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Introdução 

Poliaminas N-aril substituídas representam 
compostos de interesse para a indústria 
farmacêutica

1
. Neste contexto, o desenvolvimento 

de metodologias de N-arilação de 
diaminas/poliaminas constitui uma importante área 
de investigação. Além do uso de catalisadores a 
base de paládio, o emprego de cobre em reações 
de acoplamento C-N tem sido reavaliado, devido 
não só a sua grande estabilidade ao ar e à 
umidade, como menor custo e toxicidade. Assim, 
procedeu-se ao uso de óxidos de cobre (II) de 
diferentes morfologias como catalisadores para 
estudar a influência do binômio morfologia-
composição química na atividade do material 
durante a reação de acoplamento C-N.   

Resultados e Discussão 

Foram utilizados óxidos de cobre (II) micro (CuO 

um) e nanoparticulado (CuO nm) comerciais. Tais 

catalisadores foram empregados na quantidade de 

1 mol% em reações de acoplamento cruzado, sob 

refluxo por 6 horas, entre p-iodonitrobenzeno e 

etilenodiamina (1:7,4 equivalentes) em acetonitrila. 

Os resultados estão apresentados na Tabela. Os 

rendimentos molares foram calculados a partir dos 

espectros de RMN 
1
H dos produtos. 

 

 

 

  
Tabela 1. Rendimentos das reações catalisadas por 
CuO 

Entrada Catalisador Atmosfera Rendimento 

1 CuO um - 30 

2 CuO um N2 99 

3 CuO nm - 5 

4 CuO nm N2 79 

Comparando-se entradas 1 e 2 e entradas  3 e 4   

os resultados evidenciam que o uso de atmosfera  

de N2 é essencial para se obter bons rendimentos 

para qualquer dos catalisadores testados. Isto 

provavelmente se deve ao aparecimento de sítios 

de Cu(I)
2
. Adicionalmente verifica-se que o CuO 

microparticulado apresenta um desempenho melhor 

(entradas 2 e 4). Assim este fenômeno foi 

investigado por caracterização morfológica dos dois 

catalisadores por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e caracterização estrutural por     

Difratometria de Raios X (DRX) e Espectroscopia 

no Infravermelho (IV), Figura 1. A visualização por 

MEV permitiu confirmar a presença de partículas maiores 

para o CuO um; entretanto após dispersão em CH3CN 

por alguma horas, ambos catalisadores apresentaram 

morfologias semelhantes, evidenciando o efeito nivelador 

do solvente. Os perfis de DRX mostram picos de 

intensidade e largura próximos, evidenciando 

cristalinidade ligeiramente maior para o CuO um. Por fim 

os espectros de IV evidenciaram a presença de espécies 

adsorvidas para CuO nm (H2O e CO3
2-), o que pode estar 

relacionado a menor atividade deste catalisador. Medidas 

de área superficial específica estão atualmente em curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectros de IV (a esq.) e perfis de DRX  
de CuO (A) nano e (B) microparticulado. 

Conclusões 

Cristalinidades próximas, o efeito do solvente 

nivelador de morfologia e a ausência de espécies 

adsorvidas permitem explicar o melhor desempenho 

do CuO microparticulado na reação em questão. 
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