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INTRODUÇ]i;O

o presente trabalho faz parte de duas linhas de pesqui

sa em desenvolvimento no grupo dirigido pela Profa. Wladislaw

interações eletrõnicas e reações de sulfõxidos S-tia-substitui 

dos.

A primeira parte da tese, tratando de medidas de basicl

dade relativa de sulfõxidos S-tia-substituidos, constitue-se em

uma ponte comum entre estas duas linhas, pois, os resultados, de

um lado indicam a existência de interação eletrõnica no siste

ma -S-CH 2-SO- e por outro lado explicam a modificação de reativl

dade destes compostos, observada paralelamente em nosso laboratõ
1 2

ri o ' •

As reações dos mesmos compostos com reagentes de Grig 

nard, tratadas na segunda parte da tese, que, em parte, já tinham
3

sido relatadas numa comunicação previa, alem de fornecerem re -

sultados de aplicação sintetica, possibilitam uma discussão dos

mecanismos envolvidos.

Esta tese compõe-se de três capítulos: o primeiro traz

uma revisão bibliogrãfica sobre basicidade de sulfõxidos, e rea

ções de sulfõxidos com compostos de Grignard. No segundo capítu

lo são relatados e discutidos os resultados experimentais. O ter

ceiro capítulo contem a parte experimental.



CAPITULO 1

BASICIDADE DE SULFOXIDOS E REACOES
oi

cor1 cOr~pOSTOS DE GRIGNARD

1.1. BASICIDADE DE SULF~XIDOS

2

A basicidade de sulfôxidos tem sido estimada por dife 

rentes m~todos, atravªs dos valores de constantes de protonaç~o

(K BH +) obtidos em ãcidos fortes, ou dos valores de constantes de

associ ação (Kass L com doadores de prótons.

Trataremos, inicialmente, dos resultados de pK BH + obti

dos em ãcidos fortes, que se referem ao equilíbrio:

Por titulação potenciom~trica de uma s~rie de aminas, u

sando Scido perclõrico em ácido acetico glacial como titulante e
li

anidrido acetico como solvente, Streuli , em 1958, observou uma

boa correlação dos valores de potenciais de neutralização ohtidos,

com os valores conhecidos de constantes de protonnção em ãgua. O

gráfico destes valores conhecidos de pK BH + contra os potenciais

de neutralização foi utilizado para a determinação de oK BH + de o~

tras aminas, e, por extrapolação, de outros compostos. O dimetil-

basicidade seme -

(rKBH+=l ,05).
5

colo, em 1966

sulfôxido (pKBH+=l,O) apresentou-se mais bãsico

(pKBH+=-1,05) e acetanilida (pK SH +=-2,9), e com

lhante ã da urªia (pK BH +=O,64) e da metil-ur~ia

Utilizando o mesmo m~todo, Andersen e

que a acetamida



3

determinaram valores de pK BH+ para uma serie de metil fenil sulfõ

xiàos substituidos obtendo valores numa faixa de 0,55 (p-anisil

metil sulf5xido) a -3,51 (p-nitrofenil metil sulfõxido). O valor

de p=-3,79 encontrado indica uma grande sensibilidade da basicida

de dos sulfõxidos às modificações estruturais. Comparando com o
6

valor encontrado por Stewart e Yates para acetofenonas (p=-2,17)

observa-se uma maior sensibilidade dos sulfõxidos que dos compos

tos carbonílicos, aos efeitos dos substituintes.
7

Em 1968, Haake e Cook determinaram pK BH + de -2,78 para o

dimetilsulf5xido e de -3,38 para o metil fenil sulfõxido, em ãci-

do sulfurico aquoso, por ressonância magnética nuclear, atraves

de uma técnica de medida que os mesmos autores
B

1967 . Tal tecnica consistiu na determinação dos

propuseram em

deslocamentos

químicos dos prõtons metilicos dosulfõxido quando em presença de

diferentes concentrações da solução icida, em relação ao desloca

mento químico dos prótons metílicos do ion trimetilamônio, utili-

zado como padrão. O grãfico dos deslocamentos químicos 6(em Hz}

versus Ho produziu uma curva sigmõide da qual foram determinados

os valores dos deslocamentos que correspondiam ã forma protonada

(6 BH +) e ã nao protonada (6 B) do sulfõxido. Utilizando a equaçao:

log (BH+/B) = M (pK BH +- Ho), construiu-se um grãfico de 109

(BH+/B) versus Ho, do qual os valores de pKa foram determinados

dividindo-se a intersecção pela inclinação da reta obtida. O fa

tor M foi introduzido ã equação de Hammett para correção do efei

to do meio sobre bases que não se comportam como bases de Hammett.

