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Introdução 

Atualmente, a busca pela redução do impacto 

ambiental tem sido cada vez maior. Dessa forma, a 

atividade química, considerada como a principal 

responsável pelos riscos ambientais, vem 

procurando alternativas que reduzam ao máximo o 

prejuízo ao meio ambiente. Neste contexto, a 

Química Orgânica tem utilizado biomassa 

renovável como material de partida para novas 

rotas de síntese em substituição aos derivados 

fósseis. O presente trabalho visa a obtenção de 4,4-

dimetil-2-(3,4,5-trimetoxifenil)-2-oxazolina 1 a partir 

da decomposição térmica do 3,4,5-

trimetoxibenzoato de 2-metil-2-[(3,4,5-

trimetoxibenzoil)amino]propila 2, derivado da 

biomassa de Eucalyptus sp., utilizando 

metodologias ecologicamente corretas. 

Resultados e Discussão 

A síntese de 2-aril-2-oxazolinas é tradicionalmente 

mediada por cloretos de acila e hidroxiamidas
1
, 

como apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Síntese tradicional da 2-oxazolina 1. 
 
Buscando condições mais contemporâneas de 
síntese, o nosso de grupo de pesquisa vem 
utilizando técnicas alternativas para a obtenção de 
2-aril-2-oxazolinas, tais como a reação direta

2
 do 

ácido carboxílico com amino-álcool promovida por 
irradiação de micro-ondas (MO) (Fig. 2) e a 
decomposição térmica de ésteres (Fig. 3). 
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Figura 2. Síntese direta da 2-oxazolina 1. 
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Figura 3. Obtenção da 2-oxazolina 1 mediante 
decomposição térmica do éster 2. 
 
As reações foram monitoradas por CCD e os 

produtos caracterizados por CG-EM, IV e RMN. 

Dentre as metodologias apresentadas (Tab. 1), 

destaca-se a decomposição térmica do éster 2 

realizada em autoclave, na ausência de solvente, 

em curto tempo de reação, com excelente 

conversão por CG-EM, bom rendimento e sem a 

geração de resíduos.  

 
Tabela 1. Métodos de síntese da 2-oxazolina 1 

Condições Experimentais 
Conversão 
CG-EM (%) 

Rend. 
(%) 

Tradicional (ácido carboxílico, 
SOCl2, amino-álcool, xileno, 
refluxo, 12 h)

1 
94 75 

Síntese direta (ác. carboxílico, 
amino-álcool, MO, 8 min) 

80 10 

Decomposição térmica  
(MO, éster 2, 17 min) 

67 67 

Decomposição térmica  
(autoclave, éster 2, 16 min) 

91 74 

Conclusões 

A nova metodologia apresentada neste trabalho foi 

eficiente para a obtenção da 2-oxazolina 1, 

apresentando vantagens em relação aos métodos 

convencionais. 
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