, Inc.) pelo tempo e 

temperatura indicados na Tabela 4 (potência máxima 300W; pressão máxima 300 

psi). Ao final, o solvente foi evaporado quando necessário, e o produto bruto foi 

dissolvido em 15 mL de diclorometano e lavado com 5x10 mL de água. A fase 

orgânica foi separada, secada com sulfato de sódio anidro e evaporada. O produto 

bruto foi purificado por cromatografia em coluna, utilizando Hex:AcOEt (5:1) como 

eluente. 

Metodologia 2: Em um frasco reacional, foram adicionados 0,5 g dos alil-fenil éteres 

(2d) em 2 mL do solvente apropriado (Tabela 5, pág. 20). A mistura foi aquecida em 

reator de micro-ondas (Discovery, CEM, Inc.) a 200 ºC (potência máxima 300W; 

pressão máxima 300 psi) por 45 a 180 min. Ao final, o produto foi dissolvido em 15 

mL de diclorometano, e lavado com 5x10 mL de água. A fase orgânica foi secada 

com sulfato de sódio anidro e evaporada. O produto bruto foi purificado por 

cromatografia em coluna, utilizando Hex:AcOEt (5:1) como eluente. 

 Todo o solvente utilizado na reação e subproduto formado foram descartados 

de maneira adequada e depois recolhido pelos responsáveis na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 
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Tabela 4: Rearranjos de Claisen feitos anteriormente à tentativa de otimização. 

Reagente Solvente Condições da Reação 

2a DMF 220 °C/60 min 

 DMF 200 °C/45 min 

 DMF 220 °C/45 min 

 Água 200 °C/45 min 

 Tolueno 200 °C/45 min 

 DEG 220 °C/45 min 

2b DMF 220 °C/60 min 

 DMF 220 °C/45 min 

 DEG 220 °C/45 min 

2c DMF 220 °C/60 min 

 DEG 220 °C/45 min 

 DMF 220 °C/45 min 

2d DMF 220 °C/60 min 

 DEG 220 °C/45 min 

 PEG 400 220 °C/60 min 

 DEG monoetil éter 220 °C/180 min 

 Diglima 220 °C/180 min 

 Diglima + BF3.Et2O (1 eq.) 220 °C/120 min 

 Diglima + ZnCl2 (1 eq.) 220 °C/120 min 

 Diglima:água (2:1) 220 °C/120 min 

 Diglima:água (1:1) 220 °C/60 min 

2f DMF 220 °C/90 min 

 DMF 220 °C/90 min 

 DEG 220 °C/45 min 

DEG: dietilenoglicol; DMF: dimetilformamida; PEG: polietilenoglicol; n.d.: não 
determinado 

Para os estudos de otimização do procedimento utilizando diglima e água 

como sistema solvente, foi utilizado o alil-fenil éter 2d, utilizando a mesma 

metodologia descrita anteriormente. Para tal, um estudo fatorial 32 (dois fatores em 
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três níveis) foi realizado, avaliando a influência da temperatura e das proporções de 

diglima:água. Os níveis estudados para a temperatura foram 180 °C, 200 °C e 

220 °C, e para a proporção diglima:água foram 2:1, 1:1 e 1:2. Esses valores foram 

codificados como -1, 0 e +1, respectivamente. As condições dos experimentos estão 

indicadas na Tabela 5. 

Tabela 5: Solventes e temperaturas utilizadas nas reações de rearranjo de Claisen. 

Experimento Temperatura Solvente (Diglima:Água) 

1 180ºC 2:1 

2 180ºC 2:1 

3 180ºC 1:1 

4 180ºC 1:1 

5 180ºC 1:2 

6 180ºC 1:2 

7 200ºC 2:1 

8 200ºC 2:1 

9 200ºC 1:1 

10 200ºC 1:1 

11 200ºC 1:2 

12 200ºC 1:2 

13 220ºC 2:1 

14 220ºC 2:1 

15 220ºC 1:1 

16 220ºC 1:1 

17 220ºC 1:2 

18 220ºC 1:2 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ALILAÇÃO 

A alilação, então já vista é uma reação de substituição nucleofílica utilizada 

para substituir um grupo por outro de maior importância para a obtenção de novas 

moléculas. Como já mencionado, na alilação é muito comum a utilização de haletos 

de alila, como por exemplo o brometo de alila, na presença de uma base, que tem o 

objetivo de potencializar a nucleofilicidade da hidroxila presente no anel fenólico e 

neutralizar o ácido resultanteda saída do nucleófilo (FERNANDES et al., 2011).  

A utilização de aquecimento por várias horas, como descrito na metodologia 

convencional, não é ambientalmente adequado por não seguir de forma estrita os 

princípios da química verde (LENARDÃO, 2003). Com o objetivo de seguir estes 

princípios, realizaram-se procedimentos seguindo metodologia assistida por 

ultrassom (sonoquímica), isto é, a utilização da irradiação ultrassônica na mistura 

reacional, que tem sido muito utilizada pela sua capacidade de acelerar reações 

químicas (NASCIMENTO, 2016). 