Os valores das intersecções encontrados foram: -1,72(DMSO) e

-2,09(MeSO~).

9
Em 1969, Landini e col. determinaram valores de pK BH + P!
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r~ diferentes meti1 su1f5xidos em soluções aquosas de icido su1f[

rico e de icido perc1õr;co, utilizando tecnncas espectroscôpicas

tanto do ultravioleta como da ressonância magnetica nuclear. Por
7

ressonância magnetica nuclear, os deslocamentos químicos dos hi-

drogenios meti1icos dos su1fõxidos foram medidos em relação ao

íon trimeti1amânio em soluções ãcidas. Os deslocamentos químicos

(~) foram colocados em um grãfico contra os valores de Ho das so

luções ãcidas, obtendo-se curvas sigmõides. das quais foram dete!
1 o

minados os valores de Ho ã meia protonação. Pelo ultravioleta fo

raro medidas as densidades óticas dos su1f5xi~os nas soluções ãci

das em dois comprimentos de onda correspondentes às formas proto

nadas e nao protonadas. As diferenças entre as atividades õticas

de cada forma foram colocadas em grãfico contra os valores de Ho

das correspondentes soluções ácidas, obtendo-se tambem curvas sig

mõides, e valores de Ho ã meia protonação, concordantes com os ob

tidos por ressonância magnetica nuclear. ~ meia protonação a fra

ção de su1fõxido protonado ê igual ã do su1fóxino livre. e o va

lor de Hc seria igual ao pK BH +. Entretanto, a protonação completa

dos su1fõxidos foi alcançada com uma faixa maior que quatro unid~

des de Ho, indicando que os su1fõxidos não se comportam como ba

ses de Hammett, e que, consequentemente, seus valores de pK 8H+ não

podiam ser avaliados diretamente do grifico de 10g (BH+/B) contra

a função Ho. Os valores de pK BH + foram, então, obtidos utilizando
1 1

a equação proposta por Bunnett e 01sen

10g (BH+/B) + Ho = ~ (Ho + log H+) + pK BH+, determinando-se a in

tersecção da reta obtida pelo gráfico de 10g (SOH+/SO) + Ho ver 

sus Ho + 10g H+. A inclinação ~ variou na faixa de 0,4 a 0,6 indl

cando, tamhem. que os su1fõxidos não são bases de Hammett. Deter-



do fenol com estes sulfõxidos em tetraclore
-1366. 330 e 305 cm • respectivamente). com

5

·minando os pK BH + de diferentes fenil metil sulfõxidos substitui

dos estes autores obtiveram valores na faixa de -2.05 (p-anisil

metil su1fôxido) a -2.96 (p-nitrofenil metil sulfõxido). O valor

de p=-0.85 encontrado mostra que os efeitos estruturais sôbre a

basicidade dos su1fõxidos não são tão grandes como sugerido pe-
5

los resultados de Andersen e colo

As discrepâncias observadas foram atribuidas ao fato de

que os resultados de Andersen e colo foram avaliados por extrap~

lações de medidas em meio não aquoso. em relação a dados de

pK BH + encontrados para bases de Hammett em meio aquoso di1uido.

Os valores de pK BH + encontrados para o t-buti1 meti1

sulfõxido (-1.62); dimetilsu1fõxido (-1.80); metil fenil su1fõxi

do (-2.27) e difenilsulfõxido (-2.54). correlacionaram-se com os
-1dados de ~vOH(cm )

to de carbono (393.

r=0.9936.

