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Introdução 

O acoplamento azo de sais de arildiazônio com 

nucleófilos aromáticos (anilinas/fenóis), é um 

experimento corrente nas práticas de graduação,
1
 

sendo exemplo da síntese de corantes orgânicos 

através da formação de ligação Csp
2
-Nsp

2
. Todavia, 

não são executados experimentos empregando 

nucléófilos alifáticos nos cursos de graduação. 

Assim, apresentamos aqui experimentos de 

acoplamento azo onde enaminonas são 

empregadas como nucleófilos alifáticos. Além das 

sínteses dos compostos desejados, este trabalho 

investiga a estrutura microcristalina de um dos 

corantes obtidos, empregando-se difração de raios 

X, ampliando a formação interdisciplinar do 

estudante de graduação. 

Resultados e Discussão 

Foram preparadas as enaminonas 2 e 3 derivadas 

da acetilacetona 1, utilizando reações em micro-

ondas.
2
 As enaminonas foram reagidas com o 

cloreto de 4-nitrofenildiazônio 5, preparado in situ,
22

 

a partir da p-nitroanilina (4), gerando as 

azoenaminonas 6 e 7. A p-nitroanilina (4) foi 

escolhida por ser produto final da rota clássica 

anilina/acetanilida/4-nitroacetanilida/4-nitroanilina, 

sendo, assim, empregada em mais um experimento. 

O monocristal de 7 pode ser obtido facilmente, 

permitindo introduzir as técnicas de obtenção de um 

monocristal adequado para o estudo estrutural por 

difração de raios X. A execução das sínteses 

descritas depende da duração da aula e do número 

de estudantes da turma. Para cursos de 4-6 h, é 

possível uma só equipe a realização das duas 

preparações de corantes derivados de 1 e 3. Porém, 

a síntese da enaminona 2 é significativamente mais 

lenta que a de 3, e só recompensa se associada ao 

experimento de difração de raios X da 7 (Figura 1). 

Vale frisar que as enaminonas são obtidas a partir 

de reações sem solvente e/ou empregando radiação 

de micro-ondas, tornando o procedimento rápido e 

simples, podendo integrar disciplinas experimentais 

de química orgânica, já que os procedimentos 

empregam reagentes comuns de laboratórios de 

ensino experimental. 

Esquema 1: Acoplamentos azo 

Figura 1: ORTEPs da azoenaminona 7 

Conclusões 

Os azocompostos 6 e 7 foram obtidos em 

rendimentos adequados para aulas. A elucidação 

estrutural de monocristal de substâncias orgânicas 

por cristalografia de raios X é um diferencial na 

formação dos futuros profissionais da Química.
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