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Pilar[n]arenos, inicialmente desenvolvidos 2008, constituem uma classe de compostos 
macrociclos de fácil funcionalização com diversas aplicações, desde materiais 
inovadores até a química medicinal.¹ Sendo uma classe relativamente nova, 
informações acerca de seu comportamento não são ainda totalmente descritas, o que 
torna de vital relevância o estudo prévio de suas propriedades fundamentais, tais 
como estabilidade térmica, entalpias e pontos de fusão, dentre outros. Tal 
detalhamento permite o adequado direcionamento de seu uso, respeitando limitações 

e tirando proveito de seus melhores aspectos.²,3 O objetivo do presente trabalho é a 

síntese posterior caracterização térmica de pilar[n]arenos contendo 
organocalcogênios. A metodologia para síntese dos pilares se inicia com a bromação 
da bis(2-hidroxietil) éter, seguida pela formação dos macrociclos, utilizando 
paraformaldeído e ácidos de Lewis. Por fim, será utilizado um disseleneto de fenila 
como substituto do átomo de bromo. A análise térmica das moléculas-alvo será 
conduzida por meio das técnicas de termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória 
diferencial (DSC). Os pilar[n]arenos (4) foram sintetizados como descritos no 
Esquema 1, segundo metodologia já descrita, a se iniciar pela bromação de 1, seguida 
por ciclização com ácido de Lewis e por fim uma substituição do acido de bromo com 
o selenolato de fenila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Síntese dos compostos do tipo 4 e 5 
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Análises termogravimétricas foram conduzidas entre temperatura ambiente e 900ºC, 

sob atmosfera inerte de N2 a 40 mL.min-1 e aquecimento a 10º C min-1, sendo 

avaliadas massas de 8 mg de amostra. As avaliações por calorimetria exploratória, 
por sua vez, se limitaram a 600ºC, empregando de 8 mg de amostras e mantendo-se 
as condições de aquecimento e atmosfera. Ambos com compostos (4a e 4b) se 
mostram estáveis até aproximadamente 270 °C, temperatura a partir da qual ocorre 
uma perda de massa acentuada até cerca de 330 °C, caracterizando a primeira etapa 
de perda de massa. A segunda etapa, menos acentuada, começa ao final da etapa 
anterior e finaliza entre 650 e 700 °C. Ao concatenar essas informações com a curva 
de DSC é possível afirmar que na primeira etapa descrita ocorre efetivamente a 
degradação dessas moléculas. Para 5, a degradação da molécula ocorre em etapa 
única entre as temperaturas aproximadas de 270 e 350 ºC, indicando que na etapa 1 
de perda de massa dos pilar[n]arenos o esqueleto base do macrociclo permanece 
intacto, visto que essa é a principal diferença entre eles. Então, o macrociclo tem sua 
degradação iniciada na etapa 2. Com base nessas análises é possível obter a        ∆Hf 
= 71,69 J/g e o P.F. = 97,9 °C de 5. Por fim, visando analisar a termodegradação do 
macrociclo após a primeira etapa, foram avaliadas as perdas de massa dessas 
espécies entre as temperaturas de 270 e 330 °C, a partir das quais estima-se a saída 
porção SePh do pila[n]areno. Conclui-se que os compostos propostos foram 
sintetizados em metodologias eficientes, tendo-se então a caracterização via TG e 
DSC que mostrou elevada estabilidade térmica dos compostos analisados, além de 
fornecer informações adicionais para as espécies solidas tais como entalpias e pontos 
de fusão. 
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