Determinando as basicidades de diferentes su1fõxidos em

5cido sulfITrico aquoso. por medidas no ultravioleta. ~arziano e
12

colo em 1969. encontraram valores de pK BH+ semelhantes aos ob-

tidos por Landini e col •• utilizando. também. a equação de Bun

nett e Olsen. O metodo de medida consistiu na determinação da

densidade ótica para o sistema em diferentes soluções ãcidas. em

um sã comprimento de onda previamente escolhido. obtendo o pK BH +

pela intersecção da reta do grãfico de 10g(BH+/B) + Ho contra Ho

+ log H+. A escolha do comprimento de onda foi feita rlotando-se

os valores de E contra Ho. em um comprimento de onda no qual se

observou a menor absorção da forma protonada. Da curva sigmõide

obtida escolheu-se para as medidas o comprimento de onda corres-
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~bndente ã densidade ótica no ponto de inflexão.

Os dados obtidos foram tambem tratados por outros metodos

de cilculo, observando-se diferenças de ate duas unidades de pK BH +
1 3

Considerando os sulfõxidos como bases de Hammett , 10g(8H+/B) +

Ho = pK BH +, a fração BH+/8 no ponto de inflexão da curva sigmõide

e igual ã unidade, e o valor de pK BH + serã irual ao ~o neste pon-
1 4

to. Corrigindo conforme aproximação de Yates

"log (BH+/B) + m Ho = PK BH +, o valor do pK BH + e encon~rado d~termi

nando-se o valor de mHo quando 109 (BH+/B) e igual a zero. Foram

encontrados, por exemplo, os seguintes pK BH + para o metil fenil

sulfõxido: -3,68 (Ho no ponto de inflexão; -1,92 (metodo de Yates)

e -2,26 (metodo de Bunnett e Olsen).
1 5

Neste mesmo ano, Oae e colo obtiveram valores de pK BH +

para difenilsulfõxidos substituidos, em ãcido sulfurico aquoso ,

por medidas no ultravioleta, utilizando o metodo descrito por
10

Davis e Geissmann • A equação utilizada para o cãlculo das cons-
a

tantes era semelhante i utilizada por Haake e Cook

pK BH + = Ho - n log (BH+/B). Os valores encontrados variaram de

-3,67 (fenil p-metoxifenil sulfõxido) a -5,74 (fenil m-clorofenil

sulfõxido), e deram boa correlação com valores de a+, obtendo-se

p=-2,OO. A utilização desta equação, bem como daquela utilizada

por Haack e Cook, fornece resultados rle pK 8H+ bem menores que os
14

obtidos pela utilização da equação de Yates e McClelland

Na tabela I reunimos os dados de pK BH + da literatura.



TABELA I
7

pKBH + de alguns su1fõxidos

Su1fõxido

CH 3SOCH 3
t-C 4H9SOCH 3
p-CH 30C 6H4SOCH 3
p-CH 3C6H4SOCH 3
m-CH 3C6H4SOCH 3
C6H5SOCH 3
m-CH 30C 6H4SOCH 3
p-C1C 6H4SOCH 3
m-C1C 6H4SOCH 3
m-CF 3C6H4SOCH 3
m-N0 2C6H4SOCH 3
p-N0 2C6H4SOCH 3

