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INTRODUCÃ.Q

N.KHARASCH e colaboradores (1), em 1946, publi

caram uma extensa monografia, intitulada "ácidos sulfêni

cos e seus derivados", na qual enumeraram os diversos clo

retos, brometos e iodetos de sulfenila (R-S-X, X= Cl,Br e

I) até então conhecidos. Vários dêstes compostos não tinham

sido, porém, isolados, mas sim somente preparados em solu

ção e usados em reações com outras substâncias.

Interessante também é notar que os representan

tes alifáticos e naftalênicos relatados nesta monografia

são em número muito pequeno.

Vários pesquisadores como, FUSON (2), DOUGLASS

(3), SCHULZE (4), SCHNEIDER (5) e BRINTZINGER (6), indicam,

no entanto. em comunicações posteriores, as preparações e

~ropriedades de novos haletos de sulfenila alifáticos.

Quanto aos derivados do naftaleno, somente en

contramos na literatura citações referentes a três trabalhos.

No primeiro ZINCKE e SCRliTZ-(7) estudam o 4-ami-. ..
no-l-tionaftol e descrevem a iso:l:.ação do cloreto e do b,ro...

meto de 4-acetamido-l-naftaleno-s~lfenila.No segundo tra

balho, ZINCKE e EISMAYER (8) pesquisam a reatividade do

cloreto de l-cloro-2-naftaleno-sulfenila, sendo êste o úni-

co trabalho que relata detalhadamente o estudo das reações

de um haleto de sulfenila naftalênico. Finalmente no tercei

ro trabalho, WARREN e SMILES (9) citam o brometo de 2-meto

xi-l-naftaleno-sulfenila como intermediário na síntese de

um certo hidroxi-sulfeto.

Examinando a literatura sObre os haletos de sul

fenila arom~ticos, tendo em vista a natureza dos substituin

tes no anel aromático, v~rificamos que poucos são os dados

relativos a compostos que contêm, exclusivamente, halogênio

como substituinte.

Por exemplo, nq série naftalênica só se conhece .-
..,.

o cloreto de l-cloro-2-naftaleno-sulfenila (8). Da série ben- ~

zênica são conhecidos: o dicloreto de4,6-dLçloro-l,3-benze-

"-
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nodi-sulfenila preparado por ZINCKE (10), o brometo de 2,5

dibromobenzen~-sulfenila, o qual foi usado como intermediá

rio em algumas''''sínteses por rlILLER e SMILES (11), e final

mente o único cloreto de sulfenila que contem bromo na or

toposição em-relação ao grupo cloro-sulfênico, isto é, o

cloreto de 2,5-dibromobenz~no-sulfenila, apenas citado mas

não isolado por STEVENSON e SMlLES (12).

O estudo dos haletos de sulfenila..,- compostos fre

quentemente usados como intermediários nas mais variadas

sínteses - adquiriu ultimamente ainda maior importância,

pois dois membros desta classe foram propostos como reagen

tes de caraterização de diferentes tipos de substâncias.

Assim BILLMAN e colaboradores (13) sugerem os

eloretos de 2-nitrobenzeno-sulfenila e de 2,4-dinitrobenze

no-sulfenila, como compostos caracterizadores de ami~as~

N. KHARASCH e sua escola, em trabalhos mais re

centes, indicam o uso do cloreto de 2,4-dinitrobenzeno-sul

fenila, para a caracterização de olefinas (14), de hidro

carbonetos aro,máticos (15), de o(.-nitroparafinas (16), de

alcinos assim~tricos (18) e d~ alcoais (17)~ ~ f

Vale a pena ressaltar que, até agora, nesta rá

pida introdução, focalisamos apenas os baletos de sulfeni

la. Há algum tempo, entretanto, já era conhecida outra clas

se de compostos semelh::mtes, isto é" a dos tiocianatos de

sulfenila (R-S-SCN).

LECHER e colaboradores (19) foram os primeiros

a estudarem êste novo tipo de compostos .• Estes pesquisado

res tendo notado que havia certa semelhança, tanto no méto

do de preparação como em algumas reações características,

entre os haletos e os tiocianatos de sulfenila, os classi

ficaram como "compostos irmãos ft •

Mai s tarde N. KHARASCH (14a, 15), W.. A. SC~ZE

(4) e seus respectivos colaboradores e O. FOSS (20) citam

várias reações dos tiocianatos de sulfenila, análogas às dos

haletos.

Também RHEINBOLDT e sua escola, em eStudos sôbre

pompostos funcionalmente análogos, como os tiocianatós de
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selenenila (21) e os selenocianatos de sulfenila (22), en

contram reações semelhantes às dos haletos de sulfenila.

Apesar disto os tiocianatos de suifenila des

critos na literatura são muito poucos, sendo ;que da série

naftalênica só se conhece o tiocianato de 2-naftaleno-sul

fenila, estudado por LECHER e WITTWF~ (19b) e por RHEINBO~DT

e MOTZKUS (23). •
Tendo em vista o número restrito de trabalhos que

estudam os haletos e tiocianatos de sulfenila naftalênicos,

resolvemos examinar comparativamente o comportamsnto de um
~.

novo membro destas duas classes.

Na primeira parte dªste trabalho estudamos a

reatividade do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila,

comparando-a com a do cloreto de l-cloro-2-naftaleno~sulfe

nila (8).

Na preparação âêsse novo haleto de sulfenila, se

guimos um caminho diferente do de ZINCKE e EISMAYER (8) e de

LECHER e HOLSCHNEIDER (24~). Enqu~to -êstes cloraram o 2

tionaftol, preparamos o cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sul

fenila pela clor6lise do respectivo dissulfeto, em tetraéfq~
.' ~

reto de carbono.

Confor~é-~:::-';ls experiências executadas por ZINCKE

e EIS~~YER coo o derivado clorado (8), examinamos a reati-

vidade do novo haleto de sulfenila frente a metilcetonas,

fenóis, N~dialquilanilinas, aminas aromáticas primárias, amo

níaco e certos sais metálicos.

Em todos os casos o novo haleto de sulfenila

forneceu os produtos que normalmente os compostos desta clas

se formam, quando reagem com aa subst~ncias mencionadas.

Levando em consideração as analogias existentes

entre os haletos e t.iocianatos de sulfenila, investigruuos

na segunda parte dêste trabalho o comportamento do tiociana

to de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila.

Algumas de tais reações já haviam sido feitas com

outros tiocianatos de sulfenila aromáticos, como por exemplo

as com amoníaco, N-dialquilanilinas e hidróxido de potássio

aquoso, sendo que, porém, desta última reação não foram iso-

...

'"'"
•
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lados os produtos formados (19a). Recentemente N. KHARASCH
(14a) executou experH~ncias com acetona e acet.ofenona, en

quanto que O. FOSS (20) fez reagir um tiocianato de sulfe

nila com cianeto de potássio.

Em todos ~stes casos o pseudo-haleto reagiu de

modo análogo ao haleto correspondente .';.'--"-

Entretanto um estudo mais geral, comparando sis

tematicamente as reações de um haleto com as do tiocianato

de sulfenila correspondente, não havia sido feito aindQ.

Fizemos porisso com o tiociana~o de l-bromo-2

naftaleno-sulfenila as mesmas reações realizadas na primei

ra parte d@ste trabalho.

O novo pseudo-haleto de sulfenila se comporta

analogamente ao haleto, 'icom exceção só das reações com as

aminas aromáticas primárias.

Procuramos então na terceira parte do. nosso tra

balho, desenvolver um pouco ruais o estudo do comportamento

do tiocianato de l-bromo-2-naftaleno~sulfenila,em rela~ã9,

às referidas aminas •

•

11
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PARTE GERAL=====================

CAPITULO I

",-

ESTUDO SOBRE O CLORETO DE l-BROMO-2-NAFTALENO-SULFENlLA

§ 1º) Preparação do cloreto de 1-bromo-2-naftaleno-sulfenila

Existem vários métodos de preparação de haletos de

sulfenila, sendo os principais:

a) Halogenálise de um dissulfeto simétrico, em dissol

ventes inertes e condições anidras (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8),

R-S-S-R + X2
X = alou Br··<

---"'> 2 R-S-X

b) Reação de cloro ou bromo com ufa mercaptana aro

mática ou alifática, ou de iodo com um mercapteto de mer

cúri o (1), (4), (9), (la), '( 11) •

+

2 R-S-H + ..2,X2 •
('°1.:

(R,C-S-)2Hg + 2 12

2 R-S-X + 2 HX

~ 2 R,C-S-I HgI2

ZINCKE e EISMAYER (12) e depois LECHER e outros

(13) prepararam o cloreto de l-cloro-2-naftaleno-sulfenila,

fazendo reagir 2-tionaftol, em clorofórmio, com a quantidade ,~

calculada de cloro. Quando usavam um moI do halogênio, dizem
. ~

os autores que obtinham o cloreto de 2-naftaleno~sulfenila,

,em forma de um pó amarelo-avermelhado, de ponto de fusão 500 -600 ,

conposto tão instável que nem foi analisado. Mas, usando dois

moles de cloro, chegavam ao derivado clorado na posição 1. Es-
te novo haleto de sulfenila ap'resentava-se sob forma de peque

nos cristais dúros, avermelhados, fundindo a 74°-750,
Na preparação do cloreto de l-bromo-2-ncl.ftaleno

sulfenila, usamos o método da clor61ise do dissulfeto de

1,1,'-dibromo-2,2'-dinaftila, suspenso em tetracloreto de car-
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bono. O produto resultante da reação apresenta-se sob o as

peêto de escamas avsrmelhadas, que fundem com decomposição a

93Q-94°.

." Br ~Cn- s
_

s
~ + C12 ~ 2 cCrS

....
C1

I

Este haleto de sulfenila mostra uma diferença ra

dical de reatividade, em ciomparação com a do cloreto de 1-c10

ro-2-nc~ftaleno-sulfenila, relatado por ZINCKE e·EIS~~YER (12).

Estas diferenças serão apontadas, no decorrer da descrição das

reaç~es estudadas.

.-.-.-.-,-.

§ 22 ) Reaç~es do cloreto de l-bromo-2=naftaleno-sulfenila

com metil cetonas

o comportamento dos haletos de sulfenila em rela

ção a metilcetonas já foi bem estudado (1). A prova que n con

densação se efetua no grupo metílico foi dada por ZINCKE e

BAEUMF.R (~4), que ao reduzirem com cloreto estanoso os produ

tos de condensação de certos derivados de cloretos de o-nitro

benzeno-su1fenila com acetofenona, obtiveram derivados substi

tUidÇ)s em 3- da I, 4-benzotiazina. -Outra prova também foi efe

tuada por ZINCKE eDAHM (15), quando por dois caminhos diferen

tes prepararam o mesmo composto: de um lado fizeram a conden

sação do dicloreto de 4,4 f -difenililodi-suljnila com acetona,

e de outro lado a reação de monocloroacetona com 4,4'-difenil
dimercaptana:

CI-S~<::>~<::>-3-Cl + 2 H3C-CO-CH3 i

-----tJ H3C-CO-CH2-S~~S-CH2-CO-CH3 + 2 HGI

H-S~-8-H + 2 ~1-CH2-CO-CH3 )

---;) H3C-CO-CH2-S~S-CH2-CO-CH3 + 2 HCl

..
."

..
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Os brometos de sulfe~ila reagem, po~ém, com as

, metilc.etonas, fornecendo o dissulfeto correspondente e a ha

logonocetona (1), (16).
Examinamos a reatividade do novo haleto de sulfe

nila, em relação a:

1) Acetona e 2) Acetofenona
I

1) A reação com acetona é instantânea, pois apenas ao

se dissolver,'a frio, o cloreto de sulfenila em exce~so de

acetona, a soluç~o descora imediatamente.

Aqui já se observa uma grande diferença ,do reati

vidade em relação ao derivado clorado correspondente de ZINCKE
(12), pois para executar esta condensação,' @le aqueceu a solu

ção'acet~nica do cloreto de l-cloro-2-naftaleno-sulfenila até

rtO descoramento. O produto obtido por ZINCKE funde a'700 -710,
e o nosso composto a 720-730~ .

Brro-S-C1

I

+ H3C-~-CH3 ---.,

°

Brco,' S-C--C-CH3
H2 11

O + HCl

11

2) TambBm a reação 'com acetofenona se dá instantánea~en

te quando se usa um grande excesso da mesma, pois a solução do
- ,

haleto de sulfenilas'e descora ir.lediatamente. Após a purifica-

ção, o composto funde a 1200 -120,5°.

cDS-01

I

+ H3C-~-o
O

----..
Brco-' s-O-C-o· -

, " H2~, . + HeI

II-}'

O COr.lposto análogo, derivado do l-cloro-2-naftale

no-sulfenila não se acha descrito.. ,

Segundo a literatura (14), (16), (17), os produtos

de oondensação dos haletos de sulfenila .com acetofenonn fundem

sempre mais 'alto do que os correspondentes com acetona •

.-.-.-.-.-.-.-.- .

..~
"
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§ 32 ) Reações do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila
, ----~ ,

com fen6is

Os haletos de sulfenila reagem com fen6is de um

modo q~e lembra o dos sais de diazônio (1). Quando, no fenol

a posição "para" ao grupo hidrox!lico estiver livre, será lá

que se dará a condensação; mas se êste lugar estiver ocupado,

a reação se processará na posição "orto" em relação ao grupo

fen61ico (18), (19), (20), (21). Desta maneira formam-se p- ou

o-hidroxi-sulfetos, tratando-se mesmo de um 6~imo método de

preparação de compostos dessa classe.

,Os métodos usuais ae obtenção dêstes compostos

consistem ou em aquecer em benzeno, clorofórmiQ, tetracloreto

de carbono ou éter, o haleto de sulfenila com o fenol, ou na

fusão conjunta do haleto com êste último (l~), (20), (21),

(22), (23).

Executamos nêste trabalho, para verificar o compor

tamento do novo haleto de sulfenila em relação a fen6is, as
..,

reaçoes com:

1) Fenol, 2) Resorcinol, 3) l-Naftol e 4) 2-Naftol

1) Tentamos várias vezes executar a reação com fenol em

solução benzênica, clorofórmica ou etérica, mas não foi pos

sível isolar o produto esperado. Somente fazendo a reação com

fenol fundido, é que obtivenlos o h1droxi-sulfeto, mas com o

rendimento não muito satisfatório de 41% do te6rico. O produ

to puro funde a 107,80 -109 0
• Provamos a presença de UD grupo

fen6lico livre, pela solubilidade do composto em alcali aquo

so e também pela preparação de seu derivado acetilado.

00-3
-
01

I

+ ,OOH }
Br(X)S-O-OH

IV

+ HCl

2) Na reação com resorcinol constata-se outra vês enor

me diferença de reatividade entre o derivado clorado de ZINCKE

e o nosso composto bromado. Relata êste autor (12) que o clo

reto de '1-cloro-2-naftaleno-sulfenila reage menos facilmente
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com fenois do que COM as aminas, pois para se obter os hidro

xi-sulfetos, houve necessidade de. aquecer mais tempo; com re

sorcinol por exemplo, aqueceu-se durante 3 a 4 horas.

No entanto, o cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sul

fenila é tão reativo, que foi necessária lli~a série de cuida

dos para executar com sucesso esta reação.

Se juntarmos o resorcinol a uma solução benzênica
•

do haleto de sulfenila, a reação é imediata e muito violenta;

mas, sendo ~ste difenol pouco solúvel em benzeno, poderiamos

admitir que há um excesso do haleto em relação ao resorcinol

dissolvido. Nestas condições, poderia o anel aromático ser

atacado por unl ou dois grupos sulf~nicos, obtendo~se assim

u'a mistura de UDl dihidroxi-sulfeto com um dihi~roxi-bis-sul

feto. Assim N.E.FOSS e colaboradores (24), quando' fizeram rea

gir dois moles do cloreto de 3-nitrobenzeno-sulfenila com um
moI dc,resorcinol, obtiveram o dihidroxi-bis-sulfeto corres-

-pondente.

Fazendo-se a reação, juntando aos poucos uma solu

ção clorof6rmica do cloreto de l-brono-2-naftaleno-sulfenila,

a outra etérica de resorcinol r obtem-se o mono-sulfeto deseja

do, embora ainda com violento desprendimento de gás clorídrico.

Indiscutivelmente o derivado bromado mostra-se muito

mais reativo que o seu semelhante clorado.

Depois de purificado, o composto funde a 1570 -158,40 ,

enquanto que o clorocomposto análogo, preparado por ZINCKE,

funde a 1530 -1540 • Provou-se a existência de dois grupos fenó-
~ \

licos livres, preparando-se o derivado diacetilado.

Brro-S
-

C1

I

+ VOR
OR

j CÕS-Ç)-OH + ROl
; OH

3) Também na reação C011 l-nàftol, verificamos que o clo

reto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila é muito mais reatiyo que _

o cloro-coffiposto de ZIN9KE (12), pois, para realizar a conden

sação com 1-naftol, êste autor aqueceu, a refluxo, a solução

benzênica do haleto com o fenol citado.'Em contraposição, na

reação dêste mesmo fenol COL10 novo haleto de sulfenila, há

. '~Af. ~...-,,:.
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necessidade de se procoder de maneira semelhante 2 usada com

r;" sorcinol, afü' de se obter un produto relatiV8J.lleL') puro;

utilizando est:=J. técnic::t, teremos SE~Jlpre um excesso r; oJ fenol

em relaç~o ao haleto de sulfenila.

Analogamente ao acima descrito, é t&~bém ~qui a

rep.~ção muito rápida, com enérgico desenvolvinento de gás clo

rídrico. O ponto de fusão do novo hidroxi-sulfeto é 131,50 -132,3°,

sendo o do derivado com cloro em lugar de bromo 1160 _118°. Ob

tivemos um derivado acetilado, constatando-se desta maneira a

existência de um grupo hidroxílico livre.