A metodologia utilizando agitação ultrassônica conduziu a rendimentos 

menores que os obtidos com metodologia convencional, porém em apenas 1 hora 

de reação e sem uso de aquecimento (Tabela 6). Isso parece vantajoso, uma vez 

que rendimentos comparáveis podem ser obtidos em menor tempo reacional, 

poupando energia e recursos, tornando a reação mais “verde” (CORRÊA et al., 

2016). Ainda não é possível afirmar que a reação de alilação está ocorrendo por 

mecanismo sonoquímico verdadeiro ou apenas por maior transferência de massas 

independente do efeito de cavitação (“falsa sonoquímica”) (CRAVOTTO, CINTAS, 

2007). Para esclarecer esse efeito, um estudo sistemático da reação foi realizado 

variando fatores como a amplitude do equipamento, e foi observado que apesar 

desta variação de amplitude (20% e 40%) não houve mudança significativa do 

rendimento da reação, mostrando que o mecanismo da reação, possivelmente, não 

ocorre por sonoquímica verdadeira. 
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Tabela 6: Rendimentos das alilações realizadas com diferentes metodologias. 

Fenóis alilados Metodologia (amplitude) Rendimento 

2a 

Convencional >99% 

Ultrassom (20%) 66% 

Ultrassom (40%) 66% 

2b 

Convencional 73% 

Ultrassom (20%) 49% 

Ultrassom (40%) 56% 

2c 

Convencional 61% 

Ultrassom (20%) 55% 

Ultrassom (40%) 54% 

2d 

Convencional 52% 

Ultrassom (20%) 57% 

Ultrassom (40%) 52% 

2e 
Ultrassom (20%) 82% 

Ultrassom (40%) 97% 

2f 
Ultrassom (20%) 45% 

Ultrassom (40%) 67% 

 

 

 

Para comprovar a validade das metodologias foram feitas análises de 

espectrometria de ressonância magnética nuclear dos compostos obtidos: 

 

1-Aliloxi-4-clorobenzeno (2a). Óleo incolor. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 4,48 (d, 

2H, J = 5,3 Hz); 5,28 (d, 1H, J = 10,5 Hz); 5,39 (d, 1H, J = 17,3 Hz); 5,95-6,08 (m, 

1H); 6,83 (d, 2H, J = 8,7 Hz); 7,22 (d, 2H, J = 8,7 Hz).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 

69,1; 116,1; 117,9; 125,7; 129,3; 133,0; 157,2. 
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1-Aliloxi-4-metilbenzeno (2b). Óleo incolor. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 2,28 (s, 

3H); 4,51 (dt, 2H, J =  5,3, 1,5 Hz); 5,27 (dq, 1H, J =  10,5, 1,4 Hz); 5,40 (dq, 1H, J =  

17,3, 1,4 Hz); 6,05 (ddt, 1H, J =  17,3, 10,5, 5,3 Hz); 6,82 (d, 2H, J = 8,7 Hz); 7,07 (d, 

2H, J = 8,7 Hz). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 56,0; 69,8; 109,3; 111,9; 118,8; 

126,6; 130,2; 132,2; 149,9; 153,5; 190,9. 

 

1-Aliloxi-4-metoxibenzeno (2c). Óleo incolor. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 3,75 (s, 

3H); 4,47 (d, 2H, J=5,3, 1,5 Hz); 5,26 (dd, 1H, J=10,5, 1,4 Hz); 5,39 (dd, 1H, J=17,3, 

1,4 Hz); 6,04 (ddt, 1H, J= 17,3, 10,5, 1,4 Hz); 6,80-6,87 (m, 4H). 13C-RMN (CDCl3, 

ppm, TMS): δ 55,7; 69,5; 114,6; 115,7; 117,5; 133,7; 152,8; 153,9. 

 

1-Aliloxi-4-(t-butil)benzeno (2d).Óleo incolor. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 1,30 (s, 

9H); 4,52 (d, 2H, J = 5,3 Hz); 5,27 (dq, 1H, J = 10,5, 1,4 Hz); 5,40 (dq, 1H, J = 17,2, 

1,4 Hz); 5,99-6,12 (m, 1H); 6,84-6,88 (m, 2H); 7,24-7,32 (m, 2H).13C-RMN (CDCl3, 

ppm, TMS): δ 31,5; 34,1; 68,9; 114,2; 117,5; 126,2; 133,6; 143,5; 156,4. 
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4-Aliloxibenzaldeído (2e). Óleo incolor. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 4,60 (d, 2H, J 

= 5,4 Hz); 5,32 (dd, 1H, J = 10,5, 1,4 Hz); 5,42 (dd, 1H, J = 17,3, 1,4 Hz); 6,04 (ddt, 

1H, J = 17,3, 10,5, 5,4 Hz); 7,00 (d, 2H, J = 8,7 Hz); 7,81 (d, 2H, J = 8,7 Hz); 9,86 (s, 

1H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 68,9; 115,0; 118,2; 130,0; 131,9; 132,3; 163,6; 

190,7. 

 

 

4-Aliloxi-2-metoxibenzaldeído (2f). Óleo incolor. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 3,90 

(s, 3H); 4,66 (d, 2H, J = 5,4 Hz); 5,32 (dd, 1H, J = 10,5, 1,4 Hz); 5,47 (dd, 1H, J = 

17,3, 1,4 Hz); 6,07 (ddt, 1H, J = 17,3, 10,5, 5,4 Hz); 6,96 (d, 1H, J = 7,9 Hz); 7,39-

7,42 (m, 2H); 9,82 (s, 1H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 55,7; 69,5; 109,2; 111,8; 

118,4; 126,3; 130,0; 132,2; 149,7; 153,3; 190,7. 

