
  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
5 

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Tainára Orlando 

1.2 CPF / Passaporte 
028.623.650-84 / FY618285 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES-PrInt / 88887.343913/2019-00 

1.5 Projeto 
Programa Institucional de Internacionalização da UFSM, Sub-
Projeto 2: Nanomateriais - Química de Sistemas 
Supramoleculares (Processo 88881.310412/2018-01) 

1.6 Coordenador Projeto 
Oscar E. D. Rodrigues 

1.6 Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Química 
 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho (X) Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior 
 
2.2 Instituição de Destino  
 

Universidad de Murcia / Department of Organic Chemistry / 
Grupo QOS - Química Orgánica Sintética 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/06/2019 

2.3.2 Término 

30/11/2019 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 4.757,29 

3.2 Auxílio-instalação R$ 5.928,00 

3.3 Seguro-saúde R$ 2.462,40 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade R$ 32.981,00 

3.6 Auxílio-diário  
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 

O objetivo geral deste estágio era a obtenção de know-how na síntese de moléculas de rotaxanos, o qual foi 

atingido com êxito. A estudante de doutorado desenvolveu e aprendeu técnicas de síntese de moléculas de rotaxanos 

até então não existentes no Brasil. Novos modelos de rotaxanos de duas e três estações foram sintetizados visando a 

utilização em estudos dos movimentos moleculares, em estudos na área de engenharia de cristais e em estudos de 

catálise química.  

Os objetivos específicos propostos foram atingidos em quase sua totalidade.  A seguir são listados os quatro 

objetivos propostos no projeto de doutorado sanduíche, os resultados obtidos e a situação atual. 

(i) Desenvolver metodologias de síntese de rotaxanos (máquinas moleculares) com duas ou mais estações. 

       O objetivo foi atingido em sua totalidade, uma vez que dois modelos de rotaxanos com mais de uma estação 

foram sintetizados pela discente durante o estágio no exterior. Totalizando cinco novas moléculas de rotaxano 

inéditas. 

(ii) Estudar os movimentos moleculares (rotação e translação) dos rotaxanos sintetizados através de técnicas de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) em solução.  

Este objetivo foi atingido na sua totalidade. Os primeiros modelos sintetizados não foram solúveis suficientemente 

para a realização dos experimentos. Já para um segundo modelo de rotaxanos, estudou-se o movimento translacional. 

Como consequência, a estudante teve contato com técnicas avançadas de RMN em solução, possibilitando trazer esse 

know-how para o grupo no Brasil. 

(iii) Obter diferentes estruturas cristalinas de modelos de rotaxanos (e.g., polimorfos, self-assembly e solvatos) 

para estudos avançados em Engenharia de Cristais. 

 Este objetivo foi parcialmente atingido. Até o momento algumas estruturas cristalinas dos rotaxanos foram 

obtidas. Um fator limitante é que se pode demorar meses para que monocristais adequados para a análise de difração 

de raios X de monocristal sejam obtidos. Constantes ensaios de cristalização, com diferentes condições (solventes, 

temperaturas), estão sendo realizados. As estruturas já obtidas estão com o estudo supramolecular no contexto da 

engenharia de cristais avançado. 

(iv)  Organização dos dados e resultados para conclusão da Tese e escrita dos artigos.  

Este objetivo está completo com os dados que foram obtidos até o momento, com sua descrição detalhada na 

tese da discente. Os dados obtidos até o momento estão sendo organizados para publicação dos artigos científicos em 

revistas internacionais. 

Além dos objetivos propostos, acima mencionados, outros estudos foram desenvolvidos a partir da interação da 

discente com o orientador no Exterior. Dentre eles, a aplicação de rotaxanos em catálise de reações orgânicas e novas 
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propostas de síntese (e.g., rotaxanos iônicos). Novos estudos de engenharia de cristais foram propostos para 

continuidade da colaboração com atuação da discente no Brasil. 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 

 

Dois trabalhos principais foram realizados no período do estágio no exterior e dois outros foram iniciados e 

estão sendo desenvolvidos pela discente no Brasil, em forma de colaboração entre o grupo do Brasil e o grupo da 

Espanha. Para auxiliar na obtenção dos objetivos foram realizadas revisões da literatura voltadas para cada caso 

específico. 

 O primeiro estudo está diretamente relacionado com a tese de doutorado da discente. Esta investigação se 

refere a síntese de moléculas contendo mais de uma estação para estudos de polimorfismo. Foi realizada a síntese de 

moléculas de Rotaxanos contendo três estações, sendo estas succínica, carbonílica e triazolínica. Para a obtenção do 

eixo molecular foram necessários cinco passos reacionais e para a síntese do rotaxano foi utilizada uma metodologia 

de síntese clipping, que é uma reação multicomponente de cinco componentes. Foi realizada a síntese de três 

diferentes modelos de moléculas de Rotaxanos. A caracterização dos compostos foi realizada por RMN de 1H e de 13C, 

por espectrometria de massa de alta resolução e por difração de raios X de monocristal. Os resultados obtidos 

encontram-se em desenvolvimento da escrita da tese e do manuscrito do artigo científico para posterior publicação 

em revista internacional. 