Br
WS-Cl

I

+ 80B
--4

Br nCOS-K-OH

VI \.-1

+ HCl

~

4) Também a reação com 2-naftol processa-se muito ra'"

pid~ilente e'com um vivo desprendimento de gás clorídrico, en

quant'o que ZINCKE na experiência análoga, precisou aquecer a

mistura do cloreto de sulfenila com ° 2-naftol. O derivado

. ° ° -bromado funde a 155 -156 , enquanto que o ponto de fusao do

cloro-composto correspondente é 142Q-143°. Foi prov~da a exis

tência de um grupo fen61ico livre, preparando-se o derivado

acetilado.

Br
rXJS-Cl +

I

OH

8 ---t 05s-80
B

VII'

+ HOl

Diversos autores (24), (25), (26), (27) indic~1).

quo os hidroxi-sulfotos dcriv:tdos d;) fenel fundem 8. tiY~lpOra

tura mais baixa que os coopostos forLados com resorcinol. Nos

hidroxi-sulfetos do 1- c do 2-naftol, em certos cnsos o l-hi

droxi-dorivado possue ponto de fusão superior ao do 2-hidro

xi-derivado, (16), (25), ': dando-se em outros casos, porôn, o

contrário (12), (14), (27~ •

.-.-.-.-.-.

.'
.(

•
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,.§ 42 ) Reações do cloreto de l-promo-2-naftaleno-sulfenila co,!p.
•. N-dialguilanilinas

Os haletos de sulfenila condensam-se com aminas

terciárias aromáticas na posição "para"· ao grupo' amínico. Em

certos casos, como por exemplo entre ° brometo de l-antraqui

nona-sulfenila e a quantidade equivalente de N-dimetilani1ina,

a reação necessita de três horas de aquecimento, em banho-maria

(1), (28); em outros casos, po!ém, s6 é preciso aquecer durante

pouco tempo (12), (16).

R'
R-S-X + 2 O(Rl -j

/R' ........ R'
R-S~-N + (}-N .HX

--""J 'RI \..-- "R' •

R - Alquila ou Arila RI = Alquila

Bstudamos as condensações com:

1) N-Dimetilanilina e 2) N-Dietilanilina

1) Com N-dimetilanilina, também se evidencia a maior

rElatividade do derivado bromado, pois enquanto ZINCKE (12)

aqueceu por pouco tempo, no caso por n6s estudado a reação se

dá imediatamente à temperatura ordinária, com descoramento da

solução do ha1eto de sulfenila. Depois de purificado, o compos

to funde a 136,80 -137,8°, ao passo que o derivado c1orado seme~

Ih ~ o oante tem o ponto de fusao 120 -121 •

Br
(Yl-S-Cl

'"., .........../.

I

+
CH

2 1')_( 3----7
\.. 'CH

3
CC

J :rs-O'-N'CH3

" "-CH +
VIII 3

/CH3Q-N
+ -.J 'OH

3
• HCl

""

2) A reatividade do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sul

fenila em relação à N-dietilanilina mostrou-se idêntica à do

Càso anterior~ O descoramento da solução benzênica do haleto é

instantâneo. O produto puro- funde a 140,2°-140,9°. ZINCKE (12)
~ t .,

nao executou a experiência com ° composto clorado análogo.
<

Br
I~S-Cl
i....Ã..J +

I

2 OrrC2H5 ~ co-Br
s_O,_~~G2H5

'C
2

H . C2H5
5 IX
,- ..... -.-.-.

".. G. H
+ O.N -2 5 .HCl

. 'C H
2 5

~.
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§ 5º) Reações do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila com

aminas aromáticas primárifts

N.KHARASCH (1) diz que foram ZINCKE e colaboradores

os primeiros a pr~pararem compostos com o agrupamento R-S-N=.

Entretanto CI{ABRIER e RENARD (29), em uma extensa monografia re-'

cente, em que ''relatam os métodos de preparação e as propriedades

de compostos dêste tipo, dizem t,er sido M.BUSCH (30) o primeiro

a obter substâncias de fórmula geral R-S-NH2 •

Ultimamente a preparação de compostos desta classe

desenvolveu-se muito, constando da literatura (1) um número mui

to elevado de patentes, pois tais substâncias são usadas como

aceleradores de vulcanisação da borracha.

Convem, no entanto, ressaltar que foram ZINCKE e

colaboradores (12), (16), (26), (27) realmente os primeiros a

obterem as sulfenamidas, pela condensação de haletos de sulfe-
-r~

niIa tanto com amoníaco e aminas alifáticas, quanto com aminas

aromáticas primárias.

Também FRIES e colaboradores (23), (28), LECHER e

sua escola (13), RHEINBOLDT e colaborrdores (31) e O.FOSS (3),
estudando as propriedades de h::cletos de sulfenila" prepararam

diversas sulfenamidas. BILLl\1AN e colaboradores (32) sugerircm

dois haletos de sulfenila como reagentes de caracterização de

aminas, preparando assim uma grande série de cO,mpostos com o

grupo -S-N=. GEBAUBR-F~LNEGG e sua escola (1), (33), com o in

tuito de estudarem a oxidação de produtos dêste tipo, também

isolaram vári as sulfenanilidas. Outros pesquisadores que muito

trabalharam com tais compostos, analisando o problema das tr~;ns

posições em meio alcalino ou em presença de aminas aromáticas,

são MOORE e JOHN30N (34).
O processo geral de preparação usado por êstes pes

quisadores (que entretanto trabalharam somente corp. aminas aromá

ticas) é a reação do haleto de sulfenila com a amina, em soluçqo

benzênica ou etérica,'conforme a equação geral:

R'/

R-S-X + 2 H-N
'R"

/RI

~ R-S-N
\ R.' ,

+
RI"

".. HXN-H •
R'Y

R = alquila ou arila.



RI = H ou alquila
1 Q)

RI! = alquila

R' = H

2
Q

) RI! = arila 3º) R' = R" = H

9

Além dêstes métodos, existem vários outros, indica-
-

dos na liter~tura de patentes, como a reação de mercaptanas com

aminas em meio oxidante (1) , o deslocamento da amina de uma sul-

fenamida por outra mais básica (1), etc ••

Examinamos a reação de nosso haleto de sulfenila so

mente com aminas aromáticas primárias:

1) Anilina, 2) l-Naftilamina e 3) 2-Naftilamina

1) 6INCKE (12) também nêste caso aqueceu a mistura dos

componentes, notando seu descoramento rápido. A reação análoga

com o hovo haleto de sulfenila é extremamente rápida, não havcn

d? absolutamente necessidade de aquecimento para que a conaensa

ção se realize. Depois de purificada, a sulfenanilida funde a

129 0 _130 0
, tendo o composto semelhante, preparado por ZINCKE,

o porito ~e fus~o 1320
•

(""'~'rS-Cl + 2 H2N-(\~ ~, ·l ' __,..... ,." ./' ,

I

Br
(~"'l/"-'-S-~-<\..
~)_/ +

x

ONH2 • HeI

2) Com a l-naftilamina executamos duas reações diferentes:

a) Usando benzeno como dissolvente.

b) Usando ácido acético glacial como dissolvente.

a) A reação em benzeno processa-se de maneira análo

ga à anterior; o descormnen to é instantâneo, ao contrário d~-' ex-
'!f

periência correspondente, feita por ZINCKE com o composto clora-

do, onde houve ne cessid~ide de um aquecimento, apesar de somentE;

por pouco tempo.
. - o o CEsta sulfenonaftalld[\ decompoe-se a 138 -139. omo

o clorocomposto análogo funde, segundo ZINCKE (12), a 1540 sem

decomposiçã0 9 foi feit~ a cisão com gás clorídrico, p~ra veri

ficar se nosso composto era de fato uma sulfenonaftalida. Obti

vemos o cloreto de sulfenila ao lado do hidrocloreto del-naf

tilamina, evidenciando-se assim a presença da ligaçno A~-S-NlI-Arf

que é facilmente cindida por halogenidretos, como foi verificado
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por ZINCKE em seus tro..balhos sôbre os hale tos de sulfenila, por

BILLlVIAN e colaboradores (32), e por outros.

Br NH2ccrS
-

Cl
~ 2 CX) --7

I

Br HCOS-N-q
XI V

NH2 ·HCl

+0)

b) Fazendo-se a reação em ácido acético glacial, (.

usando-se a proporção de dois moles do hRleto parrL um d'1 l-n~:d'

tilEunina, obtJvemos o hidrocloreto de um amino-bi s-sulfeto (com

posto XII-a). A reação se processa analogamente à observada por

ZINCKE, com descoramento e formação de um sólido ciE.zento-azul~l·

do, somente que no caso do derivado clorado houve necessidade de

se trabalhar a quente.

A maior diferença entre os dois amino-bis-sulfetos

é, ent rE~tmlto, a dis crepência no ponto de fusão. O composto bro

mado funde a 239 0 -2400 (ficando preto), enqua:q.to que a literatu

ra indica para o cloro composto correspondente o ponto de fusão

83 0 -840 (12). Para eliminar qU81quer dúvida sôbre a constituição

do composto por nós obtido, procuramos então provar a exis

tência do amino-grupo livre, pela acetilaçào do mesmo, obtendo

assim um derivado diacetilado. ZINCKE t2111bém obteve um produto

diacetilndo, na acetilação de um outro amino ...bis~ulfeto (27);

GEBAU1~R-FliLNEGG (33),na acetilação d0 um[-l. sulfenamida derivada

d~ 2,4-dihidroxi-anilina, obteve um composto tetracetilado, ten

do sido êste mesmo j6. preparRdo por HBNlU OH e WAGNER (35), pelo

aquecimento da referida amina, com anidrido acético e Bcetato

de sódio.

Provas que evidenci8lIl mai s ser nossa sub st~.ncia um

amino-bis-sulfeto, serão dadas na parte em que se estuda o com

port''lmento do tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila em

relação à l-naftilamina, tendo nós chegado aí ao amino-bis-sul

feto (composto XII) por vários e diferentes c?~inhos.

Ar-S-Cl

I

NHr)

+ 00'- -~

NH3J Cl
cY'.,orS-Ar

\'-~Ar

XII-a

+ HCl

Ar _CCB

.

r

."- L i
~ ~.
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3) Também com a 2-nafti18~ina examinamos o comportamen

to do haleto de sulfenila, usando dois dissolventes diferentes:

a) Benzeno e b) Ãcidg acético glacial

a) Analogamente à reação com l-naftilamina, est",

t81nb ém se pro cessa muito rapidClmente! sem haver necessidade al

guma de um aquec~mento. A sulfenonaftalida pura funde a 1370 -1380
,

enq1.1anto que o cloro-composto correspondente, prepe.rado por ZINCKL,

t ~ - o oem o ponto de fusao 132 -133 •

Br
QJS-Cl + 2

I

(IJNH2
,..,./......."'.../

~
/ co H

S-N
I,,· .....J W +

XIII

+ CONH2 • HCl

b) A reação do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sul

fenila com 2-naftilamina em ácido acético glacial, na propor

ção de 1:1 moI, logo conduz à formação do amino-sulfeto, não

requerendo aquecimento, como no caso do cloro-composto análogo,

estudado por ZINCKE (12). ° composto depois de purificado, funde

a 199,20 -200,40
, sendo que o derivado clorado de ZINCKE funde a

183°-1840
•

Ar-S-Cl +

I

Br

Ar == co-
C~JNH2 ~

S-Ar
~

CX)NH3]Cl

XIV-a

Provou-se a existência do um amino-grupo livre no

amino-sulfeto (composto XIV), fazendo-se a reação dêste com o

haleto de sulfenila, em solução benzênica. ZINCKE (12), fazen

do a mesma reaçªo com o cloro-composto análogo, aqueceu a mis

tura de reação pouco tempo, ao passo que em nosso caso a reação

6 qua.se que instantânea. Depois de puro, êste composto (XV) mostra

t d . ~ . 6 0 o -um pon o de .ecomposlçao a 18 -187, enquanto que o cloro-com-
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posto correspondente funde sem decomposição a 1870 -1880
•

Ar-S-Cl

I

+ 2

S-Ar

c6'-NH. 2

XIV

--}

S-Ar'

cx:)~-S-Ar

XV

+

S-Ar

cx:)NH3]Cl
XIV-a

Ar?CÓ
Em alguns casos os pontos de fusão das sulfenami

das crescem, das derivadas da anilina para as da l-naftilami-

na e da 2-naftilamina (16), (26); em outros, porém, das da

anilina para as da 2-naftilamina e da l-naftilamina(12), (32-b),

(36).

ZINCKE e· colaQoradores (16), (26), (27), sempre in

dicam que o 8~ino-bis-sulfeto derivado da l-naftilamiria funde

mais alto do que o proveniente da 2-naftilamina; somente nos

derivados naftalênicos (12) é que se mostra uma inversão •

.-.-.-.-.-.-.

§ 6º) Reação do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila com
,

amonJ.aco

Analogamente às aminas, já foi visto por ZlNCKE
\

e co labor adores (12), (14), (16), (26), (27), FRIES e SCHÜnJIAJ.'J}.T

(28), VORLXNDER e MITTAG (37) e por LECHER e colaboradores (13),

quo os haletos de sulfenil"i reagem com amoníaco, em solução ben

zênica ou etérica:

R-~-X + 2 NH
3
~ R-S-NH2 + NH4X

Este tipo de composto condensa com benzaldeido (12),

(14), (16) ,e 26), (27), (37), e com acetona (16), (26), formando

substâncias doti,po de bases de SChiff (1). ZINCKE e R.OSE (16),
" - . ~b.em como VORLANDER e MITTAG (37), acetilar"im compostos do tipo

R-S-NH2, obtendo derivados acetilados.

Executamos a reação do cloreto de l-bromo-2-nafta-
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leno-sulfenila com ~oníaco, em solução de clorofórmio +
éter. A reação é imediata, obtendo-se, porém, produtos aver

melhados difíceis de purificar. Também ZINCKE (12) obteve com

o cloro-composto produtos secundários avermelhados, se bem que

conseguiu isolar a sulfenamida.

Experi~ncia, com melhor resultado, para isolar a

sulfenamida desejada, foi feita com o tiocianato de sulfenila,

como será relatado na parte 11.

.-.-.-.-.-.-.

§ 7· Q
) Reaçõ~§ do cloreto .de l-brqmo-2-118:ftaleno-sulfenila com

sais metálicos

1) Com uma solução aquosa de carbonato de sódio

A hidr6lise dos haletos de sulfenila pode ser

feita em meio aquoso (neutro, alcalino ou ácido), pelos al

coois metílico ou etílico e pelo ácido acético glacial (1).

Assim se obtem, dependendo das condições especiais, produtos

variados, como anidridos dos ácidos 8ulf~nicos, dissulfetos,

"dissulfóxidos" e ácidos sulfínicos.

Em meio aquoso neutro ou com carbonato de sódio

(12) a frio (14), (16), (26), (27), forma-se o anidrido do
~

ácido sulf~nico:

2 R-S-X + ROH --.-.4..-- R-S-O-S-R + 2 HCI

Em meio alcalino quente obtem-se o ácido sulfí

nico junto com o dissulfeto. LECHER e colaboradores (13)

sugerem o seguinte processo para esta hidr61ise;

3 NaOH

+ NaOH

R-SH

3 R-S-X +

2 R-S-OH

R-S-OH +

.,
•
~

3 R-S-OH

R-SH +

R-S-S-R

+ 3 NaX

R-S02Na +
+ H20

H
2

0

3 R-S-X + 4 NaOH ~ R-S-3-R -f- R-S02Na + 3NaX + 2I-T,.. r

, "

"Convem notar também que os an:(dridos dos ácidos

sulf~nicos (12), (U;), (27), e os "dissulfóxidos" (12), (38),
.,f
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39), (40), quando aquecidos com alcali, fornecem dissulfetos

ácidos sulfínicos.
-. '

Em meio acético diluido, ZIHC!tE e LENHARDT (27),

. partir do cloreto de 4-nitrobenzenosulfenila, obtêm o ani

rido do ácido sulfgnico correspondente.
,-

Com os alcoois metrrico~oú' etílico,~ quente ou a

'rio, cloretos de sulfenila se- transformam em diss~lfeto, áci

o sulfínico, anidrido do ácido sulfênico e dissulfóxido, (16),
26), (27) •

Na série dos haletos de sulfenila derivados da an

raquinona, o comportamento é o seguinte: com hidróxido de po

ássio aquoso ou alcoólico, o brometo de l-antraquinona-sulfe

ila fornece o dissulfeto e o ácido sulfínico (28); com meta

01 ou etanol, êste mesmo haleto forma os ésteres do ácido sul

ênico (23).

Recentemente N.KHARASCR e colaboradores (41) reco

endaram o cloreto de 2,4-dinitrobenzeno-sulfenila como agente

aracterizador de alcoois, pois desta reação êles obtêm os és

eres bem definidos, trabalhando em condições abSolutamente

nidras.

Em continuação ao estudo da reatividade do cloreto

e l-bromo-2-naftaleno-sulfenila, executamos sua hidrólise em

eio alcalino, isto é, com uma solução aquosà de carbonato de

ódio. Obtivemos um produto amarelado, o anidrido sulfênico,

ue funde com decomposição a 1460
• ° composto clorado corres

ondente, preparado por ZINCKE (12), bem Como os demais cita

os na literatura, fundem todos com decomposição (14), (16),
26), (27), (28), (23).

Ar-S-Cl

I

+ ROR
Na2C03 :,

Ar-S-O-S-Ar

XVI

.~

Ar Br

CO~.. '-
- ......~. .. .

Fizemos a cisão dêste anidrido com álcali forte,

btendo o diseÜlfeto e o ácido sulfínico correspondentes.

2) Com cianeto de potássio

Os haletos de sulfenila -~eagem rapidamente com
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cianeto de potássio em ácido aC8tico glacial (12), (14), ou 

em clorofórmio (16):

R-S-X + KON --~) R-SCN + ·KX

O.FOSS (3) t8~lbém obteve substâncias d~ste tipo,

pela troca dupla entre cianeto de potássio e certos compostos

sulf@nicos, como por exemplo: di-O-metiltiolfosfato de o-ni

trobenzenosulfenila, o sulfito,tiossulfato,sulfinato e tio

cianato da mesma sulfenila.

Entretanto, pela reação do cloreto de l-bromo-2

naftaleno-sulfenila com ci~neto de potássio, em meio acético

glacial, não foi possível obter um produto fácil de se purificar.