  



25 

Barbosa (2017) realizou as mesmas reações de alilação de fenóis sob 

agitação convencional em temperatura ambiente, obtendo rendimentos de 44 a 71% 

com 5 a 8 horas de reação, observando também que o aquecimento favoreceu 

maiores rendimentos. Neste trabalho as alilações assistidas por ultrassom, 

apresentaram rendimentos de 52% a >99% com apenas 1h de reação na 

metodologia 1 (convencional) e rendimentos de 45 a 97% na utilização da 

metodologia 2. 

Xiao et al. (2015) reportaram reações de alilação para obtenção de alilfenil 

éters, utilizando etanol como solvente e carbonato de potássio como base; além 

disso, a mistura reacional foi mantida sob refluxo por 5h e apresentou rendimentos 

63 a 84%. A reação foi feita utilizando mais tempo do que as apresentadas neste 

trabalho, demonstrando que o etanol não é um bom solvente para a realização da 

alilação, visto que a alilação ocorre provavelmente por SN2; neste caso, uso do 

etanol não é aconselhável já que este é um solvente prótico. 

Tsai et al. (2004) também apresentaram literatura para a produção de alilfenil 

éters, porém diferenciando-se apenas na utilização da acetona como solvente e 

tempo de refluxo de 8h. Os autores reportaram rendimentos de 90 a 94%, 

demonstrando que a utilização de acetona, solvente polar e aprótico, melhora o 

rendimento da reação. 

Fernandes et al. (2011) reportaram em reações de alilação, porém utilizando 

1-naftol ao invés de fenóis; além disso, utilizou como solvente acetona e como base 

hidróxido de lítio monohidratado, submetendo a mistura reacional a agitação 

ultrassônica por 1h. Neste artigo foram apresentados rendimentos de 48% a 90% e 

observado que a reação alcançava maiores rendimentos quando utilizava-se 

maiores concentrações de brometo de alila no meio reacional. 

A avaliação de forma sistemática das metodologias abordadas torna-se 

necessária devido ao gasto de grandes quantidades de recursos energéticos para a 

aplicação da metodologia convencional utilizada; como esta é realizada com refluxo, 

é exigido o fluxo contínuo de água e energia elétrica por maior tempo que as 

metodologias alternativas como as assistidas por ultrassom. 
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Após a realização das reações verificou-se, nos resultados obtidos, uma forte 

correlação entre o substituinte presente no fenol e o rendimento. A presença de 

grupos com efeito eletrônico –I e –R (CHO) geralmente levam a rendimentos mais 

elevados, enquanto que substituintes doadores de elétrons (como Me, tBu e MeO) 

contribuem negativamente para a velocidade reacional, como demonstrado no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Relação de substituinte presente no anel e o respectivo rendimento 
alcançado. 

 

 

Esses resultados correlacionam-se positiva e diretamente com a constante de 

Hammett dos substituintes (Gráfico 2). Assim, é proposto que a maior acidez e 

nucleofilicidade da hidroxila fenólica conduzem a maiores rendimentos, devido ao 

efeito retirador de elétrons pela característica do substituinte em para-. Isso 

corrobora o mecanismo proposto para a reação de substituição nucleofílica que 

ocorre na alilação. 
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Gráfico 2: Relação entre os rendimentos e o valor de σpara de Hammett. 

 

 

Os efeitos eletrônicos determinados por Hammett podem ser diferenciados 

em dois tipos: o efeito de campo (σF ou +/- I) e o efeito de ressonância (σR ou +/- R) 

(KUBINYI, 1993). Ambos podem ter efeito positivo ou negativo, isto é podem 

contribuir eletronicamente ativando e aumentando a densidade eletrônica do anel, 

ou desativa-lo também. 

É possível observar uma relação direta do rendimento com o σHammett, porém 

quando os resultados são analisados observando os dois efeitos que determinam 

esse valor (efeito de campo e efeito de ressonância), não é possível estabelecer 

uma relação plausível, portanto a relação só é compreendida quando feita com a 

soma dos dois efeitos (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Correlação do σparade Hammett com respectivos rendimentos da alilação. 

Substituinte σF σR σHammett Rendimento 

Cl 0,42 -0,19 0,23 66% 

Me 0,01 -0,18 -0,17 56% 

MeO 0,29 -0,56 -0,27 54% 

tButil -0,02 -0,18 -0,2 52% 

CHO 0,33 0,09 0,42 97% 

R² = 0,903
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Para comparação dos rendimentos obtidos nas metodologias apresentadas 

para a reação de alilação, foram feitos gráficos que demonstram a diferença de 

rendimentos obtidos em relação a metodologia utilizada (Gráfico 3 a Gráfico 8): 

Gráfico 3: Relação das metodologias e respectivos rendimentos para composto2a. 

 
 

 

Gráfico 4: Relação das metodologias e respectivos rendimentos para composto 2b. 
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Gráfico 5: Relação das metodologias e respectivos rendimentos para composto 2c. 

 
 

 

Gráfico 6: Relação das metodologias e respectivos rendimentos para composto 2d. 
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Gráfico 7: Relação das metodologias e respectivos rendimentos para composto 2e. 

 
 

Gráfico 8: Relação das metodologias e respectivos rendimentos para composto 2f. 

 

 

Diante dos gráficos apresentados é possível observar que para os compostos 

2a, 2b, 2c, 2e e 2f, todos tiveram rendimentos superiores quando submetidos a 

metodologia convencional, demonstrando que o aumento da temperatura no meio 



31 

reacional é um fator importante que impacta diretamente o rendimento. Apesar disso 

a metodologia 1 ainda apresenta maior gasto de recursos como energia elétrica, 

água e maior quantidade de solvente. 