p-CH30C6H4S0C6H5

p-CH3C6H4S0C6H5

m-CH3C6H4S0C6H5

C6H5SOC 6H5

p-C1C 6H4SOC 6H5

p-IC6H4SOC 6H5

p-BrC 6H4SOC 6H5
m-C1C 6H4SOC 6H5

m-N02C6H4S0C6H5

p-N02C6H4S0C6H5

Andersen a

HC10 4/Ac 20
fem

0,911

0,550

0,014

-0,646

-0,488

-1 , 19

-1 ,57

-2,11

-2,54

-3,22

-3,51

-3,58

Haake b

H2S0 4aq.
rmn

-2,78

-3,38

Landini C

H
2

so
4

. e.
HC10a aq.
rmn é uv

-1 ,8

-1 ,62

-2,05

-2,22

-2,26

-2,27

-2,45

-2,61

-2,96

-2,39

-2,54

Marziano c Oae b

H2so 4 aq. H2so 4 aq.
uv uv

-2,08

-2,26

-3,07

-3,20

-3,67

-2,72 -4,40

-4,73

-2,85 -4,95

-5,16

-5,13

-5,24

-5,74

- 3,41

-3,50

a BH+Valor de Ho no ponto de inflexão, segundo eq.: 109 ~ = pK BH + - Ho

blntersecção/inclinação, segundo eq.; 10g BH+ = M (pK BH + - Ho)
B

CIntersecção, segundo eq.: 10g BH+ + Ho = ~ (Ho + 10g H+) + pK BH +
B
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Pode ser observado que, por medidas em meio aquoso,

são relatados resultados de pK BH + principalmente para sulfõxi

dos aromáticos.

As determinações de basicidade de sulfõxidos alifáti

cos foram efetuadas principalmente por medidas de constantes de

associação (Kass ) com doadores de protons, que relacionam as

concentrações do equilíbrio:

A-H + B ( ) A-H--B

1 6
Em 1963, Gramstad , por medidas no infravermelho prõ

ximo, determinou constantes de associação de alguns sulfõxidos

alifáticos, alicíclicos e aromãticos, com fenol, em tetraclore-

to de carbono, nas temperaturas de 20 e SOQC. Paralelamente, o

autor efetuou medidas dos deslocamentos da frequência de estir!

mento (~~ em cm- l ) correspondentes ao fenol associado, encontra~

do uma boa correlação entre estes valores e os de log Kass . Os

dados de ~v foram obtidos utilizando uma solução 0,06 ~, do doa

dor e 0,03 M do aceptor. Foram calculados os valores de ~F,

~H e ~S, que tambem se correlacionaram com os resultados de ~v,

observando-se que os grãficos de ~s versus ~v para sulfõxidos e

para outros compostos forneciam retas paralelas, e a seguinte or

dem de decr~scimo de entropia em relação a ~v: compostos organo-

fosforados > amidas N,N-substituidas > sulfõxidos > esteres >

cetonas > nitrosocompostos > aldeidos > eteres > piridinas e ami

nas terciãrias.
1 7

No mesmo ano, Biscarini e colo mediram os deslocamen

tos ~v em soluções contendo 0,01 M de fenol e 0,01 M de sulfõxi-

do, em tetracloreto de carbono, a 2SQC. Estes deslocamentos se
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correlacionaram com os valores de 10g Kass obtidos por medidas do

coeficiente de extinção a 3615 cm- 1• Os autores observaram que tal

correlação indicava que a variação de entropia padrão associada ã

ligação de hidrogênio nestes sistemas ou e muito pequena em rela

ção ã variação de enta1pia padrão, ou e constante.
1 8

Em 1966, Figueroa e Szmant determinaram constantes de

associação entre su1fõxidos e fenol, em to1ueno. a 27QC, por med!

das da absorbância da banda situada em 3535 cm- 1•
1 9

Por ressonância magnetica nuclear, Gurka e Taft em

1969, mediram constantes de associação do p-f1uorofeno1 com al-

guns su1fõxidos, em tetrac10reto de carbono, a 25QC, usando o

p-f1uoroanisol como referência interna. A constante de associação

foi calculada utilizando a expressão:

K =ass

onde Ao e 80 sao as concentrações iniciais de feno1 e base, respeE

tivamente, o e o deslocamento observado em relação ao p-f1uorofe 

nol livre, e ~ e o deslocamento limite em relação ao p-f1uorofeno1,

correspondente ao do complexo completamente formado.

A tabela que segue (Tabela 11) reune os resultados de

Kass e ~v (cm- 1) ou ~ (ppm) encontrados para a associação de su1fõ

xidos com doadores de prõtons.