Mudando-se mil pouco a técnica, isto é, juntando o

cianeto a uma solução do cloreto de sulfenila em éster.acéti

co, e em seguida adicionando ácido acético glacial, a reação

se processa instantaneamente, com descoramento. Purifice~os

o composto, que funde a 142,80-143,80 , sendo que o ponto de

fusão do seu análogo cloradoé 1180-1190 (12).

Br Br
CDS-Cl + KCN > CDSCN + KCl

.
I XVII

3) Com l-brom.0-2-naftaleno-sulfinato de prata

A reação de um haleto de sulfenila com o sal de

prata do ácido sulfínico correspondente, irá fornecer o assim

chamado "dissulfóxido".

;..'
.~

Ar-S02Ag + X-S-Ar ~ Ar-S02-S-Ar + AgX

Depois dos trabalhos de SMILES, GIBSON e MILLER

(39), (40), (42) e de GILMAN G colabor~dores (43), a consti

tuição dêstes compostos ficou perfeitamente es~abelecida, sen

do a fórmula assimétrica considerada a correta. Assim achou-se
~~~

melhor denominá:"los "ésteres de ácidos tiolsulfÔnicos".

N~;~ntanto, O.FOSS (3); em trabalhos recentes,
. '.:~ '.

julga que esta,s substâncias seriam "sulfinatos de sulfenila",

pois devid? a.uma série de reações dêstes compostos, admite

êle o caráter positivo do agrupamen:t;,o ArS+ ~ indo mais longe
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ainda ao dizer que todos os derivados sulfênicos apresentam
A t . +es e agrupamento ArS •

Também N.KHARASCH propõe a hip6tese da existância

de um ion "sulfenium" ArS+, dizendo que estudos a êsse respei

to estão em curso em seus laboratórios (44). Nos casos de ca-. .
racterização de olefinas (11), (45), de sistemas aromáticos

(46), de 'Â-nitroalcanos (47) e de alcinos assimétricos (44),

pelo cloreto de 2,4-dinitrobenzeno-sulfenila, sempre êste autor

admite a possibilidade das reações se realizarem devido à pre-
+sença do ion ArS •

QUéilldo se adiciona uma solução benzênica do clore

to de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila a uma susp~nsão, também

benzênica, do sulfinato de prata correspondente, a reação se

prOQessa imediatamente. Novamente aqui se mostra a diferença

de reatividade do derivado bromado em comparação com o análo

go clor~do, pois êste, para reagir com o sulfinato correspon

dente, necessita de uma hora de aquecimento. ° composto obti

do funde entre 1740 _175 0
, com decomposição, enquanto que o pre

parado por ZINCKE a partir do composto análogo clorado tem O'
- o oponto de fusao 152 -153 • . .

Também, como no caso do composto de ZINCKE (12),

a cjsão alcalina de nosso novo derivado,fornece o dissulfeto

e o ácido sulfínico, libertando êle também iodo de uma solução

acética de iodeto de potássio.

Ar-S-Cl + Ag02S-Ar .

I

~ Ar-S-S02-Ar + AgCl

XVIII

Ar = COB~
-'

4) Com acetato de prata em metapol absoluto

Como foi visto filteriormente, somente os haletos

de l-"mtraquinona-sulfenila reagem diretamente com metanol ou

etanol, com formação dos ésteres do ácido sulfênico'23).

Normalmente êstes compostos são preparados a partir

dos cloretos de sulfenila e de alcóxidos_ou fen6xidos (1), (12),

(13), (14), (16), (26), (27), (31-a), (31..h):



R-S-X + NaO-R' ---.~) R-S-O-R' + NaX

•
17

aI = Alquila ou Arila

Em um trabalho recente, COOK e DONIA (48), fazendo

reagir o bro~eto de 2,4-dinitrobenzeno-selenenila com acetato

de prata na presença de diferentes alcoois anhidros, obtiveram

os ésteres selenênicos, afirmando que o 8àl de prata retirava

o halogenidreto formado.

Analogamente JENNY (49) obteve tais ésteres, tra

tando o brometo de l-antraquinona-selenenila com compostos de

prata e alcoois.

N.KHARASCH e colaboradores (41), obtiveram ésteres

sulfênicos, quando trataram o cloreto de 2,4-dinitrobenzeno-sul

fenila com alcoois anhidros e piridina, comparando a função da

mesma com a do acetato de prata usado por COOK e DONIA (48).

Em vista dêstes resultados, como também da reação

do tiocianato de sulfenila com acetato de prata e metanol, ci

tada mais adiante, preparamos o éster metílico do ácido l-bro

mo-2-naftaleno-sulfênico, a partir do cloreto correspondente,

acetato de prata o metanol absoluto.

I

Este composto funde a 440 _480
•

f
/"- )3.J'
lLJS-Cl + HO-CH

3
AgAc 1 c::r::rS-OCH3 + HAc + AgCl

XIX

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .
.-.-.-.-.-.-.-.~.-.

• - • -.e - • - • - • - • - •

,.~
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..
CAPITULO 11

A

ESTUDOS SOBRE O TIOCIANATO DE l-BROMO-2-NAFTALENO-SULFRNILA

§ 1 2 ) Preparação do tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila

L!CHLR e colaboradores (50), (51), tendo em vista

o caráter pseudo-halogênico do (SCN)2' fizeram a reaçãç dêste

com mercaptanas e obtiveram tiocianatos de sulfenila. Afirmam

ser mais vantajoso êste método de obter compostos sulfenílicos,

pois com os pr6prios halogênios cloro ou bromo, há perigo de

ataque ao resto aromático ou alifático, de formação· de haletos

de enxôfre, de copulações, etc ••

R-SH + (SCN)2 ---.~ R-S-SCN + HSCN

Os mesmos autores (50) também obtiveram êstes com

postos fazendo reagir um haleto de sulfenila com tiocianato de

potássio na proporção de 1:1 moI, em benzeno (20 horas de agi

tação). N.KHARASCH segfttu o último método (17), enquanto que

O.FOSS (3), usando um excesso de tiocianato de potássio, obte

ve rapidqmente o derivado sulfênico. W.A.SCHULZE (4) preparou

um tiocianato de sulfenila analogamente, usando porém, isopen

tano como solvente.

"

R-S-X + KSCN ---~) R-S-SCN + KX

Bm uma patente recente, indica-se a reação de um

"cloreto de tiossulfenila" (R-S-S-CI) com cianeto de potássio,

também em isopentano:

R-S-S-CI + KCN --~J R-S-SCN + KCl

Para obtermos o tiocianato de-l~bromo-2-naftale

no-sulfenila, executamos a reaçRo,em benzeno, do cloreto cor

respondente com tiocianato de potRssio em excesso. A solução

descora aos ;~ucos, mas se em vês do sal potássico for usado

o tiocianato de chumbo, a reação é instant~nea. Depois de pu

rificado êste tiocianato de sulfenila funde a 770 _780
; o tio

cianato de 2-naftaleno-sulfenila funde a 64,50~65° (51).
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COS- C1 + MeSCNt.....

I

~

Br

COS- SCN
'.",,_ _ _ + M~Cl

XX
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Me = K+ , ~++
2

o composto é relativamente estável em água fria,

decompond~-se em água quente. Pela hidrólise alcalina fornece

o dissulfeto e o ácido sulfínico. RHEINBOLDT e PBRRIER (52),
também isolaram,na hidrólise alcalina de tiocianatos de ácidos

selenênicos aromáticos, o disseleneto e o ácido selenínico cor

respondentes.

Em geral, como será demonstrado no decorrer dSste

trabalho, o tiocianato de sulfenila é menos reativo que o clo
, ,

reto correspondente, e também mostra, em algumas reações, um,
comportrunento diferente •

.-.-.-.-.-.

§ 2Q ) Reações do tiocianato de l-bromo-2-nnftaleno-sulfenila

com metil-cetonas

LLCH:CR e colaboradores (50), (51), fizerl'un só poucas

reações coo tiocianatos de sulfenila por ~les preparndos. Foi

somente N.KHARASCH, em 1947 (17), quem fez a condensação de com

postos desta classe, com aceton~ e acetbfenona:

.
.1

R-S-SCN + H C-C-R'
3 li

O

R' ::' H
3
C ou H

5
C6

~ R-S-CH -C-R' + HSCN
2 1i

O

~

Reações semelhantes fizeram RHEINBOLDT e colabora

dores, condensando tiocianatos de selenenila com acetona e ace

tofenona (53), ·(54), (55), bem como fazendo as mesmas condens'a

ções com selenocianatos de sulfenila (56); obtiveram nêstes

casos sempre os produtos normais de reação.

'Analogamente às reações do nosso cloreto de sulfenit~,
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fizemós as condensações do tiocianato com:

1) Aceton~ e 2) Acetofenona

1) A reação com aceton~ processa-se à temperatu~ usual,

obtendo-se depois de vinto e quatro ho+as, ao evaporar a solu

ção, escamas que se transformam em agulhas durante o aquecimen

to. N.KHARASCH e colaboradores (17) aqueceram um certo tempo,

para que reações semelhantes se processassem. O ponto de fusão

do composto obtido é idêntico ao do produto preparado a partir

do cloreto de .sulfenila e acetona.

Br

CX)S-SCN + H C-C-CH
3
~

3 II

OXX

Br
~S-C--C-CH
~ H2 H 3 + HSCN

11 O

2) Também a reaç~o com acetofenona se processa durante

vinte e quatro horas, à temperatura ambiente. F~ experiências

semelhantes N.KHARASCH (17) novamente aquec~u um certó tempo.

O produto d~ reação, depois de purific~do, não acusa depres

são do pontd de fusão, em misturq com o composto preparado

a partir do cloreto de sulfenila, e também apresenta-se com

o mesmo aspeto de algodão de vidro.

Br
~S-SCN + H C-C-'/\' ---.
,.~) 3 U"-./

O
xx

Br

COs-c-c-oH2 .,
O

111

+ HSCN

Nestas duas reações o tiocianato apresent~ um

comportamento análogo ao do cloreto de sulfenila, mostran

do-se, porém, menos reativo •

.-.-.-.-.-.-.

§ 3º) Reações do tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila~

com fen6is

Experi@ncias dêste tipo não se encontram na litera'r

tura; somente RHEINBOLDT e Pf,RRIBR (55), (57) condensaram tio- ~

cianatos de selenenil~ com resorcinol •.
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Tentamos, então, condensar o nosso tiocianato de

sulfenil~ com os seguintes fenóis:

1) Feno1, 2) I-Naftol e 3) Resorcinol

1) Mesmo depois de um ~quecimento muito prolongado do

tiocianato com fenol, em clorofórmio, não se obteve o produto

desej~do, pois o residuo, após a evaporação, era insolúvel em

álcali.

2) Também com l-naftol nao conseguimos resultados sa-
. .

tisfatórios. Se bem que ~ solução adquiriu cert~ acidez, não

foi possível isolar o produto esperado.

3) Dos fen6is exwlinados, foi o resorcino1 o único que

reagiu, formando o composto de condensação. A experiência foi

executada, usando-se a mesma técnica empregada para a conden

sação do cloreto de sulfenila com resorcinol.

Também nêste caso a reação processa-se mais len

tqmente do que com o cloreto; somente depois de quartenta e

oito horas, à temperatur~ ambiente, a so~~ção amarela tinha

descorado.

o produto desta reação, isolado e purificado, não

causa depressão do ponto de fusão em mistura com o composto

obtido a partir do cloreto de sulfenila, sendo que a reação

se processa segundo o seguinte esquema:

Br
CDS-SCN +

XX
V OH

OH
~

Br r\
OO-S-y-OH + HSCN

V OH

.-.-.-.-.-.-.

§ 4º) Reações do tiocianato de l-bromo-2~naft~leno-sulfenila

com N-dialguilanilinas
\t

A primeir~ condensação de um tiocianato de sulfe-

nila com N-dialquilanilinas foi descrita por LEClillR e SIMON

(50). Reações análogas são indicadas por RHEINBOLDT e colabo

radores em seus trabalho~, tais como a condensação de tiocia

natos de selenenila com N-dimetilanilina ou N~dietilanilina

, di;;'

....~..
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(52), (55), bem como a reação de um se1enocianato de su1feni

la com N-dimeti1anilina (56). Em todos os casos foram obtidos

produtos normais de condensação:

•

RI
Ar-S-SCN + 2 O'-N ---i

'RI

RI = CH3- ou C2HS-

Ar-s-O-rf
R

'
'R'

)R'
+ O-N · HSCN

\ RI

Executam;os a condensação do tiocianato de 1-bromo~

2-naftnleno-sulfenila com:

1) N-Dimeti1anilina e 2) N-Dietilanilina"

1) A condensação com N-dimetilanilina processa-se de "

modo análogo à correspondente com o cloreto de sulfenila, sen

do a única diferença o tempo necessitado pela re8ção, pois se

de um lado a condensação com o haleto é instantânea t de outro

. com o pseudo-haleto são necessárias aproximadamente vinte e

quatro horas. Depois de puro, o composto mostra-se id@ntico ao

preparado a partir do cloreto de sulfenila, pois o ponto de

fusão da mistura não acusa depressão.

Br
W-S-SCN

XX

~CH3

+ 20\CH
3

Br~ OO-S-O-(CH3

VIII CH3

..,CH+ON 3 .HSCN
'CH3

2) O comportamento do tiocianato de sulfenila em relação

à N-dietilanilina é exatamente igua~ ao caso anterior. O ponto

de fusão da mistura das duas amostras, uma preparada a partir

do tiocianato, e outra obtida com o cloreto de sulfenila, não

sofre depressão.

Br /C H

CO" S-SCN + 20N 2 5
. \ C H
XX' 2 5

---+
Brco-S- O-r! C2H5

'C
IX 2

H
5

~C2HS
+ Q-N" ..HSCN

. 'C H .
2 5

.-.-.-.-.-.- .

..•;
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§ 52) Reação do tiocianato de l-Qromo-2-naftaleno-sulfenila

com amoníaco

Novamente foram LECHER e SIMON (50) os primeiros

que fizeram reagir um composto dest~ natureza com amo~íaco,

isolando como produto da reação uma sulfenamida.

R-S-SCN + 2 NH3~ R-S-NH2 + NH4SCN.

Recentemente RHEINBOLDT e GIESBRECHT (56) também

isolaram uma sulfen~~ida no tratamento de um selenocianato de

sulfenila com amoníaco.

O amoníaco reage instantâneamente com o tiocianato

de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila em éter, descorando a solu

ção. Apesar da reação se processar tão ràpidamente como com o

cloreto de sulfenila, não se formam n~ste caso produtos secun

dários averIlle:i-hados. Depois de purificada, a sulfen&.mida come

ça a fundir, na platina aquecida, ao redor de 900
, terminando

f ..., o. o da usao somente a 205 • No capllar ela funde a 89 , forman o

um líquido vermelho escuro. O cloro-composto análogo, prepara

do por ZINCKE (12), também sofre decomposição térmica, começan

do a fundir a 1050 e terminando a 1600
•

Br
c::c=:rS

-
SCN + 2 NH3

xx
--t o::)-S-NH2

XXI

+ NH4SCN

Para caracterizar esta sulfenamida, executamos sua

condensação com benz3.1deido. Desta reqção foi obtido um com-
o o .

posto que funde q 114,4 -115 ; o cloro-composto correspondente

(12), funde a 1060 -107 0
•

c=:c:;rS-NH2 + o.~~ ---

XXI

Br
(X)S-N=~D

XXII

+ H
2

0

Caracterizamos além disto a sulfenamida pela sua

transformação na sulfenimida. Tratando a l-bromo-2-naftqle

no-sulfenamida com ácido acético glacial a frio, formam-se

imediatamente pequenas agulhas róseas. Depois de purificada,

"\
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estQ substância funde comdecomposiç~o a 2080 -2090
; ZINCKE(12)

também obteve a sulfen1mida do composto análogo clorado(fun

dindo a 2130 _2140
) pelo tratamento da sulfenamida' corresponden

te com ácido acético glacial a frio.

2 Ar-S-NH2

XXI

Ar=CÕ

HAc
glacial

1
H

Ar-S-N-S-Ar

XXIII

+ NH
3

tt-.-.-.-.-.

§ 6º) Reações do tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila

com sais metálicos

1) Com soluç8.o aquosa de carbonato de sódio

Os tiocianatos de sulfenila são geralmente mais es

táveis do que os haletos em relqção à água, pois enquanto os

primeiros praticamente não reagem a frio, os segundos formam os

anidridos dos ácidos sulfênicos (50).
Em analogia à reação do cloreto de sulfenila com so

lução aquosa de carbonato de s6dio, executamos a mesma cisão hi

drolítica com o tiocianato correspondente. Dêste modo obtivemos

o mesmo composto amarelado que se decompõe a 1460
, isto é, o

anidrido do ácido l-bromo-2-naftaleno-sulfênico.

,

2 Ar-S-SCN

xx

+ ROR
Na2C0

3-7 Ar-S-O-S-Ar

XVI

Ar =CÕ
2) Com cianeto de potáss~o

o deslocamento do grupo SCN pelo grupo CN em com

postos sulfênicos foi citado por O.FOSS (3), enquanto que nos

selenênicos foi descrito por RHEINBOLDT e PBRRIER (52).

~
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R-S~SCN + KCN ~ R-SCN + KSCN

Execut8mos êste deslocamento, usando a mesma téc

nica,como na reação semelhante com o cloreto de sulfenila cor

respondente. A reação, do mesmo modo que esta ultima, se pro

·cess~ ihstantâneamente, obtendu-se o tiocianato de l-bromo-2

naftila.

Br ,c::e::rS
-

SCN
+ KCN ~

XX

~SCN + KSCN

XVII

3) Com acetato de prat~ em metanol

Como já foi dito anteriormente, usamos nest~ expe