 

5.2 REARRANJOS DE CLAISEN 

É importante relembrar que o rearranjo de Claisen é uma reação de 

isomerização que ocorre com o auxílio de temperatura (termal), inicialmente descrita 

por Ludwig Claisen em 1912 como um “rearranjo sigmatrópico [3,3] de alil-vinil 

éteres”. A versão aromática desta reação, também conhecida como rearranjo orto-

Claisen, foi desenvolvida simultaneamente (CASTRO, 2004). A reação ocorre 

através do rearranjo de um grupo alílico da molécula para a posição 3 adjacente. Por 

exemplo, grupo alila ligados ao oxigênio de fenóis e enóis mudam sua posição 

ligando no carbono 3 em relação ao oxigênio, formando uma ligação covalente 

(OKADA, IMANARI, 2012; MUSTAFIN et al., 1998). Tipicamente, essa reação ocorre 

em altas temperaturas (>180 °C) e é de grande importância para química medicinal, 

pois produz intermediários importantes de compostos bioativos. 

A utilização de irradiação de micro-ondas no meio reacional é muito difundida 

como fonte de calor para reações químicas (HORIKOSHI et al., 2015), e assim sua 

utilização pode acelerar e facilitar os rearranjos de Claisen. O uso de reator de 

micro-ondas também torna esta reação mais “verde”, uma vez que pode-se obter 

rendimentos comparáveis ou superiores aos obtidos com aquecimento convencional 

em menor tempo reacional (BARBOSA, 2017). 

Inicialmente nosso grupo havia observado que o rearranjo de Claisen ocorria 

com altos rendimentos quando utilizado dimetilformamida (DMF) como solvente 

principal, porém este solvente, quando aquecido, é degradado em aminas que 

trazem odores desagradáveis. Além disso, a reação costuma ficar com coloração 

preta pela alta formação de subprodutos, isto devido às altas temperaturas usadas 

nesse tipo de reação. Diante dessa problemática, começou-se a considerar quais 

condições poderiam ser variadas, a fim de melhorar as características da reação. 

Uma delas é substituição do DMF por outro solvente que apresentasse as mesmas 

características: polar, aprótico e com temperatura de ebulição alta. 
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Tsai et al. (2004) reportaram diversos exemplos de rearranjos de orto-Claisen 

em fenóis 4-substituídos por metodologia utilizando aquecimento convencional, 

obtendo os produtos semelhantes com rendimentos de 85 a 90%, sem uso de 

solvente e em temperatura de 160 a 180°C por 4 horas. Relatos anteriores do 

mesmo grupo descrevem rendimentos semelhantes com o uso de decalina como 

solvente. 

A condução do rearranjo de Claisen sem auxílio de equipamentos como o 

micro-ondas é extremamente dificultada, dado não somente o controle ineficaz da 

temperatura na reação, mas também pelo aquecimento convencional levar à 

formação de regiões mais quentes que estão em contato com o frasco de reação, e 

formação de regiões mais frias que acabam não conduzindo a reação de maneira 

adequada. Esse superaquecimento localizado favorece a formação de produtos de 

carbonização nessas regiões, reduzindo o rendimento do produto desejado. A 

grande vantagem do uso do reator de micro-ondas é o aquecimento por irradiação, 

que permite que o aquecimento seja rápido e melhor distribuído (MAJETICH, HICKS, 

1995). Este fenômeno faz com que metodologias assistidas por micro-ondas sejam 

em geral mais eficientes que as convencionais no rearranjo de Claisen, permitindo 

maior conversão dos reagentes em menor tempo (HORIKOSHI et al., 2015).   

Segundo Tymoshenko (2008), a natureza do solvente utilizado influencia 

significativamente na reação de rearranjo. Em geral, observa-se que solventes 

polares favorecem a reação. Por exemplo, Okada e Imanari (2012) verificaram que o 

uso do dietilenoglicol (DEG) como solvente gerou rendimentos de 41 a 78% para o 

rearranjo orto-Claisen em diversos alil-fenil éteres. Já utilizando a decalina como 

solvente, os rendimentos variaram de 6 a 19%. Em nossos experimentos, observou-

se que o uso de solventes de maior polaridade favorece os rendimentos. Seguindo 

esta literatura para melhorar a qualidade da reação, as reações foram conduzidas 

inicialmente utilizando diferentes solventes (Tabela 8). 
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Tabela 8: Rendimentos obtidos nos rearranjos de Claisen em diversas condições 
com diferentes solventes. 

Reagente Solvente Condições da Reação Rendimento 

2a DMF 220 °C/60 min 90% 

 DMF 200 °C/45 min 64% 

 DMF 220 °C/45 min 84% 

 Água 200 °C/45 min 82% 

 Tolueno 200 °C/45 min <10% 

 DEG 220 °C/45 min 94% 

2b DMF 220 °C/60 min 86% 

 DMF 220 °C/45 min 86% 

 DEG 220 °C/45 min 79% 

2c DMF 220 °C/60 min 88% 

 DEG 220 °C/45 min 94% 

 DMF 220 °C/45 min 85% 

2d DMF 220 °C/60 min 80% 

 DEG 220 °C/45 min 93% 

 PEG 400 220 °C/60 min 72% 

 DEG monoetil éter 220 °C/180 min 41% 

 Diglima 220 °C/180 min 25% 

 Diglima + BF3.Et2O (1 eq.) 220 °C/120 min 83% 

 Diglima + ZnCl2 (1 eq.) 220 °C/120 min n.d. 

