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Introdução 

A realização de experimentos de baixo custo em 

laboratório de química para os cursos de graduação, 

por exemplo, tem sido ampliada. A utilização de 

materiais baratos tais como frutas e vegetais, tem 

sido utilizada para a conceitualização da química 

orgânica, química verde entre outras. 

Atualmente, as reações multicomponentes tem sido 

alvo de químicos orgânicos sintéticos devido a sua 

especificidade em fornecer produtos desejados sem 

sub-produtos. A clássica reação de Biginelli
1
 foi 

realizada com uréia, acetoacetato de etila e 

benzaldeído utilizando HCl, como catalisador, sob 

aquecimento e forneceu a 5-etóxicarbonil-6-metil-4-

fenil-3,4-diidropirimidin-2(1H)-ona (DHPM) como 

único produto. A reação de Biginelli tem sido 

desenvolvida em diversos meios reacionais, 

inclusive sob a irradiação das micro-ondas
2
. Essa 

reação tem fornecido compostos com potenciais 

atividades farmacológicas como, por exemplo, o 

Monastrol, que possui atividade anti-cancerígena.  

O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma 

metodologia simples para a reação de Biginelli, 

utilizando suco de limão como catalisador sob a 

irradiação das micro-ondas. Esta metodologia será 

aplicada em aula experimental de química orgânica 

como uma discussão de reações multicomponentes. 

Resultados e Discussão 

O presente trabalho descreve o estudo da reação de 

Biginelli em condição térmica e irradiação das micro-

ondas (foi utilizado um aparelho de micro-ondas 

doméstico) utilizando suco de limão como 

catalisador (Esquema 1).  
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Esquema 1. Reação de Biginelli entre o 

benzaldeído, acetoacetato de metila/etila, 

uréia/tiouréia e suco de limão 

 

A reação foi realizada entre o benzaldeído (5 mmol), 

o acetoacetato de metila/etila (5 mmol), a 

uréia/tiouréia (5 mmol) e 0,5 mL de suco de limão. O 

produto foi recristalizado por etanol. Após a filtração 

e secagem do produto foi feita a caracterização por 

ponto de fusão e comparado com a literatura. As 

condições e tempos utilizados estão descritos na 

tabela 1.  

 

Tabela 1. Reação de Biginelli usando suco de limão 
como catalisador 

Entrada R X CT*(%)  MO** (%) e 
Tempo*** (s) 

1 Me O 80% 88% (110 s) 

2 Et O 84% 87% (70 s) 

3 Me S 82% 90% (60 s) 

4 Et S 85% 91 % (70 s) 

*Condição térmica – 100C, 2 h; **Micro-ondas – Potência alta; 

***média do tempo reacional (triplicata) 

Conclusões 

Devido à facilidade em obter os adutos de Biginelli 

através do suco de limão, propomos um 

experimento simples para obtenção destes produtos 

sob a irradiação das micro-ondas como 

conceitualização de reações multicomponentes para 

os cursos de graduação de química. A utilização da 

irradiação das micro-ondas serve para acelerar a 

reação devido ao tempo das aulas experimentais. 

Os produtos podem ser recristalizados em etanol, 

analisados por cromatografia em camada fina e 

caracterizados por ponto de fusão. 
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