riência uma adaptação do método usado por COOK e DONIA (48)

e por JENNY (49) na prepnrnção de ésteres selenênicos, método

êste que, em princípio, é também semelhante ao método us~do

por N.KflARASCH e colaboradores (41) quando êstes,' para carac

terizar certos alcoois, preparRram ésteres sulfênicos. Nos dois

casos foram usadas substânciHs capazes de retêr o halogenidreto

formado: no primeiro o acetato de prata, e no segundo piridina.

RHEINBOLDT e GIESpRECHT (56), tratando um selenocianat~ de sul

fenila com metano~ absoluto, também obtiveram diretamente o

sulfenato~~e metila ao lado de selênio e gás cianídrico.

Por agitação de um& suspensão de acetato de pr.ata

em metanol Rbsoluto, junt?~ente com o tiocianato de l~bromo

2-naftaleno-sulfenila, obtivemos o éster métílico do ácido sul

fênico. Este se apresenta cam'o aspecto de escamas brancas que
o o' .

fundem-entre 47 e 49,4 • o composto semelhante p~eparado po~

ZINCKE (12) a partir do cloreto del-cloro-2-naftaleno-sulfe

nila é descrito como um óleo pouco estável.

•

,

Br
r'l../"jS-SCN + HO-CH
~ )

XX

AfiAc )
Br

c::r=:rSOCH3 + AgSCN + HAc

XIX

.-.-.-.-.-~-.-'.-.-.-~

.-.- .-.-. -.-.-.- .
.- .. -.-.-.-.-.
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CAP1TULO 111

REAÇÕES DO TIOCIANATO DE l-BROMO-2-NAFTALENO-SULFENILA COM

M~INAS AROM~TICAS PRIMARIAS

Ampliando o estudo comparativo da reatividade do

cloreto e do tiocianato de sul~enila, estudamos as reações do

ultimo com ânilina, l-naftilamina e 2-naftilamina.

§ 1 º) Reação com anilina

ExecUtamos a reação entre o tiocianato sulfení

lico e anilina em benzeno como meio de reação; o produto iso

lado, porém, foi o dissulfeto de 1,1' -dibromo-2., 2' -dinaft11a,

não tendo havido a condensação com formação da sul~enanilida•

.-.-,-. -.-.-.

§ 2º) Reações com l-naftilamina

A re~~ão entre o tiocianato de sulfenila e l-naf-
- .. '. ~

tilamina. {n.1=l proporção de 1: 2 moles), em solução benzênica a

frio, processa-se instántânearnente, de maneira semelhante à

de cloreto de sulfenila correspondente. Mas, isolado o produ

to, êste se apresenta diferente do obtido com o cloreto de sul

fenila: enquanto êste último decompõe-se a l38o-l3~o, o movo

composto funde,sem decomposição, a 157,20 -159,20
; também o pon

to de fusão da mistura destas duas substâncias acusa uma enor

me depressão. O'produto da reação do tiocianato deve, pois, ser

não a sulfenonaftnlida, mas provavelmente um amino-sulfeto (cam

pos to XXIV).

NR
-+~2 o)3JSCNAr-S-SCN + 200

2
+

XX S-Ar
Br XXIV

Ar = ex)
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A respeito de sua formação podemos admitir duas

hipó~ses:

Hipótese A:

Forma-se primeiro a sulfenonaftalida que

depois sofre uma transposição no amino-sulfeto

g-NH-SCo 1
/ Br 8'CDS'" . -NH2

Esta hipótese está de acôrdo, em parte, com o que

relata N.KHARASCH (1) em sua monografia (sôbre o comportamen

to de sulfenanilidas).

Está provado que, em geral, os cloretos de sulfe

nila reagem com aminas aromáticas primárias, em solução ben

zênica ou etérica, condensando-se com o amino-grupo. Admite

o autor, entretanto, que quando é usado ácido acético glacial

como meio de reação, em primeiro lugar se forma uma sulfena

nilida, a qual com o aquecimento sofre uma transposição, dando

origem a um amino-sulfeto.

No ent~to, MOORE e JOHNSON (34), em uma série de

trabalhos em que estudam o problema destas transposições, ob

servam que estas s6 dão bons rendimentos na presença de um

excesso de aminas~romáticas primárias, usadas como dissol

ventes e ~o caso desta última ser diferente daquela contida
l< (

na sulfenanilida de partida, os autores obtêm mesmo amino-sul-
fetos derivados da mes~~. r~s aquecendo sulfenanilidas com

ácido acático glacial e acetato de sódio, ou com hidroclore

tos de aminas aromáticas, ou ainda com acetanilida, MOORE e

JOHNSON obtiveram somente os dissulfetos correspondentes,

opondo-se assim tais resultados à idáia de N.KHARASCH, sôbre

as transposições em meio acótico.

Em vista dêstes resultados, pensaram os autores

que a sulfenanilida deva antes sofrer uma dissociação, para

que depois possa ocorrer a transposição (34c).

Hipótese B:

A condensaçãg__se ;dá diretamente no lugar

ativo do núcleo aromático
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Par~ examinar esta hip6tese, realizamos uma ex

periência usando um derivado N-substituido da l-~aftilamina.

Tomamos a sulfenonaftalida correspondente (composto XI), e fi

zemos reagí-Ia com o tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfe

nila, em benzeno. O produto obtido .foi o amino-bis-sulfeto

(composto XII) ..
Este composto poder-se-ia ter formado, dando-se

primeiro uma condensação do tiocianato de sulfenila no anel·,
naftalênico; com a formação da substância (a) e de ácido tio-

ciânico. Em seguida, êste ácido tiociânico libertado cindiria

a ligação S-N do composto (a) formando de um lado o amino-sul

feto (composto XXIV) e de outro o tiocianato sulfenílico. Fi

nalmente êstes dois últimos entrariam em reação, gerando o

amino-bis-sulfeto (composto XII).

Esguema I

XI

H-N-S-Ar
Ic=JC:) + Ar-S-SCN ~

~S-Ar

lN ... HSCN ----4
I

S-Ar
(a)

~2
--1 ~Ar

XXIV

Ar= CÕ

/

"'".,

+ Ar-S-SCN> ---7
~~.S-Ar

S-Ar

XII

... HSCN

"

Afim de verificar se esta reação se processa nas

.três fases acima idealizadas, tentamos fazer experiên~~as que

pudessem provar a viabilidade das duas últimas etapas imagi

nadas.

Examinamos então com êste objetivo, a possibili

dade da cisão de l-bromo-2-naftaleno-sulfen-l'-naftilamida

pelo ácido tiociânico e da condensação do amino-sulfeto (composto
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XXIV) com o tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila.

Como j'éí foi exposto anteriormente, a ligação

S-N das sulfenanilidas é ~àcilmente cindida pelo gás clorí

drico. (32).· ZINCKE frequentemente em seus trabalhos executou.

esta cisão, como també~ no caso de maior inter~sse para nós,

~ando tratava a l-cloro-2-naftaleno-sulfeno-2'-naftilamida

com ácido acético glacial saturado com gás clorídrico (t2).

Relata o autor que primeiro nesta reação aparece uma colora

ção vermelha, devido provàvelmente à formação do cloreto de

sulfenila correspondente, sendo que esta depois desaparece,

e como produto final é isolado o amino-~~lfeto derivado da

2-naftilamina.

Entretanto, a cisão de uma sulfenonaftalida pe

lo ácido tiociânico, ainda nunca havia sido experimentada.

Tratamos, porisso, a l-bromo-2-naftaleno-sulfen

l'-naftilamida com o referido Rcido, em benzeno, e observa

mos que a solução tornou-se amarela, adquirindo a côr da so

lução b9nz~nica do tiocianato de sulfenila, e que depois de

algum tempo est~ coloração desapareceu.

Foi possível isolar dois produtos desta reação:

o amino-bis-sulfeto (composto XII) e o amino-sulfeto (compos

to XXIV).

Desta maneira, verificamos ser possível admitir

a segunda etapa dR re~ção imaginada no esquema ·1.

Rest<~va':m?.lizar como reage, em benzenc?, o tiocia

nato de l-bromo-2-naft[ueno-sulfenila com o rumino-sulfeto (com

pos to XXIV) •.

Fizemos, então, est··), experiência, e novamente àqui..
isolã-mos o 8.mino-bis-sulfeto (composto XII), com o que veri-

fic8nloS ser possível a terceira et<~.pa do esquema idealizado.

"

NH
2

~ + Ar-S-SCN I

S-Ar

XXIV

Br
Ar ~CX)

xx

NR
WS-Ar + HSCN

S-Ar

XII
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Baseando-se nos resultados destas experiência8,

conclue-se ser admissível o esquema proposto (esquema 1) para

a formação do amino-bis-sulfeto (composto KII), sendo assim

provável a Hipótese B,

Poder-se-ia,'no entanto, tentar aplicar também a

Hipótese A, e idealizar outro esquema par8 a reação do tiocia-
, ~

nato de sulfenila com a 1';"bromo-2-naft!üeno-sulfen-l' -naftila,-

mida (composto XI),' isto é, o tiocianato condensar-se-ia com

o amino-grupo, fonnf.lndo uma naftilsulfenimida (b) e ácid o

tiociânico. Entretanto, êste ácido provàvelm~nte cindiria a

naftilsulfenimida (b), regenerando a sulfenonaftalida ü o tio

cianato de sulfenila.

Esquema 2

l'

Ar

H-N-S-Ar

~ + Ar-S-SCN ~

XI XX

coE. r

.
==1

Ar-S-N-S-Ar,
~ + HSCN

(b)

~
?o"

"'...

Estas considerações reforçF® ainda mais a viabi

lidade do esquema 1.

Voltando a foc21izar o problema do estudo parale

lo das reações do cloreto e do tiocianato de l-bromo-2-nafta

leno-sulfenila, tentamos obter o amino-sulfeto derivadO da

l-Th~~tilamina (composto XXIV), a partir do cloreto de sulfe

nila,

- Usamos, para êste fim, as mesmas proporções usadas.

na reação entre o tiocianato d~ sulfenila ü a l-naftilamina,

mudando somente o meio de. reação" executando em vês de em ben

zeno, a experiência em ácid() acético glncial. Isolamos, no en

trmto, só uma pequen::'_ quantidade do amino-bis-sulfeto (compos

to 'XII) •

Em vista dêste resultgdo, concluimos que só é

possível ')bter um bom rendimento do amino-sulfeto procurado

..
'"..
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(composto XXIV). pela reação 'do tiocianato de sulfenila e 1
nafti1amina (em benzeno).

Resta ainda examinar dois problemas:

.1) Qual o comportamento do referido amino-sulfeto, em

relação ao tiocianato e ao cloreto de sulfenila.

2) Qual a reação do tiocianato de sulfenila, em ácido

acético glacial, com l-naftilrumina.

Para esclarecer o primeiro caso fizemos tr~s ex- .

periências:

la) Como já foi dito anteriormente, o amino-sulfeto

(composto XXIV) reage com o tiocianato de sulfenila em ben

zeno, fornecendo o amino-bis-sulfeto (composto XII):

cQ2+ 11m
Ar-S-SCN } WS-Ar + HSCN

S-Ar S-Ar
XXIV xx XII

>.

lb) Da reação do composto XXIV com o cloreto de l-bro

mo-2-naftaleno-sulfenila, em ácido acético glacial, tambem

isolamos, como era de se esperar, o amino-bis-sulfeto (com

posto XII):

NH2c=JC:) + Ar-S-Cl
f
S-Ar

XXIV I

Ar

Ar

=ro

=ro

t
rYY' HeI'-A( S-Ar

S-Ar
XlI-a

..
" I~r

,,-' ,

.>

"I

lo) Por último, verificamos como reage, em benzeno,

o referido amino-sulfeto com o cloreto de sulfenila. Normal

mente nêste meio de reação os cloretos de sulfenila atacam o
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amino-grupo, fo·rmando sulfenanilidas, mas o produto isolado

em nosso caso foi o amino-bis-sulfeto (composto XII):

2~2 + Ar-S-Cl

S-Ar
XXIV I

. ..
NH

~-Ar +

S-Ar·
XII

~2.HCl

S-Ar

Ar =00
~ interessante assinalar que encontramos uma rea

ção semelhante em um trabalho de ZINCKE (27). Quando êste autor

executou a reação do cloreto de 4-nitrobenzeno-sulfenila e o

correspondente amino-sulfeto derivado da l-naftilamina, em clo-

rofórmio, também isolou um amino-bis~sulfeto.

NH2
Ar-S-êl +~

S-Ar

Ar = 02N-O

.;
~HCl
~ S-Ar

S-Ar

2) Examinamos o comportRIDento do tiociariato de l-bro

mo-2-naftaleno-sulfeni18. em relação à l-naftilamina, usando

como meio de reação ácido acético glacial. A experiência foi

realizada usando-se as mesmas proporções'como na reação feita

entre o cloreto de sulfenila e a referida amina (1:2 moles).

Novamente isolamos aqui o amino-bis-sulfeto (com-

posto XII).

2

Br NR

W S
-

SCN
+ 002

~

xx

NH2
O:;-S-Ar + 2,HSCN

S-Ar
XII

Br

Ar = (X)
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Notamos, também, que na reação análoga feita com
o cloreto de sulfenila, isolamos primeiro o h1droqloreto do
amino-bis-sulteto (composto XII-a), enquanto que, no oaso acima

descrito, foi isolado o composto com o amino-grupo livre (com
posto XII).

Para provar a existência dêsseamino-grupo livre,
o composto XII foi acetilado; obtivemos novamente o produto
diacetilado (citado na página 10 ), substAncia esta que funde

a 189°-192,5°.

.-.-.-.-.-.

§ 3~) Reações com 2-naftilamina

Como foi exposto no parágrafo anterior, o tiocia

nato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila, em benzeno, reaga com
a l-naftilamina formando um amino-sulfeto.

Resolvemos, então, examinar se êste comportamento

era o mesmo, frente à 2-naft11amina.
Com efeito, desta reação isolamos também um ami

no~sulfeto, derivado da referida amina (compos~o XIV), e não
a sulfenonaftalida iSÔmera:

S-Ar

(ONH ~-NH ("Y')-NH. HSCN
Ar-S-SCN + 2 . 2 ~ U) 2 ...~ 2

xx

Br
Ar = (X)

XIV

Verificamos que também em ácido acético glacial

o tiocianato de sulfenila reage com a 2-naftilamina, forne
cendo o mesmo oomposto XIV:

f"tr''')-.NH
+~ 2Ar-S-SCN

XX Br
Ar = CO

*

S-Ar

a)-NH2
XIV

+ HSCN

.-.,-.-.-.-.-.-.-.~-.- .•.
.-.-.-.-.TT-.-.-.~.

...........-,.- .~"."'~". - "\ii
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c O N C L U SÃO

1) O cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila é

extremamente mais reativo do que o cloreto de l-cloro-2-naf

taleno-sulfenila.

2) O tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila
é bem reativo, se bem que menos que o cloreto correspondente.

3) O tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenl
la reage com as naftilaminas, tanto em benzeno como ém ácido
acético glacial, formando amino-sulfetos, ao contrário do clo

- reto correspondente que dá as sulfenonaftalidas •

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AP!NDICE

Alguns autores, como BÔHME e SCHNEIDER (58), e
N.KHARASCH e BUESS (45), indicam que os cloretos de sulfenila
libertam iodo, de uma solução acética glacial de iodeto de

potássio.

ZINCKE e EISr1AYER (12) relatam que o l-cloro-2
naftaleno-tiolsulfonato de lt-cloro-21-naft~ila rea~e anàlo
gamente com iodeto de potássio.

Examinamos se alguns dos compostos relatados nêste
trabalho mostram o mesmo comportament o. Observamos que o clo
re_to, o tiocianato e o éster tiolsulfÔnico, a sulfenamida, as
S'u-lfenonaftalidas, a sulfenanilida,e éster met:ílico e o ani
drido do ácido sulfênico libertam iodo de uma solução acética
glacial de iodeto de potássio •

.:--.-.-.-.-.- ..-.-.
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PARTE EXPERIMENTAL

Todas as análises de enx8fre foram executadas pelo mé

todo de SCHOEBERL (1). Todos os pontos de fusão foram determi
nados em capilares, Salvo menção especial todas as substâncias

foram secadas em dessecador a vácuo, sob cloreto de cálcio.

1. Preparação de l-bromo-2-naftl1amina. Preparou-se esta subs
tância pela bromação de 2-acetilonaftilamina (2) sem, porém,

isolá-la.
Bro::JNH2

Uma solução contendo 140 g de 2-naftilamina em um

litro de ácido acético glacial, e mais 125 cm) de anidrido
acético, é aquecida em banho-maria fervente, durante 30 minu
tos, para completar a acetilação. Depois junta-se, aos poucos,
por meio de um funil conta-gotas, a quantidade teórica de bro
mo (160 g ou aproximadamente 54 cm), com constante agitação.

A l-bromo-2-acetilonaftilamina é precipitada quantitativamente
com água. Filtra-se, e o sólido é lavado com água,e em seguid~

secado.

o acetil-derlvado é dissolvido em 1.250 cm) de a1
cool etílico, e a'esta solução -adiciona-se 160 em) de ácido

clorídrico (densidade: 1,18), aquecendo-se a mistura durante
6 horas para que a hidr61ise seja completa.

Resfria-se e o sólido depositado é filtrado e se-
eado. ..
Rendimento bruto: 222 g ou 87% do rendimento teórico.

Aquecendo uma pequena quantidade do hidroclo~êto

da l-bromo-2-naftilamina com amÔnea concentrada, obtivemos um
óleo que depois solidificou. Recristalizando de etanol, for
maram-se agulhas que fundiram entre 580 e 62°. Não purificamos
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mais o produto, pois pelo seu P.F. julgamo-lo suficientemente

puro como matéria de partida para as preparações ulteriores.