 Diglima:água(2:1) 220 °C/120 min 76% 

 Diglima:água(1:1) 220 °C/60 min 89% 

2f DMF 220 °C/90 min 82% 

 DMF 220 °C/90 min 82% 

 DEG 220 °C/45 min 64% 

DEG: dietilenoglicol; DMF: dimetilformamida; PEG: polietilenoglicol; n.d.: não 
determinado 
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Ao passo que o substituinte que retira a densidade eletrônica do anel favorece 

a reação de alilação ao tornar o hidrogênio da hidroxila mais ácido, o inverso 

acontece no rearranjo de Claisen. Segundo Ferreira (2008), substituintes que 

possuem característica ativadora do anel aromático possuem constante de 

velocidade alta, isto é, favorecem a reação de rearranjo, enquanto que substituintes 

desativadores de anéis desfavorecem essa reação. Esse fenômeno ocorre pois 

estes substituintes favorecem a quebra da ligação entre o oxigênio e grupo alila e 

estabilizam por ressonância o estado de transição (Figura 9). 

 

Figura 9:  Efeito dos substituintes ativadores de anéis nos alilfenil éters. 

 

 

Nota-se na Tabela 9 que substituintes com característica retiradora de 

elétrons como o Cl (2a) produzem constante de velocidade de 2,63 x 104 s-1. Já para 

grupos doadores de elétrons como a CH3 (2b) e CH3O (2c), observa-se constantes 

de velocidade muito superiores, demonstrando veracidade na relação inversa com 

σpara de Hammet. Entretanto, para comprovar esse comportamento deve-se realizar 

ainda um estudo sistemático desses substituintes nas metodologias aqui 

apresentadas. 
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Tabela 9: Constante da velocidade para-alilfenil éteres para-substituídos  

Substituinte K1 x 104 s-1 

NO2 1,03 

CN 1,13 

CH3SO2 1,34 

CH3CO 1,58 

C6H5CO 1,60 

H 2,56 

Cl 2,63 

Br 2,77 

C6H5 3,68 

CH3 4,42 

NHCOCH3 5,79 

CH3O 9,16 

NH2 21,3 

FONTE: Ferreira, 2008. 

Além dos substituintes é possível observar, por exemplo, que o uso de 

solventes como DMF, DEG, PEG e diglima, miscíveis em água, geraram 

rendimentos maiores. Além disso, a hidrossolubilidade desses solventes favorece 

sua extração e separação do produto por lavagem com água. Por outro lado, o uso 

de tolueno forneceu rendimentos negligíveis, o que corrobora a teoria que solventes 

polares tendem a dar rendimentos melhores que solventes mais apolares, na reação 

de rearranjo de Claisen. Solventes com alto ponto de ebulição são recomendados 

devido à sua menor pressão de vapor, que gera menor sobrecarga de pressão no 

equipamento de micro-ondas. O uso de água como solvente não foi benéfico, uma 

vez que sua pressão de vapor é relativamente alta, dificultando o aumento da 

temperatura para a desejada (220 °C). Além disso, o material de partida não é 

miscível com água, o que também explica os menores rendimentos. 

Porém, observou-se que a utilização de DEG como solvente levou ao 

consumo total do material de partida quando analisado por CCD. Entretanto os 
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rendimentos brutos obtidos foram superiores a 100%. Análises por cromatografia 

gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) indicaram a formação de 

subprodutos com relação m/z M+106 (Figura 10 e Figura 11), os quais acreditamos 

que sejam produtos de adição do DEG à ligação dupla do grupo 2-alila. 

Figura 10: Possível produto de adição no rearranjo de Claisen utilizando DEG. 

m/z 296



 

  

Essa observação foi também feita por Okada e Imanari (2012). Isso explica os 

menores rendimentos obtidos utilizando DEG em maiores temperaturas. 

Considerando que o DMF possui custo menor em relação a outras opções, 

consideramos este como melhor solvente para conduzir a reação. 

Figura 11: Cromatograma da reação de rearranjo de Claisen, utilizando 2d e DEG 
como solvente. 

 

 

É possível observar na Figura 12 a quantidade exacerbada de picos, 

indicando que o composto 2d analisado apresenta algumas impurezas e possíveis 

subprodutos ligados à utilização do DEG em altas temperaturas. 
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Figura 12: Espectro de Massa que demonstra a obtenção do produto rearranjado e 
possível produto de adição. 

 

A massa do produto rearranjado é a mesma do alilfenil éter relacionado, 

portanto aproximadamente 190 g/mol. Nesta análise é possível ver a formação de 

um subproduto de relação m/z M+296; esta diferença de m/z M+106 é compatível 

com a massa molecular do DEG, de 106 g/mol. 

Além da estratégia de mudar o solvente utilizado, foram realizadas também 

reações com o auxílio de ácidos de Lewis, como BF3.Et2O e ZnCl2; estes podem 

catalisar a reação de rearranjo de Claisen por diminuírem significativamente a 

energia de ativação desta reação (FREITAS et al., 2017). Por isso, foram testadas 

reações utilizando esses catalizadores. O uso de BF3.Et2O (1 eq.) forneceu bom 

rendimento, entretanto apenas após 2 horas de reação. Já a utilização de ZnCl2 

gerou muitos produtos indesejáveis, e assim também não foi considerado vantajoso.  

