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Resumo:  

  Tendo como ponto de partida aldeídos (benzaldeído, salicilaldeído e 

furfural) e cetona (ciclopentanona) e utilizando-se cloridrato de hidroxilamina foram 

produzidas oximas as quais foram O-alquiladas com bromo butano. Posteriormente, 

estas serão reduzidas em presença de boridreto de sódio. Busca-se a  proteção ao 

meio ambiente aplicando os princípios da química verde nos processos.   

 

Introdução:  

  As reações de síntese orgânicas tem se transformado num alvo de 

preocupação ambiental. O desenvolvimento do conceito da Green Chemistry e seus 

doze princípios agem como guia1. Uma das características importantes deste trabalho é 

procurar agregar o máximo dos reagentes no produto, realizar processo a temperatura 

ambiente, utilizar o mínimo de solvente, minimizar o uso de catalisadores, diminuir o 

tempo de reação e fornecer um produto mais puro. Desta forma, fornecer um processo 

economicamente viável e ecologicamente correto.  

  Oximas são derivados de reação de cloridrato de hidroxilamina com 

aldeídos (aldoximas) e cetonas (cetoximas) e tem grande aplicação na química 

orgânica, como por exemplo, a proteção do grupo carbonila em moléculas orgânicas, o 

que as tornam um importante intermediário em rotas sintéticas devido à possibilidade 

de regeneração de seu substrato2. 

 

Objetivos :    

 Sintetizar, purificar e caracterizar oximas e derivados seguindo os princípios da 

química verde. Evitando o uso de solventes, aproveitando-se ao máximo os reagentes, 

a  temperatura e pressão ambientes.   

 

 

Metodologia : 

  Síntese de Oxima a partir de aldeídos e cetona3 

  Em um becker é preparada uma solução aquosa de NaOH com 19 mmol 

de hidróxido de sódio e 4 mL de água. Em um balão de 50 mL coloca-se 19 mmol de 



aldeído (benzaldeído, salicilaldeído e furfural) ou cetona (ciclopentanona), 19 mmol de 

cloridrato de hidroxilamina e 6 mL de água. O balão é colocado em banho de gelo sob 

agitação magnética e adiciona-se a solução aquosa, gota à gota, em um intervalo de 5 

minutos. Mantém-se sob agitação magnética e  banho de gelo por 2 horas. 

  A oxima formada é extraída com a adição de duas porções de 20,00 mL 

de diclorometano. A fase orgânica é seca com sulfato de sódio anidro, o solvente 

evaporado em um rotaevaporador. Obtém-se oxima livre de solvente com rendimento 

entre 80 – 97%. Os produtos são analisados por RMN 13C (apt). 

 

O-Alquilação da Oxima com Bromo butano4 

Em um balão de 50 mL adiciona-se 4,4 mmol da aldoxima ou cetoxima e 

4,4 mmol de bromo butano, 3,3 gramas de KF- alumina e 6 mL de acetonitrila, sob 

atmosfera inerte. Após 24 horas sob agitação magnética, evapora-se a acetonitrila em 

um rotaevaporador. Adiciona-se 10 mL de diclorometano, filtra-se em filtro de papel, 

para separar o catalisador. Água é adicionada para retirar o HBr formado. A fase 

orgânica é separada e seca com sulfato de sódio anidro. O solvente é evaporado em 

um rotaevaporador. Obtém-se a oxima O-alquilada livre de solvente e com rendimento 

superior a 82%. Os produtos são analisados por RMN 13C (apt). 

 

Desenvolvimento:  

  A síntese da oxima foi feita utilizando água como solvente,  em banho de 

gelo e sob agitação magnética obtendo um produto puro em um processo menos 

agressivo ao meio ambiente. 

  Na O-alquilação optou-se em trabalhar em presença do catalisador KF-

alumina por ser possível reutilizá-lo, trabalhar à temperatura ambiente e pela 

possibilidade de reduzir a quantidade de solvente, acetonitrila, quando o sistema 

reacional não é totalmente sólido, como na reação empregando benzaldeído oxima e 

ciclopentanona oxima. 

  A próxima etapa, reação de redução em presença de boridreto de sódio, 

será realizada sob maceração, na ausência de solvente orgânico de forma a aplicar os 

princípios da química verde. 



 

Resultados Preliminares :  

  As análises das quatro oximas foram realizadas em RMN 13C (apt). Os 

espectros mostraram apenas os sinais referentes aos produtos, indicando não haver 

necessidade de maiores purificações. Os rendimentos foram melhores ou próximos aos 

da literatura. 

  As análises das oximas O-alquiladas foram realizadas em RMN 13C (apt). 

Os espectros mostraram a adição dos sinais referentes ao radical oriundo do bromo 

butano. Obteve-se bom rendimentos. 
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