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Introdução 

A queima da madeira de Eucalyptus sp. para a 

produção de carvão vegetal, libera fumaças como 

subprodutos. A condensação dessas fumaças 

permite a redução do impacto ambiental e a 

recuperação do alcatrão vegetal – uma fonte 

renovável de insumo químico.
1
 A destilação 

fracionada e a derivatização química do alcatrão 

vegetal fornece os ácidos 3,4-dimetoxibenzóico (ác. 

DMB 1) e 3,4,5-trimetoxibenzóico (ác. TMB 2), 

importantes materiais de partida em sínteses 

orgânicas como, por exemplo, na síntese de 2-aril-2-

oxazolinas. 2-oxazolinas são heterociclos versáteis, 

que apresentam diversas aplicações, tais como 

ligantes, auxiliares ou catalisadores em sínteses 

orgânicas e como aditivos em combustíveis. Assim, 

o presente trabalho apresenta a obtenção de 2-aril-

2-oxazolinas a partir de ácidos carboxílicos 

derivados do alcatrão vegetal e aminoalcoóis de 

baixo custo, por meio de metodologias que seguem 

os princípios da Química Verde, em substituição à 

síntese orgânica clássica.
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Resultados e Discussão 

(R)-(-)-2-(3,4-dimetoxifenil)-4-fenil-2-oxazolina 5, 

2-(3,4-dimetoxifenil)-4,4-dimetil-2-oxazolina 6 e 2-

(3,4,5-trimetoxifenil)-4,4-dimetil-2-oxazolina 7 foram 

obtidas a partir da reação direta entre os ácidos 

carboxílicos 1 e 2 e os aminoalcoóis 2-amino-2-

metil-propan-1-ol 3 e (R)-(-)-2-amino-3-fenil-etan-1-

ol 4, sob aquecimento em autoclave, sem solvente 

(Esquema 1). 
 
Esquema 1: Equação geral para a reação de 
obtenção de 2-aril-2-oxazolinas 
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(1) R = H               (3) R’ = R’’= CH3             (5) R = H; R’ = ; R”= H     
 

(2) R= OCH3                (4) R’= ; R”= H               (6) R = H; R’ = R” = CH3 

 

                                                                        (7) R=OCH3; R’=R”= CH3 

             

 

Tabela 1. Condições de reação e resultados obtidos 
na síntese de 2-aril-2-oxazolinas 

Materiais 
de partida 

Condições 
experimentais 

Produto 
obtido 

Conversão 
por CG-EM 

1 + 4 200 ºC, 40 min 5 76% 

1 + 3 190 ºC, 40 min 6 100% 

2 + 3 185 ºC, 35 min 7 83% 

 

O método proposto apresenta como vantagens a 

não utilização de solventes e reagentes tóxicos e de 

elevado custo como o cloreto de tionila, em curto 

tempo de reação, levando à obtenção das 2-aril-2-

oxazolinas de interesse, com boa conversão por 

CG-EM. O monitoramento das reações e a 

caracterização dos produtos foram realizados por 

CG-EM. Os espectros de massas dos produtos 

obtidos registrou, como principais sinais, o pico do 

íon molecular (M
+.

) e o pico atribuído ao cátion acílio 

(Ar-C O
+
), característico de compostos carbonílicos.  

Conclusões 

A metodologia proposta possibilitou a obtenção de 

três oxazolinas (5, 6 e 7), a partir de substâncias 

derivadas de biomassa renovável, utilizando 

condições experimentais que atendem aos 

princípios da Química Verde. 
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