 Continuando na tentativa de otimizar o rearranjo de Claisen proposto 

inicialmente, foram encontradas na literatura outras metodologias para conduzir esta 

reação. Brimble et al. (2016) e Radulovic et al. (2013) apresentaram a mesma 

reação, sem uso de solvente, em temperaturas de 180 °C e 220 °C, utilizando uma 

atmosfera inerte (N2). As reações foram conduzidas por 16 horas e 4 horas, 

respectivamente. Nestas condições, os trabalhos reportam rendimentos de 99% e 
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68-86% respectivamente. Nós também realizamos essa reação utilizando atmosfera 

de N2 em micro-ondas, porém não houve mudanças significativas nos rendimentos 

apresentados. Van et al. (2003) também apresentou metodologia de rearranjo sem 

auxílio de micro-ondas ou micro-reator, utilizando DMF como solvente, e aquecendo 

a mistura reacional a 190 °C por 12 horas. Nestas condições o rendimento obtido foi 

de 94%. 

Chen et al. (2011) reportaram a reação assistida por reator de micro-ondas, 

sem o uso de solvente, a 210 °C por 15-30 minutos, obtendo rendimentos de 71-

98%. Já Kong et al. (2009) relataram metodologia de rearranjo de Claisen utilizando 

micro-reator, também sem uso de solvente, a 220 °C por 20-24 minutos. Neste 

artigo, os autores reportaram rendimentos quantitativos nesta reação. Essas 

condições foram então testadas por nosso grupo, porém foi observado que em 

temperaturas superiores a 200 °C a taxa de formação de produtos de degradação 

dos materiais no meio reacional aumenta muito, gerando uma mistura reacional de 

difícil purificação em coluna cromatográfica. Obviamente, isso diminui o rendimento 

da etapa. 

Foi reportado por Schlüter e colaboradores (2013) o rearranjo de Claisen 

assistido por reator de micro-ondas a 200 e 250 °C por 25 minutos, utilizando 

clorobenzeno como solvente e catalizado por Al(OiPr)3. Os autores relataram que 

em temperatura de 200 °C sem catalisador não houve conversão, porém quando 

feito com catalisador foi obtido rendimento de 9%. Já nas condições a 250 °C sem 

catalisador o rendimento foi de 84% e com catalisador houve diminuição do 

rendimento para 22%. Já realizamos a reação utilizando tolueno, um solvente de 

polaridade semelhante ao clorobenzeno, e não verificamos conversão do substrato 

ao produto desejado. 

Horikoshi (2015) realizou a reação assistida por micro-ondas, utilizando 

dimetilsufóxido (DMSO) como solvente a 180 °C por 120 minutos e alcançou um 

rendimento de apenas 8%. Realizamos essa reação utilizando DMSO, porém ao 

final da reação, obtivemos uma mistura reacional quimicamente complexa de 

coloração preta e odor desagradável que inviabilizou o isolamento do produto 

desejado. Além disso, houve formação de sólidos indesejáveis que tinham baixa 

solubilidade em diclorometano. 
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A utilização da mistura de diglima:água nos testes iniciais como sistema 

solvente também conduziu a rendimentos muito bons, sem a desvantagem da 

formação do produto de adição observado na utilização de DEG, já que os oxigênios 

presentes na diglima não estão disponíveis para exercer um ataque ao reagente. 

Entretanto, a quantidade de água influencia significativamente na pressão do 

sistema, o que algumas vezes inviabilizou a reação. Como o aquecimento de DMF a 

altas temperaturas gera produtos de degradação deste solvente e ambientalmente 

indesejáveis, pretendeu-se substituir este solvente na reação por outro sistema mais 

adequado. 

 Assim, a reação utilizando diglima:água foi realizada com diferentes 

proporções de água para aumentar a polaridade do sistema e possibilitar melhores 

rendimentos em menores temperaturas (Tabela 10, pág. 40). Foi observado que a 

utilização da proporção 1:1 de diglima e água e condução da reação a 200 ºC 

alcançou maior taxa de conversão. Este resultado é explicável, pois a utilização de 

um solvente muito polar dificulta a solubilização do reagente O-alilado, diminuindo a 

taxa de conversão. Ao utilizar um solvente mais apolar, os testes realizados não 

conduziram a rendimentos satisfatórios. Já usando uma proporção igual de água 

(polar) e diglima (menos polar) os rendimentos melhoraram, sendo ideal então um 

solvente que tivesse uma parte apolar para auxiliar na solubilização do reagente e 

uma parte polar que ajuda a aumentar a taxa de conversão. Já em relação à 

temperatura, 200 ºC conduziu a maiores taxas de conversão, pois em temperaturas 

inferiores, como 180 ºC, não foi observada uma boa taxa de conversão. Ao mesmo 

tempo, ao utilizar temperaturas muito elevadas houve formação de subprodutos que 

também reduzem a taxa de conversão.  

Uma das técnicas mais utilizadas para prever e elucidar resultados dentro da 

pesquisa cientifica e industrial é o planejamento fatorial. Nessa abordagem, as 

variáveis empregadas são os fatores a serem avaliados que diante dos resultados 

experimentais parecem influenciar no resultado final. Essas variáveis são 

apresentadas e codificadas na Tabela 11 (pág. 41). Após a realização dos 

experimentos, todos esses resultados são tratados estatisticamente para verificar a 

significância desses efeitos (BARROS NETO, SCARMINIO, BRUMS, 2003). Diante 
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disso, as reações feitas nesse trabalho necessitaram do tratamento estatístico para 

descobrir a significância dos fatores envolvidos. 

Tabela 10: Relação sistemática da porcentagem de conversão com a variações de 
temperatura e solvente. 

