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Introdução 
 

     Reações multicomponentes são reações com 

três ou mais componentes, onde a maioria dos 

átomos dos materiais de partida são incorporados 

no produto final (elevada eficiência atômica).
1
 Dentre 

as reações multicomponentes mais comuns, 

aquelas que envolvem isonitrilas são bastante 

conhecidas. As reações de Passerini
2
 

(tricomponente) levam a um depsipeptídeo através 

da reação de um ácido carboxílico com um 

composto carbonílico (aldeído/cetona) e uma 

isonitrila (Figura 1). 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1. Reação de Passerin. 
 

     Estas reações são comumente efetuadas em 
MeOH ou CH2Cl2 como solvente, em longos 
períodos reacionais sob refluxo. Recentemente, os 
carbonatos orgânicos, principalmente o dimetil-
carbonato (dimethyl carbonate, DMC) vêm 
ganhando cada vez mais atenção, pois são 
solventes ecologicamente aceitáveis e 
biodegradáveis.

3 
Neste trabalho, relatamos a 

continuidade de nossos estudos sobre reações de 
Passerini efetuadas em DMC, em substituição ao 
CH2Cl2 comumente utilizado.

 

 

Resultados e Discussão 
 
     As reações de Passerini foram realizadas 
utilizando cicloexil isonitrila, ácido acético e diversos 
benzaldeídos substituídos, em DMC sob refluxo por 
48 horas (Tabela 1), complementando os resultados 
anteriores obtidos pelo nosso grupo.

4
  

     Os depsipeptídeos 1a-h foram obtidos em 
rendimentos variados e elevada pureza, após 
purificação por coluna cromatográfica. A reação de 
aldeídos deficientes em elétrons (NO2C4H6CHO) 
levou aos depsipeptídeos 1a e 1e em bons 
rendimentos (80% e 75%, respectivamente; 
entradas 1 e 5), enquanto o 1c foi obtido em apenas 
25% de rendimento (entrada 3). 
     Também estudamos a utilidade do aquecimento 
por micro-ondas

5
 na reação de Passerini do o-nitro-

benzaldeído, cicloexil isonitrila e ácido acético. 
 

 

Tabela 1. Reações de Passerini em DMC.
a
 

 
Entrada X Rendimento

b
 

1 p-NO2 (1a) 80%
c
 

2 p-Br (1b) 49%
c
 

3 p-OMe (1c) 25%
c
 

4 p-Me (1d) 41% 

5 o-NO2 (1e) 75% 

6 o-Br (1f) 77% 

7 o-OMe (1g) 57% 

8 o-Me (1h) 41% 
Reagentes e condições: a) 1,0 eq. aldeído, 1,0 eq. ácido acético e 1,0 eq. 
cicloexil isonitrila, DMC, refluxo, 48 h. b) Rendimentos isolados. c) Ref.4.  

 
     Reação efetuada no reator de micro-ondas 
utilizando DMC a 70

o
C por 1 hora, levou a 1e em 

65% de rendimento, após isolamento e purificação 
por coluna cromatográfica (Esquema 1). Tempos 
superiores de aquecimento não acarretaram em 
aumento significativo do rendimento para 1e. 

 

Esquema 1 

 

Conclusões 
 

     O DMC mostrou-se um solvente alternativo eficaz 

para reações de Passerini utilizando aldeídos 

aromáticos. Estudos com novos carbonatos 

orgânicos (por exemplo: dietil-carbonato, etileno 

carbonato e propileno carbonato)
3
 e outros materiais 

de partida estão em andamento em nosso grupo. 
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