 O segundo estudo foi elaborado diretamente entre a discente e o grupo do exterior durante o estágio de 

doutorado sanduíche. A proposta baseou-se na síntese de Rotaxanos para atuarem como catalisadores em reações 

orgânicas. Inicialmente foi realizada a síntese de eixos moleculares de duas estações e possuindo um grupo ativo em 

catálise. Estes eixos moleculares foram utilizados na síntese de rotaxanos com atividade catalítica. Tanto os eixos 

moleculares, como os rotaxanos foram sintetizados e purificados com sucesso. A caracterização dos compostos foi 

realizada por RMN de 1H e de 13C e por espectrometria de massa de alta resolução. A aplicação, tanto do eixo 

molecular como do Rotaxano, como catalisadores em reações de adição de Michael foi testada e obteve-se sucesso, 

resultando em bons rendimentos e tempos reacionais curtos. Atualmente o trabalho está em fase de finalização e 

escrita do artigo científico para posterior publicação em revista internacional de alto impacto. 

O terceiro trabalho desenvolvido visa a síntese de uma série de Rotaxanos contendo átomos de halogênio na 

estrutura (etapa Espanhola). Posteriormente, realizar o estudo experimental para formação de novos Polimorfos de 

Rotaxanos, influenciados pela presença dos halogênios. Ainda, investigar as interações intermoleculares e 

intercomponente, estudando o processo de cristalização sob os efeitos de temperatura e solvente (etapa Brasileira). 

Esta investigação apresenta-se como um avanço de um artigo já publicado (Cryst. Growth Des. 2019, 19, 1021−1030) 

pelo grupo de pesquisa brasileiro, resultado da Tese em andamento da discente. A proposta já teve a síntese dos 

novos rotaxanos realizada pelo grupo da Espanha e o estudo voltado para a engenharia de cristais está sendo 
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conduzido pela discente no Brasil.  

O quarto trabalho trata da síntese de rotaxanos iônicos, que possuem propriedades de líquidos iônicos. Neste 

trabalho as propriedades do novo material serão estudadas, tanto em solução como no estado sólido. A influência de 

ânions nos movimentos moleculares e as interações intermoleculares e intercomponente serão avaliadas. A síntese 

está sendo realizada pelo grupo da Espanha e o estudo das propriedades e as relações com as interações 

intermoleculares serão realizados pela discente no Brasil. 

Vale ressaltar que a estudante de doutorado teve total acesso a estrutura e equipamentos disponíveis aos 

alunos na Universidade de Murcia. Com isso, teve acesso a equipamentos de RMN de 200, 300, 400 e 600 MHz, 

podendo operar os equipamentos e realizar experimentos como RMN de 1H, 13C, 19F e experimentos bidimensionais. 

Trabalhou com diferentes técnicas de purificação, como coluna cromatográfica de sílica gel, coluna cromatográfica 

preparativa e coluna cromatográfica com resina de separação por tamanho. Além disso, na oportunidade de troca de 

conhecimentos, a bolsista pôde compartilhar o seu conhecimento em resolução de estruturas cristalinas a partir de 

dados de difração de raios X de monocristal com os membros do grupo do exterior.     

 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 

 

Ao final do estágio a estudante concluiu com sucesso os objetivos propostos, trazendo para o grupo o 

conhecimento sobre a metodologia de síntese de modelos de rotaxanos de mais de uma estação, até então inéditos 

no Brasil. Além disso, a interação com o grupo do exterior foi efetiva, já que houve troca de conhecimentos entre os 

envolvidos. Os estudantes de doutorado, mestrado e iniciação científica do grupo do Brasil serão beneficiados do novo 

conhecimento, o que auxiliará a realização de teses, dissertações e artigos. Além disso, a colaboração entre os grupos 

foi reforçada de forma que novos trabalhos se iniciaram e serão convertidos em artigos científicos em revistas 

internacionais de alto impacto.  

A estudante adquiriu além do conhecimento científico, o conhecimento cultural, tendo contato com uma nova 

língua e novas culturas. Desta forma, a aluna serve como agente de mudança na sociedade, transmitindo o 

conhecimento e valores adquiridos no estágio de doutorado sanduíche no exterior.  

 
 
 
 
Santa Maria, 18 de agosto de 2020. 
 
 
 

 
____________________________________  
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ANEXOS 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 

 

 
Figura 1. Modelos de moléculas de eixo molecular e rotaxanos desenvolvidos no estudo 1. 
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Figura 2. Modelos de moléculas de eixo molecular e rotaxanos desenvolvidos no estudo 2. 
 

 
Figura 3. Modelos de moléculas de rotaxanos desenvolvidos no estudo 3. 
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Figura 4. Modelo de molécula de rotaxano em desenvolvimento para o estudo 4. 
 
 

 
Figura 5. Foto do Prédio em que se encontra o departamento de Química da Universidade de Murcia.  
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Figura 6. Fotos da estrutura dos laboratórios do grupo QOS – Universidade de Murcia – Espanha. 
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Figura 7. Fotos de procedimentos reacionais e de purificação realizados na estrutura dos laboratórios do grupo 
QOS – Universidade de Murcia – Espanha. 

 
 

 

  
Figura 8.  Participação no XIII International Workshop on Sensors and Molecular Recognition na cidade de 
Valencia – Espanha. 
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Figura 9.  Fotos com os membros do Grupo QOS - Química Orgánica Sintética. 
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Figura 10.  Apresentação dos resultados obtidos no período de DSE para a comunidade acadêmica na UFSM. 

 
 