Experimento 
Temperatura 
(Codificado) 

Diglima:Água 
(Codificado) 

Porcentagem de 
conversão 

1 180ºC (-1) 2:1 (-1) 0% 

2 180ºC (-1) 2:1 (-1) 3% 

3 180ºC (-1) 1:1 (0) 5% 

4 180ºC (-1) 1:1 (0) 6% 

5 180ºC (-1) 1:2 (+1) 8% 

6 180ºC (-1) 1:2 (+1) 0% 

7 200ºC (0) 2:1 (-1) 10% 

8 200ºC (0) 2:1 (-1) 20% 

9 200ºC (0) 1:1 (0) 38% 

10 200ºC (0) 1:1 (0) 53% 

11 200ºC (0) 1:2 (+1) 38% 

12 200ºC (0) 1:2 (+1) 32% 

13 220ºC (+1) 2:1 (-1) 46% 

14 220ºC (+1) 2:1 (-1) 34% 

15 220ºC (+1) 1:1 (0) 61% 

16 220ºC (+1) 1:1 (0) 69% 

17 220ºC (+1) 1:2 (+1) 60% 

18 220ºC (+1) 1:2 (+1) 50% 
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 Tabela 11: Efeitos calculados para os fatores temperatura, solvente e de interação 
entre esses fatores. 

Fatores Efeitos Erro padrão t p 

Temperatura (T) 43,16 3,282 13,150 <0,001 

Solvente (S) 11,45 3,282 3,487 0,005 

TxS 6,25 4,642 1,347 0,205 

 

Figura 13: Gráfico de Pareto para os efeitos calculados 

 

 

Considerando esses fatores, realizou-se análises de variância (ANOVA) para 

obter modelos de previsão de rendimentos em função da temperatura e da 

proporção de diglima:água como solvente. Assim, foram testados modelos lineares e 

quadráticos, que são apresentados nas tabelas 13 a 15. As superfícies de resposta 

obtidas para os respectivos modelos são apresentadas nas figuras 14 e 15. 
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Tabela 12: Resultados para a estimativa dos parâmetros de regressão para o 
modelo linear. 

Termos Coeficientes Erro padrão t p 

Constante 31,3 1,468 21,32 <0,001 

Temperatura (T) 24,7 1,895 13,02 <0,001 

Solvente (S) 6,25 1,895 3,298 0,007 

TxS 3,13 2,321 1,347 0,205 

 

Tabela 13: Resultados da análise de variância (ANOVA) para o modelo linear. 

Origem SQ GL MQ F p 

Regressão 7848,2 3 2616,1 20,70 <0,001 

Resíduos 2022,0 16 126,4   

Falta de ajuste 1548,0 5 309,6 7,18 0,003 

Erro puro 474 11 43,1   

Total 9870,2 19    

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média da soma dos 
quadrados.  

 



43 

Figura 14: Superfície de resposta obtida para o modelo linear. 

 
 

Com essa superfície, o modelo linear obtido pode ser representado como na 

equação 1: 

Rendimento (%) = 24,7.T + 6,25.S + 3,13.T.S + 31,3 

R2 = 0,795; R2
explicável = 0,952      (Eq. 1) 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) indicam que o modelo linear 

obtido apresenta coeficiente de regressão significativa (p <0,05), ou seja, o modelo 

apresenta linearidade com os resultados. Entretanto, o modelo linear apresenta 

significativa falta de ajuste, ou seja, parte dos resultados não estão adequadamente 

ajustados ao modelo obtido. Isso indica que o modelo quadrático pode ser mais 

apropriado, e assim, foi também calculada uma superfície de resposta para os 

fatores usando modelo quadrático. Os resultados estão nas tabelas 14 e 15. 
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Tabela 14: Resultados para a estimativa dos parâmetros de regressão para o 
modelo quadrático. 

Termos Coeficientes Erro padrão T P 

Constante 42,464 2,774 15,308 <0,001 

Temperatura (T) 24,667 1,895 13,017 <0,001 

Solvente (S) 6,250 1,895 3,298 0,007 

TxS 3,125 2,321 1,347 0,205 

T2 -4,179 3,039 -1,375 0,196 

S2 -14,429 3,039 -4,748 <0,001 

 

Tabela 15: Resultados da análise de variância (ANOVA) para o modelo quadrático. 

Origem SQ GL MQ F P 

Regressão 9027,8 5 1805,6 30,00 <0,001 

Resíduos 842,4 14 60,2   

Falta de ajuste 368,4 3 122,8 2,85 0,086 

Erro puro 474,0 11 43,1   

Total 9870,2 19    

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; MQ: média da soma dos 
quadrados.  
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Figura 15: Superfície de resposta para o modelo quadrático obtido. 

 

 

Considerando a superfície obtida com o modelo quadrático, pode-se 

expressar os rendimentos de acordo com a equação 2: 

Rendimento (%) = 24,7.T + 6,25.S + 3,13.T.S – 4,17.T2 – 14,4.S2 + 42,5 

R2 = 0,915; R2
explicável = 0,952      (Eq. 2) 

Os resultados a análise de variância (ANOVA) para o modelo quadrático 

mostraram tanto regressão significativa (p <0,05) quanto falta de ajuste não 

significativa (p >0,05). Considerando que o modelo quadrático apresenta parâmetros 

estatísticos mais robustos, este pode ser considerado mais apropriado para explicar 

os rendimentos obtidos.  

