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Introdução 

As azidas aromáticas são utilizadas como 
importantes intermediários na química orgânica, são 
relativamente estáveis e possuem aplicações em 
fotorresistores, como “cross-linkers”, além de 
atuarem como marcadores de fotoafinidade e 
polímeros condutores.1 O método de síntese de 
azidas mais utilizado é a reação de diazotação 
seguida de substituição nucleofílica aromática com 
azida de sódio. Na diazotação, utiliza-se um ácido 
forte (HCl), que em baixa temperatura resulta na 
formação do sal de anilínio para reagir com o ânion 
nitrito.  
Estudos iniciais no laboratório apontam que o uso 

de ácidos fracos também possibilita a obtenção de 
azidas aromáticas. Neste trabalho, apresentamos o 
uso do vinagre, reagente prontamente acessível 
para a síntese de azidas aromáticas. 

Resultados e Discussão 

O método utilizado, consistiu em dissolver o material 
de partida (amina aromática) em vinagre sob banho 
ultra-sônico, seguido da adição de NaNO2 e, após 
um intervalo de tempo relativo, o NaN3.Todas as 
etapas foram realizadas à temperatura 
ambiente.(Figura 1).  
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Figura 1. Síntese de azidas aromáticas usando vinagre. 
 

Diversas aminas aromáticas foram testadas, todas 
fornecendo a respectiva azida (tabela 1). 

Através da análise das reações, observou-se 
oscilação no rendimento, entre 30% e 86% e, no 
intervalo de tempo aguardado entre a etapa 1 e 2, 
com o mínimo de 5 minutos. 

Os produtos isolados por cromatografia em coluna 
foram identificados por análises de GC-MS. No 
entanto, os cromatogramas indicaram a presença do 
subproduto de “azo-coupling”.2  

Outras condições reacionais visando a otimização 
desta reação estão em estudo. 

 
 

 
Tabela 1. Azidas aromáticas sintetizadas usando 
vinagre como reagente. 

REAGENTE PRODUTO 
PRINCIPAL* 

t**  
(min.

) 

REND. 
(%) 

  

25 69 

  

25 30 

  

25 60 

  

25 86 

  

40 49 

  

50 57 

  

35 61 

* Subproduto: produto azo 
**Tempo reacional: protonação + diazotação + azidação 
 

Conclusões 

Através dos testes realizados até o momento com 
os reagentes apresentados na tabela, é possível 
concluir que o vinagre pode ser utilizado na síntese 
de azidas aromáticas. 
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