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Resumo: Esse projeto visa analisar os efeitos do 
ultrassom para as reações de metilação utilizando 
carbonato de dimetila (DMC) como agente alquilante. 
 

1. Introdução 
Os Carbonatos orgânicos como os carbonato de 

dimetila, têm sido estudado como um importante agente 
alquilante dos mais diversos nucleófilos e muitas vezes 
se mostrando uma valiosa alternativa verde [1], 
associando essa ideia com o uso do ultrassom pode ser 
possível otimizar os resultados quando o foco é 
desenvolver reações ecologicamente corretas, além de 
trazer mais segurança ao operador, pois não seria 
necessário o uso de auto-claves, pois as reações podem 
ocorrer tranquilamente em balões de vidro em 
temperatura e pressão ambiente. 

 
3.Objetivo 

O objetivo desse trabalho é verificar a possibilidade 
de metilação do acrilato de metila 1 (Esquema 1), 
cianeto de benzila 4 e do fenilacetato de metila 5 
(esquema 3) utilizando DMC 2 como agente alquilante e 
ultrassom como fonte de energia. 

 

 
 

ESQUEMA 1 

 
 

ESQUEMA 2 
 

2. Metodologia 
As reações ocorreram em balões de fundo redondo de 
50 mL quando utilizado um banho de ultrassom, ou no 
caso da sonda de ultrassom um tubos de ensaio de 
aproximadamente 9 mL. Dentro das vidrarias foram 
misturados os substratos (1 mmol), DMC (3-5 mmol), 
catalisadores e solventes. As reações preparadas ficaram 
em um banho de ultrassom por um período médio de 3 
horas. Na sonda ultrassônica as reações ficaram por um 
período médio de uma hora, com intervalos de pulso de 
5 segundos e duração de pulso de 15 segundos, porem 
esse procedimento só foi utilizado para o fenilacetato de 

metila. Para analisar a formação de produto as reações 
foram sujeitas a analise de cromatografia gasosa com 
temperatura entrada de 100 ºC em um período de 2 
minutos, após este período houve um acréscimo gradual 
de 5 ºC/minuto até chegar a 240 ºC , em que a reação 
ficou por um período de 5 minutos. A coluna utilizada 
foi DB1 apolar com gás de arraste hidrogênio, com 
temperaturas do injetor e do detector foram de 230 ºC e 
240 ºC respectivamente. 

 
4. Resultados 

Os mais variados tipos de catalisadores foram 
testados (ex.: NiBr2, ZnBr2, MnCl2, CuCl,, AlCl3, 
Amberlyte, zeolita Y, K2CO3, Li2CO3, NaOH, DMAP, 
DBU, DABCO). Solventes assim como diclorometano, 
DMF, THF ou o próprio DMC, foram testados para os 3 
diferentes substratos 1, 4 e 5, mostrados nos Esquemas 
1 e 2; e em todos os resultados obtidos foram 
insatisfatórios, pois nenhuma reação obteve formação 
de produto, mesmo as reações com a sonda de 
ultrassom. 
 

5. Conclusão 
      Aparentemente, a formação de ligações C-C 

sobre as condições testadas não são eficazes, mas será 
dada continuidade a procura de uma condição favorável. 

Entretanto, foram aplicados os conceitos propostos 
na formação de ligação C-O, para formação de éteres. 
Conforme o Esquema 3, estudamos a reação envolvendo 
fenol 8 com DMC 2, e por CG foi observado a presença 
do produto anisol 9 em rendimentos de 
aproximadamente 15-20%, tanto nas reações realizadas 
no banho de ultrassom quanto na sonda ultrassônica. 

 

 
 ESQUEMA 3 
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