O modelo quadrático apresentou significância estatística para os fatores 

temperatura (T) e solvente (S), indicando que ambos fatores devem ser 

considerados para maximizar o rendimento. Observando a tabela e a equação 2, 

pode-se verificar que o coeficiente da temperatura é maior e mais significativo que o 

do solvente, o que indica que o aumento da temperatura deve ser priorizado para 
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maximizar a resposta, enquanto que a mudança do sistema solvente parece afetar 

os rendimentos de maneira menos significativa (Figuras 13 a 15).   

Entretanto, o modelo apresenta um fator quadrático (S2) significativo, o que 

mostra que existe uma proporção ótima entre diglima e água para obter rendimentos 

maiores. Como pode ser observado na figura 15, essa proporção ótima parece ser 

próxima de 50% de cada um na mistura de solventes.  

Para comprovar a validade da metodologia 1 foi feita a análise de 

espectrometria de ressonância magnética nuclear do composto obtido: 

 

2-Alil-4-(t-butil)fenol (3d). Óleo transparente. ¹H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 1,29 (s, 

9H); 3,41 (d, 2H,J = 6,2 Hz); 4,93 (s, 1H); 5,13-5,15 (m, 1H); 5,19 (dq, 1H, J = 10,5, 

1,6 Hz); 5,97-6,08 (m, 1H); 6,75 (d, 1H,J = 8,3 Hz); 7,11-7,24 (m, 2H).13C-RMN 

(CDCl3, ppm, TMS): δ 31,6; 34,9; 35,6; 115,4; 116,4; 124,5; 124,7; 127,4; 136,7; 

143,7; 151,8. 

Ao determinarmos que a DMF foi o solvente que apresentou melhores 

rendimentos para essa reação, foi feita a metodologia 2 já padronizada por nosso 

grupo, para a obtenção dos compostos a seguir: 
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2-Alil-4-clorofenol (3a). Óleo amarelado. 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 3,36 (d, 2H,J 

= 6,4 Hz); 5,03 (s, 1H); 5,15 (dq, 1H, J = 10,5, 1,5 Hz); 5,17-5,20 (m, 1H); 5,97 (ddt, 

1H, J = 16,8, 10,5, 6,4 Hz); 6,71-6,74 (m, 1H); 7,06- 7,09 (m, 1H); 7,25 (s, 1H).13C-

RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 34,8; 117,0; 117,2; 125,6; 127,2; 127,6; 130,1; 135,5; 

152,6. 

 

2-Alil-4-metilfenol (3b). Óleo amarelado. ¹H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 2,25 (s, 3H); 

3,36 (d, 2H, J = 6,4 Hz); 4,96 (s, 1H); 5,11 (t, 1H, J = 1,6 Hz); 5,16 (dq, 1H, J =  6,9, 

1,6 Hz); 5,94-6,05 (m, 1H); 6,67-6,70 (m, 1H); 6,90-6,92 (m, 2H). 13C-RMN (CDCl3, 

ppm, TMS): δ 20,5; 35,1; 115,7; 116,3; 125,1; 128,3; 130,1; 131,0; 136,6; 151,8. 

 

2-Alil-4-metoxi-fenol (3c). Óleo amarelado. ¹H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 3,35-3,40 

(m, 2H); 3,75 (s, 3H); 4,82 (s, 1H); 5,12 (sext, 1H, J=1,7 Hz); 5,14-5,19 (m, 1H); 6,00 

(ddt, 1H, J=17,6, 9,7, 6,3 Hz); 6,64-6,77 (m, 3H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 

35,2; 55,8; 112,7; 116,0; 116,5; 126,6; 136,2; 148,0; 153,8. 
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2-Alil-4-fenilfenol (3e). ¹H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 3,48 (dd, 2H, J = 6,4, 1,7 Hz); 

5,00 (sl, 1H); 5,15-5,19 (m, 1H); 5,22 (dq, 1H, J = 10,5, 1,7 Hz); 6,06 (ddt, 1H, J = 

16,9, 10,5, 6,4 Hz); 6,88 (d, 1H, J = 7,9 Hz); 7,26-7,33 (m, 1H); 7,34-7,45 (m, 4H); 

7,50-7,57 (m, 2H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 35,3; 116,2; 116,7; 125,6; 126,6; 

126,7; 126,8; 128,7; 129,2; 134,2; 136,3; 140,9; 153,7. 
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6 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível concluir que a 

metodologia assistida por ultrassom apresentou rendimento superior à convencional 

apenas para o produto 2f (82 e 97%). Portanto conclui-se que a utilização do refluxo 

é um fator importante no alcance de melhores rendimentos. 

Os experimentos realizados mostram que a reação de alilação assistida por 

ultrassom não ocorre por efeito sonoquímico, pois a mudança de amplitude do 

equipamento não demonstrou diferenças significativas nos rendimentos. 

As condições reacionais testadas para o rearranjo de Claisen mostraram que 

a proporção 1:1 de diglima e água a uma temperatura de 200 ºC alcançou maior 

taxa de conversão. Além disso, o tratamento estatístico mostrou que a temperatura é 

o parâmetro de maior significância na reação. Entretanto o DMF ainda é o solvente 

de melhor escolha, pois apresentou os melhores rendimentos em menor tempo (80 a 

90%). 

Os experimentos realizados mostraram ainda que o substituinte presente em 

-para influencia na taxa de conversão. Para a alilação, quanto mais ativador for o 

substituinte, alcançam-se melhores rendimentos. Entretanto este fenômeno é 

invertido no rearranjo de Claisen; observa-se neste caso que quanto mais 

desativador o substituinte, melhores são os rendimentos alcançados.  
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