O P.F. da substância pura ~ndicado na literatUra

é 630 (2), (3).
.-.-.-.-.-.-.-.

2. Preparação do ácido l-bromo-2-naftaleno-sulf!nico. O ácido

sUlf~nico foi prepárado pelo método clássico da reação de áci

do sulfuroso sÔbre sais de diazônio, em presença de cobre me

t~ioo.

Br

W-S02H

a) Preparação da pasta de cobre (4)

200 g de sulfato de cobre são dissolvidos em 700 cm3

de água quente; depois de resfriar, juntam-se a esta solução

70 g de zinco em pó (se fôr necessário, junta-se mais, até des

corar a solução). O precipitado é lavado por decantação com

água; adiciona-se então ácido .clorídrico a 5% para retiraT o

excesso de zinco, agitando-se até cessar o desprendimento de

hidrogênio. O cobre, depois de lavado por decantação com água,

é separado por filtração, obtendo-se assim 50 g de "pasta de

cobre".

b) Preparação do ácido sulfínico (5)

10 g do hidrocloreto da l-bromo-2-naftilamina sã~

suspensos em 100 cm3 de ácido clorídrico 15%, e diazotados a

0°, por adição de uma solução de 3 g de nitrito de sódio em

25 em 3 de água.

A solução clara do cloreto de diazônio é então

gotejada lentamente, em u'a mistura de 150 cm3 de água recem

saturada com dióxido de enxôfre e 50 g da "pasta de cobre",

deixando-se passar uma corrente de dióxido de enxôfre durante

todo o processo. Após a decomposição total do sal de diazônio,

alcalinisa-se com uma solução aquosa de hidróxido de sódio.

Em seguida filtra-se e lava-se bem a pasta de cobre

com água. O filtrado é purificado pelo aquecimento com carvão,
ativo. Liberta-se o ácido sulfínico, acidulando com ácido sul-

• ~.' :.::..~_.
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fúrico a 60%. O composto precipitado é separado por filtração

e secado.

Rendimento bruto: 9 g ou 86% do teórico. P.F.: 1350 com decom-
posição •.

Rendimento ind~cado pela -literatura para a substância pura: 60%.

P.F.: 1460 (5). Usou-se o produto bruto, sem maior purificação,

na preparação do dissulfeto.

.-.-. -- .- .-. - .- .

3. Preparação do dissulfeto de l,ll-dibromo-2,2'-dinaftila. Pre

parou-se o dissulfeto por redução do ácido sulfínico, segundo

a indicação da literatura (5).

~s-s_~
l...,V l--l)

Dissolve-se 9 g do ácido sulfínico bruto em 150 cm3

de álcool etílico quente; satura-se esta solução com dióxido

de enxÔfre (juntando-se também algumas gotas de ácido iodídri

co densidade = 1,7), logo precipitando o dissulfeto. Este é se~

parado por filtração e secado, obtendo-se escamas brancas.

Rendimento bruto: 5 g ou 63% do teórico;

Purificação: Recristalizando-se de. tetracloreto de carbono,

obtem-se escamas brancas de P.F.: 1600-161,4°.

F.F. indicado na literatura: 161 ° '(5) •

.-.-.-.-.- ..... -.

4. Frepáração do cloreto de i-bromo-2-naftaleno-sulfenila

~

~

.~

.~
~,

05. s- s-OO +C12-
CC14

7
2 ',OO-S-Cl

Numa suspensão de 4,76 g (0,01 moI) do dissulfeto

de 1,1'-dibromo-2,2 1 -dinaftila (recrista1izado de tetrac10re-
o ° 3 .to de carbono - F.F. 169 -161,4 ) em 20 cm de tetrac10reto

de carbono introduz-se uma corrente de cloro sêco, até ter

aumentado de 0,8 g ° peso do balão. Esta operação é executada

em um balão ligado a um tubo de entrada de gás e a um refrige-

.. -A
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rante protegido com um tubo de cloreto de cálcio. Com a intro

dução do cloro, o liquido vai se tornando aos poucos alaranja

do, dissolvendo-se com o tempo o dissulfeto. Tendo êste se dis

solvido totalmente, aparecem escamas alaranjadas.

Filtra-se, então, e seca-se bem o s61ido formado,

obtendo-se 2,93 g. Por evaporação do filtrado em dessecador a

vácuo, contendo hidróxido de sódio, consegue-se obter mais

2,44 g do composto.

Rendimento bruto: 5,37 g ou 96% do te6rico.

F.F.: 930 -940 com desprendimento de bolhas de gás.

Aquecendo-se a ~lbstância em um tubinho de ensaio,

a 980
, observa-se desprendimento de cloro, pois o papel de

amido-iodetado fica azul~

Análise: CIOH6NrClS (273,56)

0,1271 g da substância deram 0,1097 g de sulfato de oário.

S-calculado: 11,72% S-achado: 11,85%

Solubilidades: O composto é solúvel, a frio, em benzeno, clo

rof6rmio, tetraéloreto de carbono, éster acético edioxano;

menos solúvel em éter, éter de petróleo (300 -50°) e ácido acé

tico glacialb

.-.-.-.-.-,-.-.-.

5. Condensação do cloreto de sulfenila com acetona: Sulfeto de

l-bromo-2-naftila e acetonila

Br
c:Jc:)rS-Cl + H-CH2-CO-CH3 ~

Br
~·S-CH -CO-CH + HCI
.~ 2 3

Dissolvem-se 1,36 g (0,005 moI) do cloreto de sul

fenila em 20 cm3 de acetona. A solução fica alaranjada, depois

amarelada e finalmente incolor, sendo que esta mudança é muito

rápida. Constata-se também o desprendimento de gás cloridrico.

Deixa-se a mistura a temperatura ambiente durante 12 horas; eva

porando-a depois obtem-se um sólido branco.

Rendimento bruto: 1,47 g ou 100% do teórico.



Purificação: Recristalizando

obtem-se agulhas brancas de
o o

~ 72 '·73.
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,
de benzo~sol'com carvão ativo,

Análise: Cl3H1lBrOS (295,18)

0,0297 g da substância deram 0,0235 g de sulfato de bário.

S-calculado: 10,86% S-achado: 10,87%

Solubilidades: Acetona, etanol, metanol, tetracloreto de car

bono, clorofórmio, dioxano, ácido ,acético glacial e éster ac~

tico, dissolvem o composto a frio. ~ter de petr6leo (benzo-sol)

dissolve-o a quente.

.-.-.-.-.-.-.-.

6. Condensação do cloreto de sulfenila com acetofenona: Sul

feto de l-bromo-2-naftila e fenacila

Br Br
~S-Cl + HCH2-CO-C6H5 ---? HCl + c:JC:)-S-CH2-CO-C6H5

Umedece-se 1,36 g (0,005 moI) do cloreto de sulfe

nila com benzeno e em seguida junta-se, 3 cm3 de acetofenona

(recentemente destilada). Nota-se uma'reação imediata com for
te desprendimento de gás clorídrico. Deixa-se a mistura a tem

per~tura ambiente durante 12 horas e afasta-se o excesso da

acetofenona por destilação com vapor d'água. Parece que o com

posto também pode ser destilado pelo mesmo processo. O res!duo

sólido que fica no balão é filtrado e secado.

Rendimento bruto: 1,44 g ou 80% do teórico.

Purificação: O produto bruto é recristalizado de benzo-sol,

dando uma,substÊlJlcie, b~Q.~.cé'. ,j",';' D.S;cct-:: de algodão de vidro.
o oP.F. 120 -120,5 •

Análise: Cl8H1
3
BrOs (357,25)

0,0344 g da substância deram 0,0221 g de sulfato de bário.

S:calculado: 8,97% S-achado: 8,82%
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Solubilidades: Acetona, benzeno, tetracloreto de carbono, clo

rof6rmio, dioxano, éster acético e ácido acético glacial, dis

solvem o composto a frio; ~etanol, etanol e éter de petr6leo

(50 0-700
) a quente.

.-.-.-.-.-.-.-.

7. Condensação do cloreto de sulfenila com fenol: Sulfeto de

l-bromo-2-naftila e 4-hidroxifenila

Br00-8..01 .... OOH ~ 1IC1+
Brcx::rS-o-OH

Depois de várias tentativas, verificou-se que sb
mente usando O método abaixo indicado é que se consegue obter

o composto desejado.

Adicionando-se 1,4 g do cloreto de sulfenila aos

poucos a fenol fundido (recentemente destilado) há reação ime-
•

diata com forte desprendimento de gás clorídrico. Em seguida

joga-se a mistura acastanhada em água, pelo que solidifica

imediatamente. Filtra-se, e o s6lido, colocado numa solução

diluida de hidróxido de s6dio, dissolve-se em parte. Filtra-se

da parte sólida e o filtrado é acidulado com ácido clorídrico

diluido, formando-se novamente um precipitado que é separado

por filtração e secado.

Rendimento bruto: 0,7 g ou 41% do te6rico.

l'urificação:Recrista1izando-se de éter de petr6leo (50°-70·.,

obtem-se agulhas brancas de
o oF,F. 107~8 -109 •

Análise; ClôHllBrOS (331,13) -
0,1552 g da substância deram 0,1106 g de sulfato de bário.

S-calculado: 9,68% S-achado: 9,78%.

Solubilidades: 1cido acético glacial, acetona, benzeno, elo

rotórmio, tetracloreto de carbono, dioxano, éster acético,

metanol, etanol e éter dissolvem a substância a frio. mter

de petróleo (50 0 -70°) dissolve-na a quente; água não.a dis
solve, nem a quente.

.-.~.---.- .-.-.-."

t
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8. Acetilação do sulfeto de l-bromo-2-naftila e 4-hidroxi

fenila: Sulfeto de l-bromo-2-naftila e 4-acetoxifenila

Br .
~S-<==>-OCO-CH3

Dissolve-se 0,5 g do composto 7. em anidrido

acético e adiciona-se, em seguida, uma gota de ácido sul-
.. .

fúrico concentrado. Dois dias depois, joga-se em água. 6 .

s6lido,formado somente depois de algum tempo debaixo da água,

é filtrado e secado.

Rendimento bruto: 0,56 g ou 100% do teórico.

Purificação: Recristalízado de éter de petr61eo (50°_700
).

o composto forma prismas brancos de
c o

~ 92,8 -94,2 •

Análise: C1SH13Br02S (373,15)
0,1614 g da substância forneceram 0,1011 g de sulfato debári~.

S-calculado: 8,59% S-achado: 8,60%.

Solubilidades: A substância dissolve-se a frio em tetracla

reto de car~ono, clorofórmio, éster acético, acetona, benze

.no, dioxano e éter. Acido acético glRcial, éter de petróleo

(500 -700
), metanol e etanol dissolvem-na a q~ente. Em água,

a substância é insolúvel mesmo a quente •

.-.- .-. - .- .- .- .- .

9. Condensação do cloreto de sulfenila com resoroinol: Sul

feto de l-bromo-2-nafti1~ e 2.4-dihidroxifenila

..l

~....

Br00- 3':'C1 + ç=>-0H ----t
" OH

HCI +
Br

CX)-S-Ç>-OH
OH

Depois de diversas tentativas infrutíferas, aehamos

que somente usando a técnica seguinte, consegue-se' realizar a
condensação.

A uma solução de 0,92 ,g de resorcinol (ca. de 16%

* •
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,

em excesso) em 3 cm3 de éter sêco, são adicionados, aos poucos, ,
30 cm3 de uma solução clorof6rmica de 2,04 g (0,0075 moI) do ..

cloreto de sulfenila~ Cada porção juntada, descora imediatamen-
~

te, com forte desprendimento de gás clorídrico. A solução é

depois evaporada, e o s6lido restante é fervido com água, para

eliminar o excesso do resorcinol; filtra-se a quente, e seca-se

a substância.

Rendimento bruto: 2,35 g ou 90% do teórico.
Purificação: Dissolvida em benzeno e precipitada com éter de
petr6leo (50°_70°), a subst~ncia forma prismas brancos, que

mostram no capilar o
o oF.F. 157 -158,4 •

No aquecimento, na placa elétrica, observa-se que

os prismas ao redor de 1250 mudam de forma, mas s6, fundem a

1600-161,5°.

Análise: C16Hl1Br02S (347,13)
0,1544 g da substância deram 0,1030 g de sulfato de bário.

S-calculado: 9,23% S-achado: 9,16%.

Solubilidades: JÍcido acético glacial, acetona" c1orof6~io,

éster acético, benzeno, dioxano, metan01, etanol e éter dis

solvem o composto a frio. Tetracloreto de carbono dissolve-o

a quente; em éter de petróleo (50°-700
) a substância é pra

ticamente insolúvel, bem, como em água •

.-.-.-.-.-.-.-.

10. Aceti1ação do sulfeto de l-bromo-2-nafti1a e 2.4-dihidro

xifenila: Sulfeto de l-bromo-2-naftila e 2.4-acetoxifenila

Br
c=:c=:rS~O-CO-CH3

O-CO-CH3

Dissolve-se 1 g do composto 9. em anidrido acéti

co, juntando~se em seguida uma gota de ácido sulfúrico concen

trado. Deixa-se dois dias à temperatura ordinária e joga-se a

solução então em água. Forma-se inicialmente um óleo, que após

~
~ .......-~•
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algum tempo cristaliza. Os cristais são separados e secados.

Rendimento bruto: 1,09 g ou 87% do teórico. .
, ~

Purificação: Recristalizada de éter de petróleo (500 -700 ), a

substância forma prismas brancos de

~ 92,40 -93,60 •

Análise: C20H15Br04S (431,17)
0,1838 g da substância forneceram 0,0996 g de sulfato de bário •

. S-calculado: 7,43% S-achado: 7,44%

Solubilidades: ~cido acético glacial, acetona, éter, clorofór
mio, tetracloreto de carbono, benzeno emoxano dissolvem o com

posto a frio. Metanol, etanol e éter de petróleo (50°_70°) dis

solvem-no a quente, ao passo que em água a substância é inso

lúvel.

.-.-.-.-.-.-.-.

11. Condensação do cloreto de sulfenila com l-naftol: Sulfeto

de l-bromo-2-naftila e 4-hidroxi-l-naftila

'1 .......

~;,,~,..A~

Br
OO-3-Cl + g-0H __ HCI + Br 8oo-s- -OH

Também nesta condensação precisa-se usar uma técnica
semelhante à do caso anterior.

Dissolve-se 0,68 g de l-naftol (recristalizado) em

30 cm3 de benzeno, e adiciona-se 30 cm3 de uma solução benz@ni

ca, ,contendo 1,3 g do cloreto de sulfenila. A reação é instan

tânea, com descoramento e forte desprendimento de gás clorídrico,

apesar de se resfriar com gêlo. Evapora-se e seca-se o s61ido

restante.

Rendimento bruto: 1,69 g ou 93% do te6rico.

Purificação: A substância é recristalizada de éter de petr6leo

(50°-700 ) dando cristais brancos que, no capilar, mo~tram o

P.F. 131,50 -132,30
•

Deixando-se, porém, a substância fundida crista

lizar lentamente na lamina da placa elétrica, formam-se dois

.~....~
". - '. :;..



47

tipos de cristais. Aquecendo-ae,novamente a substância assim
solidificada, observa-~e que uns d~s cristais fundem a l27o-l28Ó~

e que com um ligeiro resfriamento, o outro tipo de cri~tal cres

ce na massa fundida. Após o cráscimento total, os cristais fun

dem só a 134,50 -135,5°.

Análise: C20H13BrOS (381,17)
0,1627 g da substância deram 0,0997 g de sulfato de bário.

S-calculado: 8,41% S-achado: 8,41%

Solubilidades: Tetracloreto de carbono, clorof6rmio, acetona,

éster acético, benzeno, dioxano e éter dissolvem o composto a
frio; ácido acético glacial, metanol, etan9l e éter de petróleo

(500-70°) só a quente, enquanto que água nem aquente O dissolve •

.-.-.-.-.- ........ -.

12. Acet1lação do sulfeto de l-bromQ~2-naftilae 4-hidroxi-l-_.. ,
naftila: Sulfeto de_l-bromo-2-naft!.la e 4-acetoxi-~-naftila

Br -O
c=JC:JrS <==> -O-CO-CH3

Dissolve-se 0,98 g do composto 11. em anidrido acé

tico suficiente, adicionando-se, em seguida, uma gota de ácido

sulfúrico concentrado.

No decorrer de dois dias formam-se bonitos cristais.

Joga-se então a mistura em água e o sólido é filtrado e secado.

Rendimento bruto: 1,07 g ou 98% do teórico.

Purificação: Recristalizando-se em éter de petr6leo (500 -70°)

formam-se prismas incolores, brilhantes, 'de
o 6 oP.F. 136 -13 ,8 •

Análise: C2iff15Br02S (423,19)
0,1837 g da substância forneceram 0,1019 g de sulfato de bário.

S--calculado: 7,57% S-achado: 7,61%

Solubilidades: ° composto é Solúvel a frio em tetracloreto de

-

.~
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carbono, clorofórmio, éster acét~co, acetona, benzeno, dioxano .

e éter. Eter de petróleo (500 -700
) e ácido acético glacial dis-' <

solvem a substância a quente; em metanol e etanol ela é pouco
I

solúvel a quente.

.-.-.-,-.-.-.-.

13. Condensação do cloreto d~. sulfenila com 2-naftol: Sulfeto

de 1-bromo-2-naftila e 2-hidroxi-l-naftila

Br
~S-Cl + {3 ---; HCl + c&s{5

A uma solução de 2,04 g do cloreto de sulfenila
(0,0075 mol) em 15 cm3 de benzeno, adiciona-se 1,08 g de 2-naftol

(0,0075 mol). A reação é imediata, com forte desprendimento de
gás clorídrico e com dBscoramento instantâneo da solução aver-·

melhada do cloreto de sulfenila. Algum tempo depois forma-se um

s6lido ligeiramente amarelado. Este é filtrado, pesando depois

de s@co 1,21 g • O filtrado é evaporado, formando-se um sólido

que secado pesa 1,4 g.

Rendimento bruto: 2,61 g ou 91% do teórico. J

. Purificação: Recristalizando-se em éter de petr6leo (50 0 _70°),

obtem-se cristais incolores de
o oF.F. 155 -156 •

Observação: Logo após a cristalização formam-se agulhas incolo

res, que ap6s um dia se transformam em prismas ligeiramente ama

relados (debaixo do solvente).

Examinamos o F,F. das agulhas primeiro formadas e

verificamos que no aquecimento na lamina da placa elétrica, elas

