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Introdução 

3,4-Diidropirimidin-2(1H)-onas (ou 
heterociclos nitrogenados que 
especial atenção, principalmente devido 
atividade antitumoral.1 

Em um estudo recente realizado
colaboradores, demonstrou-se o efeito benéfico, n
reação de Biginelli, ao se utilizar 
catalisador de ferro ionicamente marcado 
1).2 Embora diversas melhorias, 
utilização do catalisador, tenham sido notadas, 
ainda eram necessários tempos reacionais de até 8 
horas para que a reação se completasse

 

 

Esquema 1.  Síntese do catalisador MAI.Fe2Cl

 
Tendo como foco a otimiza

reacional, este trabalho buscou estudar o efeito do
aquecimento assistido por microondas
reação. 

Resultados e Discussão

Inicialmente, foi avaliado o efeito do 
irradiação do meio reacional no rendimento
como base a reação acima numa 
1:1:3 dos reagentes e temperatura de 80
presença do catalisador MAI.Fe2Cl
15 minutos de irradiação obteve
desejado em 62%. O uso de excesso de 
benzaldeído, variação de solvente, 
otimizações no isolamento do produto, foram 
realizados (Tabela 1).2 Após as otimizações 
produto de Biginelli foi isolado 
rendimento.  

Além do ótimo desempenho da reação em DMF, 
este solvente tem a vantagem de permitir a 
solubilização do produto de Biginelli
de reação bem como sua 
temperatura ambiente. 
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no rendimento, tendo 

acima numa proporção de 
temperatura de 80 °C com a 
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Tabela 1:  Efeito do uso de solventes na reação de Biginelli 
catalisada por MAI.Fe2Cl7 (5 mol%)
por microondas (80 oC, 15 minutos)

Proporç ões a Solvente
1:1:3 - 
1:1:3 BMI.BF
1:1:1 DMF
1:1:3 DMF

a Ureia/acetoacetato de etila/benzaldeído. 
gelado na precipitação do produto.
precipitação do produto. 
 

O efeito benéfico do excesso de benzaldeído 
para o rendimento do aduto de Biginelli 
o provável mecanismo favorecido seja o do íon 
imínio, conforme observado por Neto  
colaboradores.2  

Conclusões

O aquecimento assistido por irradiação d
microondas se mostrou um método 
síntese de 3,4-diidropirimidin
rendimento observado se mostrou semelhante 
superior ao previamente descrito por Neto e 
colaboradores2 com a vantagem de que a reação se 
processa em tempos reacionais 
relatados anteriormente. 
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Solvente  Rendimento (%)  

62b 
BMI.BF4 44b 

DMF 59c 
DMF 93c 
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