se vão transformando em pequenos prismas, sendo que ao redor de

140° o as~ecto do sólido se torna totalmente diferente; a fusão

dá-se a 158,80 -159,8°. Resf~iando a lamina, conseguimos obter

dois diferentes tipos de cristais, dos quais um funde totalmente
entre 1370 -138°, enquanto que o outro vai crescendo dentro da

massa fundida, indo fundir s6 a 158,8°-159,8°.

Análise: C20H13BrOS (381,17)

"·0

'i
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0,2022 g da substância deram 0,1258 g de sulfato de bário.

S-ca1cu1ado: 8,41% S-achado: B,54%

Solubilidades: Em acetona, benzeno, dioxano, éster acético,

clorof6rmio e tetrac10reto de carbono a substância é solúvel

a frio; em ácido acético glacial, metanol, etano1 e ~ter de

petr6leo (500 -700), ela o ~ a quente •

.-.-.-.-.-.-.-.

14. Acetilacão do sulfeto de l-bromo-2-naftila e 2-hidroxi-l

naftila: Sulfeto de l-bromo-2-naftila e 2-acetoxi-l-naf.~ila

Br §O-CH3

COs
-

A uma solução de 0,81 g do composto 13. em anidrido
acético, adiciona-se uma gota de ácido sulfúrico concentrado.

Dois dias depois, joga-se o líquido em água,e espera-se que

cristalize. Separa-se e seca-se o s61ido formado.
Rendimento bruto: 0,89 g ou 100% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se em éter de petr61eo (50°_70°),

obtendo-se prismas brancos de
o oP.F. 119 -120 • ~

Análise: C22H15Br02S (423,19)
0,1697 g da substância deram 0,0913

S-calculado= 7,57% S-achado: 7,39%

g de sulfato de bário.

Solubilidades: Acetona, benzeno, dioxano, ácido acético gla-
cial~ éster acético, clorof6rmio e tetracloreto de carbono dis- ~

~

solvem a substância a frio; metanol, etanol e éter de petr61eo ~
o o ,

(50 -70 ) dissolvem-na s6 a quente •

.-.-.-.-.-.-.-.

15. Condensação do cloreto de sulfenila com N-dimetilanilina:
Sulfeto de l-bromo-2-naftila e 4-dimetiiaminofenila

BrCX:rS- Cl + ON(CH3)2 ~
BrOO-S-O-N(CH3)2

~
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Adiciona-se a uma ~Qlução de 2,04 g (0,0075 moI)
do cloreto de sulfenila em 15 cm; de benzeno 2,30' cm3 (2,26 g =
0,015 mol) de N~dimetilanilina recentemente destilada. A reação

é instantânea com descaramento imediato, sendo que a solução se

torna amarelada. são, a seguir, adicionados 5 cm3 de uma sol~ção '

a 10% de carbonato de sódio.

O benzeno e o excesso de N-dimetilanilina são afas
tados por destilação com vapor d'á~a, restando no balão um 61eo,. .

que logo se solidifica. ~ste é filtrado e secado.

Rendimento bruto: 2,66 g ou 99% do te6rico.

Purificação: Recristalizada em éter de petróleo (50°-70°) a
",

substância forma prisma.s brancos de ~

~ 136 ,80 _137,8°.

Análise; C18H16BrNS (358,15)
0,2008 g da substância deram 0,1301 g de sulfato de bário.

S-calculado: 8,95% S-achado: 8,89%.

Solubilidades: Acetona, tetracloreto de carbono, clorofórmio,

benzeno, éster acético e dioxano dissolvem o composto a frio;

ácido acético glacial e éter de petróleo (50 0 -70°) dissolvem

a substância aquente, enquanto que metanol e etanol dissolvem-ma
muito pouco a quente •

.-.-.-.-.-.-.- .
•

16, Condensação do cloreto de sulfenila com N-dietilanilina:
Sulfeto de l-bromo-2-naftila e 4-dietilaminofenila

\ 1

Br O
~-S-Cl + N(C2H5)2 ~

Br
c::c::rS-<::>-N(CZHs)2

.j

Dissolve-se 1,36 g (0,005 mol) do cloreto de su1fe
nila em 15 cm3 de benzeno e adiciona-se em seguida 1,8 cm3 de

N-dietilani1ina, recentemente destilada (1,87 g = 0,0125 moI).

A solução, a princípio avermelhada, descora instan

tâneament e, formando-se um sólido branc~.' Junta-se,' então, 5 em)

de uma solução de ca~onato de s6dio a 5%.' ° excesso da N-dieti1ani:"

"

......'
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lina e o benzeno são destilados 90m vapor de água, reatando um
res!duo. s6lido que é separado p~.:;filtração e secado.

- .to 1~~:' ."~ ..

Rendimento bruto: 1,92 g ou 99% do te6rico.

Purificação: A s~bstância recristalizada em benzo-sol forma

cristais brancos que mostram o
o oP.F. 140,2 -140,9 •

Análise: C~oH2OBrNS (386,17)
0,0404 g da substância deram 0;025~g de sulfato de bário.

S-calculado: 8,30% S-achado: 8,49%.

Solubilidades: A substância dissolve-se em benzeno, acetona,
dioxano, clorof6rmio e tetracloreto de carbono a frio; em éter
de petr6léo (50 0 -700

) e em ácido acético glacial a quente; mas. .
em metanol e etanol ela é m~ito pouco solúvel •

.. -.-.-.-.-.-.-.

17. Condensação do cloreto de sulfenila com anilina: l-Eromo
2-naftaleno-sulfenanilida

roS- C1 + 2 H2N-Q --+ CÕ-sJ!.Q + ONH2-HCl

A 1,36 g (0,005 mal) do cloreto desulfenilaa dissol

vidos em 20 cm.3 de benzeno} junta-se uma. solução que contem 0,9
em3 (aproximadamente 0,93 g = 0,01 mol) de anilina, em 5 em' de

benzeno. Observa-se que a reação se-dá instantâneamente, apesar
de se resfriar externamente com gê1o-água o recipiente. O sélido

branco formado é separado, o filtrado benz~ico é evaporado e 8

resíduo secado.

Rendimento bruto: 1,61 g ou 97% do te6rico.
Purificffcão: Recristaiiza-s~ em éter de petróleo (50°_70°), ob
tendo-se agulhas incolores .de
1?,F. 129°-130°•..
Análise: C16H12BrNS (330,13)
0,1369 g da substância forneceram 0,0962 g de sulfato de bár1o~

S-calculado: 9,71%· [f.r..achado: 9,65%

..

-.
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Solubilidades: Acetona, ácido acético glacial, benzeno, dioxa
no, clorof6rmio, tetracloreto de carbono, metano, etanol, éter

e éster acético dissolvem o composto a frio. lter de petróleo . ~

(50°-70°) o dissolve só a quente, e água nem a quente.

.-.-.-.-.-.-.-.

18. Condensação do cloreto de sulfenila com l-naftilamina em
benzeno: l-Bromo-2-naftaleno-sulfen-l'-naftilamida

..

Br B~-S-CI + 2 H2N _

\.:...

~ 00's-D-g + g-NH2-HCl

Junta-se uma solução de 2,73 g (0,01 moI) do clore
to de sulfenila em 30 cm3 de benzeno a outra,'. contendo 2,86 g
de l~naftilamina (recristalizada, 0,02 moI) em 20 cm3 de benzeno.

Há reação instantânea com descoramento da solução.e

formação de um sólido branco. Filtra-se do hidrocloreto de l-naf- ~

tilamina e evapora-se ° filtrado. Forma-se primeiro um 6leo, que

cristaliza só depois de tritu-rado com éter de petróleo (500 _70°).

Rendimento bruto: 2,85 g ou 75% do te6rico •
.i

Purifi cação: Recris taliza-se o composto , dissolvendo-o em benze-
no e em seguida adicionando éter de petr6leo (50 0 _70°) at@ o
início da precipitação. Forma-se assim agulhinhas quase incolo
res de
~ 1380

- 1390 (com decomposição).

Análise: C20H14BrNS (380,17)
0,1620 g da substância deram 0,1022 g de sulfato de bário.
S-cal~lado: 8,43% S-achado: 8,66%

Solubilidades: Tetracloreto de carbono, clorof6rmio, benzeno,
di oxano , éster acético e éter dissolvem a substância a frio;
em metanol e éter de petróleo (50°-70°) ela é pouco solúvel a

quente, mas dissolve-se em ácido acético glacial a quente •

.-.-.-~.-.-.-.-.
, ~-

',..
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19. cisão da l-hromo-2-naftaleno-sulfen-l'-naftilamida por gás
clorídrico ~

Br HD
COS

-
N O + HCl ---+

Br
CX:rS~Cl + SNH2-HCl

Em um balão de vidro com uma entrada de gás e uma

saida protegida por um tubo de cloreto de cálcio, faz-se uma

suspensão de 0,5 g da sulfenonaftalida em 15 cm3 de tetraclo
reto de carbono.

Deixando-se passar por esta suspensão uma corrente

de gás clorídrico (s@co por ácido sulfúrico concentrado), for

ma-~e depois de poucos minutos um sólido branco, tornando-se a
solução amarelada.

Filtra-se: a) ° sólido branco é secado e pesa 0,23
g, correspondendo à quantidade te6rica do hidrocloreto da l-naf
tilamina. Liberta-se a amina com hidr6xido de amÔnio, obtendo-se

um s6lido avermelhado, com o cheiro característico da referida

amina. Recristal iza-se em água e obtem-se agulhas brancas de
o -

B.F. 48,5 -50°. Prova-se assim que o corpo sólido formado é

l-naftilamina.
b) Com o filtrado foram feitas as seguintes provas:

I) após a evaporação, o res~duo sólido alaranjado, dissolvido

em ácido acético glacial, reage com iodeto de potássio, liber
tando lodo.
lI) Faz-se o mesmo resíduo reagir com acetona, obtendo-se um

produto branco, que depois de recrlstalizado em éter de petr6
leo (50 0 _700

) apresenta o P.F. do produto de condensação com a

acetona (composto 5.). Também o P.F. de mistura com êste últi
mo derivado não sofre depres-são •

.-.-.-.-.-.-.-.

20. Condensação do cloreto de sulfenila com l-naftilamina em
ácido acético glacial: Bis-sulfeto l-bromo-2-naftflico de•
l-amino~2t4-naftlla

/.

~S-Ar
"~Ar

BrAr=CO ~.
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A uma solução"de 2,04 g (0,0075 mol) do cloreto de
sulfenila em 150 cm3 de ácido acético glacial junta-se,a frio,

t

2<t'cm3 de outra solução acética glacial, que contem 0,54 g (0,00375
~ol) de l-naftilamina. A solução que é a principio avermelhada,

vãi descorando até ficar castanho-avermelhada, e após pouco'
tempo forma-se um s61ido cinzento-azulado. Filtra-se e seca-se

o sólido.
Rendimento bruto: 2,12 g 86% do teórico do hidrocloreto do
amino-bis-sulfeto.

°hidrocloreto é triturado com etanol e com uma
solução de carbonato de s6dio a 10%, com ° que ° s6lido muda
de cinzento-azulado para cÔr de tij 010. Filtra-se e no fil tado

prova-se a existência do ion cloreto.
Purificação: Dissolvendo-se a substância em clorofórmio e pre
cipitando-a com éter de petr6leo (50°-70°), obtem-se pequenos
cristais com cÔr de tijolo, que mostram °

o o
~ 239 -240 • Forma-se um líquido preto.

Análise: C30H19Br2NS2 (617,24)
0,1465 g da substância deram 0,1091 g de sulfato de bário.
S-c~lcu1ado: 10,38% S-achado: 10,23%

Solubilidades: Dioxano e clorofórmio dissolvem a substância a
frio; benzeno, éster acético e tetracloreto de carbono dissol

vem~n~ parcialmente a quente, enquanto que ela é pouco solúvel
a quente em éter de petróleo (500 _70°), acetona, éter, metanol,
etanol e ácido acético glacial •

.-.-.-.-.-.-.-.

21. Acetilação do composto 20.: Bis-sulfeto l-bromo-2-naftilico
de l-diacetilamino-2,4-naftila

~ uma suspensão de 0,8 g do composto 20. em 100m3

de anidrido acétioo adiciona-se ainda acetato de sódio anidro

(desidrahado na estufa a 130°) 'e aquece-se esta mistura bastante
tempo. O produto da reação é jogado em água, cristalizando em

seguida.
Rendimento bruto: 0,91 g ou 100% do teórico (diacetato)

..

:

~

.~
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Purificacão: Recristaliza-se a substânqia, dissolvendo-a em

tet~acloreto de carbono e em seguida adicionando éter de petró

1~ '-,,( 50 0 -700 ), Obtem-se, então, cristais brancos de
F.F. 1890~192,5°.

.-.-.-.-.-.-.-.

22. Condensação do cloreto de sulfenila com 2-naftilamina em
benzeno:l-Bromo-2-naftaleno-sulfen-2'~aftilamida

CÕ-S
-

Cl + 2

NH

8 ---4
Br ~ -.

CO~S-N-CO + .:

+ Cl)-NH2-HC1

A uma solução de 1,36 g (0,005 mal) do ~loreto de
sulfenila em 20 cm3 de benzeno junta-se 10 cm3 de outra solu-

ção, também benz~nica, que contem 1,43 g de 2-naftilamina

(0,01 mal).

Apesar de se resfriar o frasco de reação com água
-gêlo, o descoramento da solução é imediato, assim come a for

mação de um sólido branco. Este é filtrado, e a solução evapo

rada. O óleo formado, cristaliza ao se triturá-lo com éter de

petróleo (500 -70°). O produto obtido é sêco.

Rendimento bruto: 1,82 g ou 95% do teórico.

Purificação: O produto bruto dissolvido em benzeno e precipi
tado em seguida com éter de petróleo (50°_700 ) forma-pequenas
agulhas brancas que mostram o

~ 1370 -1380 •

~ ~ ,

Análise: C20H14BrNS (380,17)

0,1684 g da substância forneceram 0,1025 g de sulfato de bário,.
S-calcu1ado: 8,43% S-achado: 8,36%

Solubilidades: Acetona, benzeno, éter, clorofórmio, dioxano e

éster acético dissolvem o composto a frio; ácido acético gla

cial, metanol, etanol,tetracloreto de carbono e éter de petro

leo (500-70°) o dissolvem aquente. Em água ela é insolú~el •

.-.-.-.-.-.-.- .
.... •:lo.'
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23. Condensação do cloreto de sulfenila com 2-naftilam~na em
~ ácido acético glacial: Sulfeto l-bromo-2-naft!lico de 2
'~'amlno-l-naftila

"~. ....

S-Ar

c&-NH2
Br

Ar= co-
A uma solução de 3,23 g do cloreto de sulfenila

em 200 cm3 de ácido acético glacial adiciona-se, a frio, uma

solução que contem 1,69 g de 2-naftilamina em 15 cm3 do mes~

mo solvente.

Agitando-se a mistura observa-se que a solução vai
descorando, formando-se ao m~smo tempo um s61ido branco que se

separa por filtração. Depois de sêco ° hidroclóreto._.do amino
-sulfeto pesa 4,07 g. Ao filtrado junta-se água, cristalizan
do mais uma porção da mesma substância, que ap6s a filtração

e secagem pesa 0,27 g.

Rendimento bruto: 4,34 g ou 89% do te6rico do hidrocloreto.

Tritura-se então ° composto obtido com etanol e uma solução de
carbonato de sódio a 10%, libertando-se assim o amino-sulfeto

que é separado por filtração e secado.
Purificação: Dissolvendo o composto em benzeno e precipitando-o
com éter de petr6leo (500 -700 ) obtem-se cristais ligeiramente
r6seos, que mostram o

P.F. 199,20 -200,4°.

Análise: C2dH14BrNS (380,17)

0,1656 g da substância deram 0,1005 g de sulfato de bário.

S-calculado: 8,43% S-achado: 8,33%

Solubilidades: Em acetona, clorofórmio, tetracloreto de car

bono, benzeno, dioxano e éster ac~tico o composto dissolve-se
a frio, enquanto que metanol, etanol e éter de petr61eo (500 _70°)

dissolvem-no pouco a quente. Em água êle é insolúvel •

.-.-.-.-.-.-.-.

f.

a.'

-,{

';;-,
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24. Condensação do cloreto de sulfenila com o sulfeto l-bromo
2-naftílico de 2-amino-l-nàftila: l-Bromo~2-naftaieno-sul-

, fenil(l t - (1"-bromo-2"-naftiltio) 2 ' -naftilamida:)

di-
~

.. . N-S-Ar·
H .

Br

Ar=CO

Uma solução de 1,02 g do cloreto de sulfeni1a em
10 cm3 de benzeno é juntada a 40 cm3 de outra também benz~ni-

cá que contem 2,84 g do amino-sul~eto (composto 23.). A solu
ç~o vai descorando, e ao mesmo tempo forma-se um s61ido bran

co. Separa-se o precipitado por filtração, 1avando-se~o com

benzeno quente. A solução benzênica é ev~porada em dessecador

a vácuo contendo parafina, obtendo-se assim um sólido branco

que se junta ao primeiro.

Rendimento bruto: 2,3 g ou 100% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se, dissolvendo o composto em benze

no, precipitando-o em seguida com éter de petróleo (500-700
).

Formam-se agulhas brancas que mostram o

P,F. 1860 -1870 (com decomposição).

Análise: C30H19Br2NS2 (617,24)

0,1561 g da substância forneceram 0,1165 g de sulfato de bário.

S-calculado: 10,38% S-achado: 10,25%

Solubilidades: Benzeno, clorofórmio, e dioxano dissolvem o com
posto a frio; tetracloreto de carbono e éster acético dissol-

vem-no só a quente; sendo que êle é pouco solúvel a quente em
acetona, metanol, etanol, ácido acético glacial e éter de pe

tróleo (500 -70°).

.-.-.-.-.-.-.-.-.

25. Preparação do anidrido do ácido l-bromo-2-naftaleno-sulfênico

Br Br
(()S-O-S-CO

.,

<



58

A uma solução de 2 g do cloreto de sulfenila em

60 cm3 de éter de petróleo (500 -700 ) adiciona-se 30 cm3 de uma

solução normal de carbonato de sódio, agitando-se durante 25
minutos. A solução avermelhada rapidamente descora, aparecendo

um s61ido amarelo-canário. ~ste é separado por fi~~ração e se

cado.
Rendimento bruto: 1,62 g ou 90% do teórico.
Purificação: ~ impossível recristalizar esta substância. A frio

ela é praticamente insolúvel em todos os dissolventes usuais;

benzeno di~solve-a a quente, mas assim o ponto de decomposição

abaixa de lO? Analisou-se então o produto bruto de

P,F. 1460 (com decomposição).

Análise: C20Hl2Br20S2 (492,14)
0,1124 g da substância deram 0,1049- g de sulfato de bário.

S-ca1culado: 13,02% S-achado: 12,82%.
Solubilidades: A substância é praticamente insolúvel em aceto

na, metanol, etanol, éster acético, ácido acético glacial, éter

de petróleo (500 -700 ), éte~ e água; benzeno, dioxano, clorofór

mio e tetracloreto de carbono dissolvem-na a quente.

.-.-.-.-.-.-.-.

26. cisão alcalina do anidridosulfênico

Umedece-se 0,5 g do anidrido com álcool etílico,

e em seguida trata-se-o com 5 cm3 de uma solução de hidr6x1do
de s6dio normal; a solução cora-se de amarelo intenso, sendo

que com o aquecimento a cÔr desaparece. Depois de algum tempo,

separa-se o sólido formado, que depois de sêco pesa 0,3 g (A).

Ao filtrado adiciona-se ácido sulfúrico diluido,

precipitando imediatamente uma substância branca, que é sepa

rada por filtração e secada, tendo o peso de 0,2 g (B).

Recristalizou~se o s61ido A em tetracloreto de

carbono, obtendo-se uma substância cristalina de

P.F. 1600 -161,40 e que deve ser o dissulfeto (veja n Q 3),
O produto B foi dissolvido numa solução de carbo

nato de s6dio e reprecipitado por ácido sulfúricodiluido.

M

,7

... ...

lO
"
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Mostrou à

P.F. 150°-151° (com decomposição), devendo pois ser o ácido
sulfinico (veja n 2 2). Possue caráter ácido, e com ácido iodí

drico e dióxido de enxOfre, fornece ° dissulfeto •

.-.-.-.- ...... -.-.

27. Preparação do l-bromo-2-naftaleno-tiolsulfonato de l'-bro-
{ ;

mo-2'-naftila

Br Br
~.S02-S~
t,,/V ~

a) Preparação do sal de pEata do ácido l-bromo-2-naftale

no-sulfínico

Dissolve-se o ácido sulfínico em amÔnia e junta-se

em seguida um excesso de uma solução aquosa de nitrato de pra

ta. Forma-se imediatamente um precipitado branco, que é sepa

rado por filtração e lavado muito bem com água, sendo depois

secado em dessecador contendo pentóxido de f6sforo.

b) Preparação do tiolsulfonato
.:~

Faz-se ~a suspensão benz~nica de 1,49 g do sulfi

nato de prata (ligeiro excesso), à qual se junta em seguida,

aos poucos, uma solução, também benzênica, que contem 1,02 g
do cloreto de sulfenila.

A solução do cloreto de sulfenila vai descorando a
medida que é adicionada à suspensão. Terminada a reação, fil

tra-se do cloreto de prata formado, obtendo~se uma solução cla

ra. Junta-se a esta éter de petróleo (500 -70°) e logo precipi
ta um sólido branco, que é separado e secado; pesa 0,97 g.

Concentrando-se o filtrado, obtem-se mais 0,43 g do mesmo pro,
duto.

Rendimento bruto: 1,4 g ou 73% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se, dissolvendo a substância em ben

zeno e em seguida adicionando éter de petróleo (50°-700 ). Obtem-se

cfãàtais brancos de

F.F. 1740 _175 0 (com decomposição).
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Análise: C20H12Br202S2 (508,14)
0,1218 g da substância deram 0,1105 g de sulfato de bário.

S-calculado: 12,61% S-achado: 12,46%.

Solubilidades: ~ster acético, clorofórmio, benzeno, dioxano,
tetracloreto de carbono, ácido acético glacial e acetona dis

solvem o compost9 a frio; a substância é pouco solúvel a quen

te em éter de petróleo (500 _700 ), metanol, etanol, e ~t~r,
sendo insolúvel em água.
Observação: 1) O composto liberta iodo, do iodeto de potássio,

em solução acética glacial. 2) Por cisão alcalina, isolamos o

dissulfeto e ° ácido sulfínico •

.-.-.-.-.-.-.-.

28. Preparação ~o tiocianato dB l-bromo-2-naftila

Brro-S
-

Cl + KCN ----7
Brro-SCN + KCl

A uma solução de 1 g do cloreto de sulfenila em

20 cm3 de éster acético junta-se um excesso de cianeto de po

tássio, recristalizado e secado. Rapidamente se adiciona 10 cm3 ~

de ácido acético glacial com o que a solução descora instantâ

neamente. Depois de alguns minutos, junta-se água e evapora-se

o éster acético com um ventilador. Forma-se logo um sólido

amarelado, que é separado e secado.

Rendimento bruto: 0,96 g ou 100% do teórico,

Purificação: Recristaliza-se em éter de petr6leo (50 0 -70°),

não se devendo usar carvão ativo, pois êste absorve muito o

composto. Depois de recristalizada,a substância apresenta-se

na forma de agulhas brancas, que mostram o

~ 142,80 -143,80
•

Observação: O composto sublima.

Análise: CIIH6BrNS (264,08)

0,1232 g da substância deram 0,1098 g de sulfato de bário.

S-calculado: 12,14% S-achado: 12,24%.

,
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Solubilidades: Tetracloreto de carbono, áoido acético· glacial,
éster acético, olorofórmio, benzeno, dioxano, acetona e éter

dissolvem a substância a frio; ~ter de petróleo (500 _70°), me
tanol e etanol s6 o fazem a quente, enquanto que água nem a.

quente a dissolve.

.-.-.-.-.-.-.-.

29. Preparação do éster metílico do ácido l-bromo-2~naftale

no-sulfênico

Br
ro-S-OCH3

A uma suspensão de 1,66 g de acetato de prata em
10 cm3 de metano1 absoluto junta-se 1,36 g do cloreto de sul-
fenila, e agita-se a mistura uma hora. Depois filtra-se e,

resfriando-se o filtrado com ufa mistura de gêlo e sal, pre
cipita um sólido branc.o, que é separado e secado, pesando 0,27 g.

A solução restante é evaporada em dessecador a vácuo contendo

hidróxido de potássio'; o resíduo sólido pesa 0,43 g •

Rendimento bruto: 0,7 g ou 52% do teórico.

~ 440 -480
•

A substância tem o P.F. e ° aspecto semelhante
(escamas) ao composto preparado anàlogamente a partir do tio

cianato de sulfenila (veja. n 2 42) •

.~.-.~.-.-.-.-.-.
30. Preparação do tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila

Brcx:r-S
-

SCN
.:.
""

Agita-se uma solução de 2,73 g (0,01 mol) do c10- ~:

reto de sulfenila em 40 cm3 de benzeno com 1,45 g de tiociana-
to de potássio sêco e pulverizado (50% de excesso). Antes de• •

uma hora a reação jl:Í está completa (com tiocianato de chumbo
a reação é praticamente instantânea).

Depois de terminada a reação, filtra-se e evapora-se
o filtrado, obtendo-se um s6lido amarelo.

t
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Rendimento bruto: 2,96 g ou 100% do teórico.

Purificação: Recrista1izando-se em éter de petróleo (50°-70°),
obtem-se prismas amarelos de

P.F. 77°_78,1°,

Análise: C11H6BrNS2 (296,14)
0,0814 g da substância forneceram 0,1278 g de sulfato de bário.
S-calculado: 21,65% S-achado: 21,56%

Solubilidades: O composto dissolve-se a frio em acetona, dioxa

no, benzeno, éter, clorof6rmio, tetracloreto de carbono e éster
acético; em ácido acético glacial, metanol, etanol e éter de pe-

tróleo (50°-700), porém, só a quente •

.-.-.-.-.-.-.-.

31. Condensação do tiocianato de sulfenila com acetona

Dissolve-se 0,37 g do tiocianato de sulfenila em

excesso de acetona; a solução no dia seguinte está descorada.

Evaporando-se então a acetona, obtem-se um sólido branco.

R~ndimento bruto: 0,36 g ou 100% do teórico.
Purificação: Recristalizando-se em éter de petróleo (50°-70°)
formam-se agulhas brancas de

P,F. 720 _73°. Forma-se o mesmo produto como o obtido na expe
ri@ncia n 2 5.

Observação: Se a solução acetônica fÔr rapidamente evaporada
obtem-se escamas que fundem (na placa elétrica) a 580 _60°, mas

solidificam de novo; continuando ° aquecimento êste novo s61i
do só vai fundir a 730 _74e •

.-.-.-.-.-.-.-.

32. Condensação do tiocianato de sulfeni1a c2m acetofenona

Dissolve-se 0,38 g do tiocianato de sulfenila em

50m3 de acetofenona (recentemente destilada), No dia seguin
te a solução, a princípio amarelada, apresenta-se praticamen
te incolor, e acusa acidez com o papel vermelho-conga.

~

•

\.

.,
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Adiciona-se, então, éter de petrdleo (500 _700 ),

logo se formando um precipitado branco"que ~ separado por. .

filtração, lavado com éter de petr61eo e secado.

Re~dimento bruto: 0,34 g ou 74% dote6rico.

Purificação: Recristaliza-se em ~ter de petróleo (50°-70°),
formando-se agulhas semelhantes ~ algodão de vidro.
O P.F. da substância misturada com·o composto preparado na

experiência n 2 6 não acusa depressão •

"' .-.-.-.-.-~-.-.
33. Reação do tiocianatode sulfenila com fenol

li

Uma solução de 1,15 g do tiocianato de sulfenila
em 10 cm3 de clorofórmio é aquecida juntamente com 2 g de fe
nol, durante alguns dias~

Evapora-se, mas o s6lido formado não é solúvel em
álcali. Logo a reação não se processou•

.-.-.-.-.-..........

~4. Reação do tiocianato de sulfenila, com l-naftol

Dissolve-se 0,34g do tiocianato de sulfenila em

10 cm3 de benzeno e junta-se a esta solução outra que contem
0,16 g de l-naftol em 10 cm3 de benzeno. Deixa-se à temperatu
ra ordinária; no terceiro dia a solução está ligeiramente áci

da, mas continua amarelada; no vigésimo dia há um dep6sito aver

melhad~; que se separa por filtração. Evaporando-se também o
filtrado resta um óleo que não cristaliza. Extrae-se êste re

síduo oleoso com éter de petróleo (500 _70°); restando, porém,
um produto oleGso. Conclue-se que não se deu a condensação es
perada.

..... -.- ..-.- .........

35. Condensacio do tiocianato de sulfenila com resorcinol
i

Dissolvem-se 0,47 g do tiocianato de sulfenila em
10 cm3 de clorof6rmio e juntam-se então 0~2 g de resorcinol,
previamente dissolvidos e@ éter. Deixa-se a mistura na tempe-

..li
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ratura ambiente: já no dia seguinte ela acusa acidez com o
papel vermelho-congo; deixa-se mais um dia à temperatura am-

biente. Em seguida evapora-se a solução, e o sólido restànte
é lavado com água quente para eliminar o excesso do resoroi

nol (na água de lavagem prova-se 'a existência do ion tiociâ-
. .; . ...

nico, com solução de cloreto de" ferro III).O sólido separado
é secado.

Rendimento bruto: 0,5 g ou 90% do teórico.
Purificação:. Recristaliza-se o composto, dissolvendo-o em

benzeno e em seguida adicionando éter de petróleo (500 -700 ) •.

A purificação dêste produto é mais fácil do que a do mesmo

composto, quando preparado a partir do cloreto de sulf~nila.

O P.F. da mistura com a substância obtida na experiência n 2 9
N _

hao sofre depressao.

,-.-.-.-.-.-.-.

36. Condensação do tiocianato de sulfenila com N-Dimetilanilina

são dissolvidos 0,37 g do tioci~ato. de sulfenila
em 15.cm? de benzeno; adiciona-se em seg~ida 0,32 cm3 de N-di

metilanilina (recentemente destilada). A solução torna-se mais
amarela, sendo que no dia seguinte ela'está descorada. Junta-se
então 2 an3 de uma solução de carbonato de sódio a 10% e, em

seguida, destila-se o excesso de N-dimetilanilina e o benzeno.
Resta um óleo que logo cristaliza.
Rendimento bruto: 0,35 g ou 7~% do teórico.,

Purificação: Recristaliza-se em 'éter de petróleo (500-700 ).

O F.F. da mistura dessa substância com o composto preparado
na experiência n 2 15 não acusa depressão •

.-.-.-.-.-.-.-.

31. Condensação do tiocianato .de sulfenila com N-Dietilanilina

Adiciona-se a uma solução de 0;37 g do tiocianato
de sulfenila em l5 cm3 de benzeno 0,4 cm3 de N-dietilanilina~

Observam-se os mesmos fenómenos como na reação anterior; o

tratamento final também é idêntico.

Rendimento bruto: 0,48 g ou 100% do teórico •

•

•

v't..
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Purificação: O produto é recristalizado em éter de petróleo

(500 -70°).
Q P.F. da substância misturada com o composto preparado na
experiência nº 16 não sofre depressão •

.-.-.-.-.-.-.-.-.

38. Reação do tiocianato de sulfenila com anilina

Dissolvem-se 1,48 g do tiocianato de sulfenila em
20 cm3 de benzeno e adiciona-se 20 cm3 de outra solução tam

bém benzênica, que contem 0,9 cm3 de anilina. A reação é ime
diata, descorando a solução e formando-se um precipitado bran
co. Filtra-se e evapora-se o filtrado.

Rendimento bruto: l,~ g ou 100% do te6rico.
Purificação: Recristaliza-se primeiro, dissolvendo a substân

cia em benzeno, e em seguida adicionando metanol. Depois em,
ácido acético glacial.
Não houve condensação, tendo se formado simplesmente o dis

sulfeto como acusa o P.F. da mistura com o composto preparado

na experiência nº 3, que não mostra depressão •

.-.-.-.-.. -.-.

39. Condensação do tiocianato de sulfeni1a com amoníaco:

1-Bromo-2-naftaleno-sulfenamida

~S-SCN 2HNH. -.,lA) .+ 2 OO-S-NH2 + NH
4

SCN

Em um balão de três bocas, munido de um tubo de
introdução de gás, de um funil conta-gotas e de um tubo de

cloreto de cálcio, colocam-se 35 om3 de éter absoluto. Deixa-se
passar através do éter, mais ou menos durante 45 minutos uma
corrente de amoníaco, sêco por hidróxido de potássio.

Goteja-se então nessa solução etérica de amoníaco
uma solução de 4,8 g do tiocianato de sulfenila numa mistura
de 50 cm3 de éter enidro e 10 cm3 de c1orof6rmio. A soluçio
amarela do tiocianato se descora instantâneamente, havendo
formação de um precipitado branco. Este é separado por filtração
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(prova-se nele a existência do ion tiociânico), e a solução

etérica é rapidamente evaporada, ~estando um sólido, ligei

ramente r6seo, que é sêco.

Rendimento bruto: 3,71 g ou 90% do te6r±co.

Purificação: Recristaliza-se o produto de éter de petróleo

(50 0 -70°) •
]i'. F • (capilar): A sub st§nc ia fund e ao redor de 890

, dando um

líquido vermelho escuro.

F.F. (placa elétrica): A 900 a substância começa a fundir,

ficando vermelha, concluindo a fusão a 2050
•

Análise: CIOHSBrNS (254,07)
0,1188 g da substância deram 0,1101 g de sulfato de bário.

S-calculado: 12,61% S-achado: 12,73%.

Solubilidades: A sulfenamida é pouco solúvel a quente em ace

tona, metanol, etanol e éter; em dioxano, benzeno, tetraclo

reto de carbono, clorof6rmio e éter de petróleo (500 -70°)

ela é solúvel a quente •

.-.-.-.-.-.- .-.

40. Condensação da sulfenamida com benzaldeido: N-Benzilide

no-l-broroo-2-naftaleno-sulfenamida

Br
CC)- S-NH2 + OCH-o

Br
----4 CO-S-N';~-o

Dissolvem-se 1,47 g da sulfenamida em 150 cm3 de

met~nol, adicionando-se em seguida 0,60 g de benzaldeido (apro

ximadamente 0,57 em'), ficando a solução turva e mais averme

lhada.

No dia seguinte separa-se por filtração o s61i

do avermelhado. formado e evapora-se a solução, obtendo-se

uma substância branca.

jendimen~o bruto: 1,39 g ou 70% do teórico.

Purificação: Recristaliza-se a substância incolor em metanol

com carvão ativo, obtendo-se agulhas brancas

P.F. 114,40 -1150 no capilar.
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P.F. (placa elétrica): A 107°-108° a substância funde, mas

solidifica de novo com a continuação do aquecimento, indo

fundir novamente a 1l50-ll~0.

Análise: Cl7H12BrNS (342,14)
0~1223 g da substância forneceram 0,0837 g de sulfato de bário.

S~calculado: 9,37% S-achado: 9,40%.

Solubilidades: Em éster acético, tetracloreto de carbono,

clorofórmio, acetona, benzeno, dioxano e éter a substância

é solúvel a frio; em ácido acético glacial, metanol, etanol

e éter de petróleo (50 0 _700) ela é solúvel a q~ente, sendo

insolúvel em água.

.-.-.-.-.-.-.-.

41. Preparação da bis{1.bromo-2-naftaleno-sulfen)-imida a

partir da sulfenamida

Br H Br
CCJS-N-S-ex)

Adiciona-se 1 g da sulfenamida a 50 cm3 de ácido

acético glacial; instantâneamente forma-se um s61ido flocu-..

lento, mais claro e de aspecto diferente da sulfenamida.

Meia hora depois filtra-se e o precipitado é sêco.

Rendimento bruto: 0,96 g ou 100% do teórico.

Purificação: Dissolve-se o produto em tetracloroetano quente

e adiciona-se benzeno. Recristalizado desta maneira, o com

posto apresenta-se na forma de agulhas ligeiramente róseas.

P.F. 208P-209° (com decomposição).

Análise: 'C20H13Br2NS2 (491,14)
0,1269 g da substância deram 0,1187 g de sulfato de bário.

S-calcu1ado: 13,05% S-achado: 12,84%.

SQlubilidaq~s: Acetona, metanol, etanol, éter de petróleo

(50°_70°), éter, tetracloreto de carbono, clorofórmio, ácido
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•
acético glacial e éster acético dissolvem pouco a substância

a quente. Em dioxano ela é solúvel a quente •

.-.-.-.-.-.-.

42 e Preparação doéster metílico do ácido l-bromo-2-naftale

no-sulfênico a partir do tiocianato de sulfenila

Br
OO-S-OCH3

Faz-se uma suspensão de 1,66 g de acetato de prata

em 10 cm3 de metanol absoluto e junta-se em seguida 1,48 g do

tiocianato de sulfenila, agitando-se esta mistura. Depois de

algum tempo, a s.olução que de início é amarela, fica incolôr.

Filtra-se rapidamente; o filtrado é resfriado com'-)

gêlo e sal, precipitando assim lindas escamas incolores. Estas

são separadas por filtração e secadas: pesam 0,31 g.

Evaporando-se o filtrado em dessecador a vácuo,

contendo hidr6xido de potássio obtem-se mais 0,86 g da mesma

substância.

Rendimento bruto: 1,17 g ou 86% do te6rico.

Purificacão: Recristaliza-se o produto em metanol absoluto.
o oP.F. 47 -49,4 •-

Análise: CIIH
9

BrOS (269,08)

0,1195 g da substância forneceram 0,1044 g de sulfato de bário.

S-calculado: 11,91% S-acl1ado: 12,00%.

Solubilidades: Tetracloreto de carbono, clorof6rmio, éster

acético, acetona, benzeno, metanol, etanol, dioxano, éter

e á,cid o acético glacial dissolvem o composto a frio, éter

de petróleo (50 0 _700
) a quente •

.-.-.-.-.-.-.

43. Reacão do tiocianato 4~__ ~~;fenila com hidróxido de sódio

° tiocian~o de su1fenila aquecido com uma solu

ção aquosa de hidr6xido de sódio a 10% descora e forma um

~



69

sólido branco. Este é recolhido por filtração, mostrando-se,

depois de recristalizadp, id@ntico ao ·dissulfeto preparado

na exp~ri@ncia nº 3.

Do filtrado acidulado com ácido sulfúrico diluido,

obtem-se pequenas agulhas brancas que são identificadas como

sendo o ácido l-bromo-2-naftaleno-sulfínico (composto prepa

rado na experi@ncia nº 2) •

.-.-.-.-.-.-4t

44. Reação do tiocianato de sulfenila com carbonato de sódio
I

A uma solução de 0,37 g do tiocianato de sulfenila

em 50 cm3 de éter de petr61eo (35 0 _600) juntam....se 10 cm3 de

uma solução normal de carbsmato de sódio. DUjJuis a mistura é

agitada por mais ou menos 25 minutos, formando-se um s61ido

amarelo~canário. Este é separado por filtração e secado: ~o

filtrado prova-se a exist@ncia do ion tiociânico.

Rendimento bruto: 0,2 g ou 66% do teórico.

~ l4?0 (com' decomposição).

Deve tratar~se do anidrido do ácido sulf@nico •

.-.-.-.. -.-.

45. Transformação do tiocianato de sulfenila no tiocianato de

l-bromo-2-naftila

Dissolvem-se 0,37 g do tiocianato de sulfenila em

10 cm 3 de éster acético, adicionam-se 0,16 g (excesso) de cia

neto de potássio e em seguida 5 'cm 3 de ácido acético glacial.

A solução amarela descora imediatamente. Joga-se então a mis

tura em água, formando-se logo um sólido branco, que é separa

do por f~ltração e secado.

R.endiment o brut o: 0,30 g ou 90% do teórico.

Purificação: Recristaliza-se o produto com etanol.

- O P.F. de mistura com o tiocianato de l-bromo-2-naftila pre

parado na experiência nº 28 não sofre depressão •

.-. -. -. - . -. -. - .

..
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46. Condensação do tiocianato de sulfenila com l-nafti~amina:

Sulfeto l-bromo-2-naftílico de 1-amino-4-naftila

~ NH2·
lÃ) S-SCN + 2CX) ----7 8

Br
H2N- . -s-oo + S~2'HSCN

Junta-se uma solução de 1,48 g do tiocianato de

sulfeni1a em 20 cm3 de benzeno a uma outra que contem 1,43 g

de l-nafti1amina (recristaliz~da) em 20 cm3 de benzeno, A rea

ção dá-se instantâneamente, com descoramento e formação'de um

sólido branco~ Separa-se @ste, após algum tempo, por filtração

e evapora-se o filtrado em dessecador a vácuo contendo parafi

na. Depois da eliminação de todo o solvente, forma-se um 61eo

acastanhado que parc~almente cristaliza.

Rendimento bruto: 1,9 g ou 100% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se o produto primeiro, dissolvendo-o

em benzeno e precipitando em seguida com éter de petróleo

(50 0 _700). Depois recristaliza-se em etanol, obtendo-se ~ris

mas ligeiramente r6seos de

P,F, (capilar): 157,20-159,20 •
;

P,F. (placa eJ. étrica.): Q composto funde ao redor de 1450
, sur-

gindo com a continuação do aquecimento prismas que só fundem

a l6l0-l630~

O P.F. de mistura com a sulfenamida isômera (composto prepara

do na experiência nO 18) sofre grande depressão; logo trata-se

de duas substâncias diferentes.

Análise: C20~14BrNS (380,17)
0,1608 g da substância deram 0,0994 g de sulfato de bário.

S-calculado: 8,43% S-achado: 8,49~.

Solubilidades: ~ster acético, acetona, clorof6rmio e dioxano

dissolvem o composto a frio; ácido acético glacial, etanol,

tetraclor~to de carbono e éter dissolvem a substância a quen

te; metano1 e éter de petróleo (500 _700
) dissolvem-na pouco

a quente,

.•-~-.-.-.-.-~
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47. Q2aªensação do sulfeto l-bromo-2-naftilico de l-am~~Q-4

naftila com o tiocianato de sulfenila: Bis-sulfeto !~bro

mo-2-naft!lico de l-amino-2,4-naftila

Dissolve-se 0,95 g do amino-sulfeto em 15 cm3 de

benzeno e junta-se uma solução que contem 0,74 g do tiociana

to de sulfenila em 10 cm3 de benzeno. Depois de algumas horas,

a solução já ~cuea acidez (com papel vermelho-congo).. No dia

seguinte inicia-se o aparecimento de cristais que continua du

rante alguns dias. Separa-se por filtração êstes cristais que,

depois de sêcos pesam 0,5 g. O filtrado é evaporado e secado,

pesando o sólido formado 1 g.

Rendimento bruto: 1,5 g ou 98% do teórico.

Purificação: Recristaliza-se o conjunto dissolvendo-o em clo

rofórmio e em seguida adicionando éter de petróleo (500 _700
).

°P.F. de mistura com o amino-bis-sulfeto (composto preparado

na experiência n 2 20) não sofre depressão •

.-.-.-.-.-.-'. - .
48. Condensação do sulfeto l-bromo-2-naft!lico de l-amina-4

naftila com o cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila em

benzeno: Bis-sulfeto l-bromo-2-naftílico de l-amino-2.4
naftila.

A uma solução de 0,47 g do amino-sulfeto em 50 cm3

de benzeno junta-se 10 cm 3 de outra solução também benzênica

que contem 0,17 g do cloreto de sulfenila. A mistu;a turva-se

e aos poucos aparece um precipitado que vai aumentando com o

tempo. Depois de três dias filtra-se, sendo que no sólido for

mado prova-se a existência do ion cloreto, depois de tratá-lo

com carbonato de sódio: logo é o hidrocloreto de ufa amina.O

filtrada é evaporado em dessecador a vácuo contend~ parafina.

Rendimento bruto: 0,38 g ou 100% do teórico.

Purificação: Recristaliza-se o produto, dissolvendo-o em clo

rofórmio, adicionando em seguida éter de petróleo (500 _700
).

O.P.F. de mistura com o amino-bis-sulfeto preparado na expe-. .
riência n Q 20 não sofre depressão.

,Formou-se,' portanto, o amino-bis-sulfeto.

,-.-.-.-.-.-.

l!li.~
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49. Oondensação do sulfeto l-bromo-2-naftílico Qe l-amin~~

maftila com o cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila em

ácido acético glacial: Bis-sulfeto l-bromo-2-naftílico de

l-amino~2,4-naftila

Adiciona-se a uma solução de 0,95 g do amino-sul

feto em 30 cm3 de ácido acético glacial 50 cm 3 de outra tam

bém acética, que contem 0,68 g do cloreto de sulfenila. A mis

tura gradativamente vai se tornando acastanhada, precipitando

ao mesmo tempo um sólido cinzento-azulado. Depois de certo tem

po, filtra-se e o sólido recolhido é sêco.

Rendimento bruto: 1,6 g ou 98% do teórico.

Tritura-se em seguida: o produto com metanol e uma solução de

carbonato de sódio a 10%,-com o que o sólido muda de cinzento

-azulado para côr de tijolo. Filtra-se, e prqva-seno filtrado

o ion cloreto.

Purificação: Recristaliza-se dissolvendo a substância em clo

rofórmio e precipitando-a com éter de petróleo (50 0 _70
0
).

O P.F. de mistura com o amino-bis-sulfetó preparado na expe

riência nº 20 não acusa depres~ão•

.-.-.-.-.- .-.-.

50. Oondensação de 2 moles de tiocianato de sulfenila com 1 de

J--naftilamina em ácido acético glacial:· Bis-sulfet o l-bro

mo-2-naftílicQ de l-amino-2,4-naftila

A uma soluçãb de 0,74 g do tiocianato de sulfeni

la em 30 cm3 de ácido acético glacial adiciona-se 10 cm3 de

outra solução ~ambém acética que contem 0,18 g de l-nafti1ami

na. No dia seguinte há um precipitado que é separado por fil

tração e secado.-

Rendimento br.uto: 0,55 g ou 71% do teórico.

O P.F. de mistura com o amino-bis-s'Ulfeto preparado na expe

riência nº 20 não acusa depressão •

.-.-.-.- .-.-.-.
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51. Acetilação do bis-sulfeto l-brorrlO-2-naft~:ílico de l:-amino

~..l4-naftila: Bis-sulfeto l-bromo-2-na,ftílico de l-d~cetilami

no-2,4-na.ftila

Aquece-se uma suspensão de 1 g do compocto n Q 50 em

10 cm3 de anidrido acético em presença de acetato de sódio ani

dro durante mais ou menos 3 horas, no banho-maria. Depois joga-se

a mistura em água, havendo após algum tempo cristalização. Fil
tra-se e seca-se os cristais.

Rendimento bruto: 1,06 g ou 95% do teórico (produto diacetilado).
~

Purificação: Recristaliza-se o produto dissolvendo-o em tetra-

cloreto de carbono e em seguida adicionando éter de petróleo

(500 _70°).
. o °P.F. 189 -192,5 •

°P.F. de mistura com o produto diacetilado do amino-bis-sulfe

to, preparado na experiência n Q 21, não acusa depressão.
~.

~::

Análise ri): C34H23Br202NS2 (701,28)
0,1594 g da ffilbstância deram 0,1050 g de sulfato de bário.

S-calculado:9,14% S-achado: 9,04%.

Análise IIª):

0,1581 g da substância

S-achado: 9,07%

forneceram 0,1045 g de sulfato dê bário.

Solubilidades: Tetracloreto de carbono, clorofórmio, éster

acético, dioxano e benzeno dissolvem o composto a frio; ácido

acético glacial, acetona, éter de petróleo (500 -70°), metanol,

etanol e éter o dissolvem a quente. Em água êle é insolúvel •

.-.-.-.-.-.-.-.

52. Reação de 1 moI do cloreto de l-bromo-2-naftaleno-sulfeni

la com 2 moles de l-naftilamina em ácido acético glacial:

Bis-sulfeto 1-~~mo-2-naftílico de l-amino-2.4-naftila

Dissolve-se 0,68 g (0,0025 mal) do cloreto de sul,
fenila em 10 cm' de ácido acético glacial, a frio e junta-se

...
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aos poucos esta solução a outra que contem 0,71 g (0,005 moI)

de l-naftilamina dissolvidos em 20 cm3 dEi ácido acético ~glacial.

A solução vai se tornando acastanhada e dentro de 2 dias formam-se

pequenos cristais que são filtrados e secados.

Rendimento brutp: 0,24 g ou 31% do teórico.

Purificação: Recristaliza-se o produto, dissolvendo-o em cloro

fórmio e adicionando em seguida éter de petróleo (500 _700
).

O P.F. de mistura com o amino-bis-sulfeto preparado na experi@n

cia nº 20 não acusa depressão •

.-.-.- ........ -.-.-.

53. Reação da l-bromo-2-naftaleno-sulfen-l'-naftilamida com o

tiocianato de l-bromo-2-naftaleno-sulfenila: Bis-sulfeto

l-bromo-2-naftílico de l-amino-2,4-naftila

Adiciona-se a 1,1 g da sulfenaftilamida em 20 cm3
...'"de benzeno 0,86 g do tiocianato de sulfenila previamente dis-

solvidos em 15 cm3 de benzeno~ No terceiro dia a solução já

acusa acidez (com papel vermelho-congo); no quinto dia filtra-se

do sóli,do formado, que pesa 0,67 g. O filtrado é evaporado em

dessecador a vácuo contendo parafina e hidróxido de potássio,

pesando o resíduo s61ido 1,1 g.

Rendimento bruto: 1,77 g ou 99% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se o conjunto, dissoivendo-ee em

clorofórmio, e precipitando em seguida com éter de petróleo
(50 0_70 0 ) •

O P.F. de mistura com o amino-bis-sulfeto preparado na expe

r~ência nº 20 não apresenta depressão •

.-.-.-.-.-.-.

54. Reação da l-bromo-2-naftaleno-sulfen-l'-naftilamida com uma

solução benzênica de ácido tiociânico

Trata-se uma certa quanti~ade de tiocianato de

potássio com ácido sulfúrico diluido e benzerto, agitando bem

o sistema. Em seg~ida separa-se a camada benzênica da aquosa,

por meio de um funil de separação,verificando-se no benzeno a

•

...
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presença de ácido tiociânico. Junta-se então esta solução a

outra que contem 0,34 g da sulfenaftilamida dissolvida em 10

cm3 de benzeno, até acusar acidez ao vermelho-congo. A solu

ção imediatamente fica amarelada (cÔr da solução do tiociana

to de sulfenila em benzeno).

Durante o decurso de um dia a solução continua des

cor2~do, a aci~ez aumenta e forma-se um pequeno precipitado

branco (deve ser o""" hidrogenotiocianato de l-naftilamina).

Filtra-se e a solução é evaporada, deixando um•s61ido que pesa 0,3 g.

Purificação: Recristalizando o produto dissolvendo-o em benze

no e em seguida adicionando éter de petr61eo (500 _700
), obtem-se

um s6lido que ao redor de 1430 -1450 funde, cristalizando depois

de novo com o aumento da temperatura, fundindo novamente a

161 0 -163 0 (a).

Do filtrado da recristalização obtem-se o~tra

substância que funde a 225Q-235° (b).

A substância (a) é idêntica ao amino-sulfeto pre

parado na experiência nº 46, pois o P.F. de mistura não mostra

depressão.

- O composto (b) é rocristalizado dissolvendo-o em

clorof6rmio e em seguida adicionando éter de petróleo (50 0 _700
);

seu P.F. de mistura com o amino-bis-sulfeto, preparado na "expe

riência nº 20 não sofre depressão •

.-.-.-.-.-.-.-.

55. Condensação do tiocianato de sulfenila com 2-naftilamina

em benzeno: Sulfeto l-bromo-2-naftílico de 2-amino-l-naftila

Junta-se uma solução de 0,74 g do tiocianato de

sulfenila em 20 cm3 de benzeno a outra solução que ~ontem 0,72 g

de 2-naftilamina em 20 cm3 de benzeno. A reação é instantânea,

com descoramento e formação de um s61ido branco. Filtra-se (no

s61ido prova-se a existência do ion tiociânico), e evapora-se

a solução, formando assim um composto branco.

Rendimento bruto: 0,93 g ou 97% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se o produto dissolvendo-o em benze-

•
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no e adicionando em seguida éter de petróleo (50 0 _70°).
, .
O P.F. de mistura com o amino-sulfeto preparado na experiên-

cia nº 23 não sofre depressão •

.-.-.-.-.-.-.-.

56. Condensação do tiocianato de sulfenila com 2-naftilamina•em ácido acético glacial: Sulfeto l-bromo-2-naftílico de

2-amino-l-naftila

:1

Juntou-se a uma solução de 0,37 g do tiocianato d(~

sulfenila em '20 cm 3 de ácido acético glacial 0,18 g de 2-naf-·

tilamina, Depois de 2 dias separa-se cristais acastanhados por

filtração, secando-os.

·Rendimento bruto: 0,23 g ou 48% do te6rico.

Purificação: Recristaliza-se a substância, dissolvendo-a. em

benzeno e em seguida, adi cionando éter de petróleo (50 0 _70 0
).

°P.F, de mistura com o amino-sulfeto preparado na experi@n

cia nº 23 não mostra depressão •

.- .-.-.-.-.-.

57. Prova qualitativa de derivados sulfênicos

Todas as sulfenamidas preparadas n@ste tre.balho..
libertam imediatamente iodo de uma solução acética de iodeto

de potássio, enquanto que os amino-sulfetos não o fazem,
!>

Al~m disso, o éster metílico e o anidridO do áci~~

sulfônico, o éster tiolsulf6nico e o tiocianato de sulferíila'

também libert~n iodo do mesmo reagente.

~..

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .
.-.~.-.-.-.-.-.-.- .

.-.-.-.-.-.-.-.
,..
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