Dados de Kass (1/mo1) e óv(cm- 1 ) ou ó(ppm) para associação de su1fõxidos com doadores de prõtons

Biscarini e co1. Gramstad Figueroa e Szmant Gurka e Taft
·Su1fõxidos C6HsOH/CC1 4

C6HSOH/CC1.4 C6HsOH/C6HSCH3 p-FC 6H4OH/CC1 4

K25 20
K

SO
K27 K25óv óv Kas s óv óass ass ass ass

CH 3SOCH 3 366 216 350 230,2 64,2 340 55 2,71 338

(C 2H5)2S 0 385 250 - -
(n-C 3H7)2 S0 387 306

(n-C 4H9)2 S0 - - 373 264,3 96,7 - - - 398

(i-C 3H7)2 S0 40S 238 360 209,7 83,2

i - C3H7SOC H3 380 199

t-C 4H9SOCH 3 393 230

(CH 2)3 S0 320 94

(CH 2)4 S0 390 323 370 233,5 77,6 - - 2,80 166

(CH 2)SSO 390 307

(C6H5CH2)2S0 - - 330 131 ,4 52,2 - - - 190

C6H5SOCH 3 330 105 - - - - - 2,67 141

(C 6H5)2 S0 305 70 294 70,4 28,1 256 19 2,70 106

(p-CH30C6H4)2S0 - - - - - 299 29

(p-CH3C6H4)2S0 - - 320 105, 1 39,4 278 26
.....

(p-BrC 6H4)2 S0 - - - - - 235 6,5 - - ':::>

(p-N02C6H4)2S0 - - - - - 179
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'1.2. REAÇOES DE SULFOXIDOS COM COMPOSTOS DE GRIGNARD

2 O

Grignard e Zorn ,em 191~ por reaçao de cloreto de tio

ni 1a com o b r ome t o de i s oamil ma 9nês i o, obt i ver am di - i s oam11 sul f Õ

xido, ao lado de di-isoamilsulfeto e de ãlcool isoam;lico. Como

a formação destes sub produtos foi tambem verificada na reaçio

do di-isoamilsu1f5xido com o brometo de isoamilmagnesio, os auto

res sugeriram que estes produtos secundários decorriam da açao

posterior do organomagnesiano sôbre o sulfõxido, atraves da for

maçao e decomposição de um "complexo de sulfõnio" intermedii-

ri o CU

O
II

R - S - R + RMgX

x = Br

eter
)

or~gX
I

R - S - R
I
R

cu

) R - S - R+ ROMgX

Quando foi efetuada a reaçao do dieti1sulfõxido com o

brometo de etilmagnesio os autores obtiveram etileno ao lado de

pequena quantidade de dietilsulfeto. Sugeriram, neste caso, que

o complexo ~ se decompõe segundo a equaçio:

ONgBr
I

C2HS - ~ - C2HS
C2HS

(~)

'eter
)
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Da reação do cloreto de tionila com organomagnesianos aro

mãticos nao foram obtidos produtos secundãrios ao lado dos aril

sulfõxidos. Estes se mostraram inertes ã ação posterior do reagen

te ,nas condições empregadas.
2 1

Foi demonstrado, posteriormente, por Hepworth e Clapham

que, sulfõxidos arilicos, apesar de menos reativos, quando aquec~

dos sob refluxo em tolueno, tamb~M reagiam com compostos de Grig

nard. Os resultados de suas reações podem ser resumidos pelas se

guintes equações:

exc.
) (C 6HS)2 S + (C 6HS)2 S0

54% 44%

C6HSi\1 9 P, r e xc .
)

33%

exc.
)

66%

CH 3t1gI" exc.
)

4 ?C!
J lo

22

r:iais recentemente \'!i1di e colo-

50%

por a~ueci~ento sob re -

fl uxo, em benzeno, do di f e ni1 sul f õxi do cori br ome to::: de a r il Jl1 a9n~ 

sio, ohtiveram os seguintes sais de sulfênio:
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(C6H5)3S+Br- (49,4%); 3- CH 3 C6H4(C6H5)2s+Rr- (23,4 %)

+ - + -4-CH3C6H4(C6H5)2S Br (34,1%) e 2,4(CH3)2C6H3(C6H5}2S Br (12,1%)

Substituindo o composto de Grignard por fenillitio os autores o~

tiveram um "rendimento negligivel" do brometo de trifenilsulfB-

nio.

Com sulfõxidos a,S-insaturados foi observado por Kohler
23

e Potter um comportamento bem diferente. tstes autores obtive-

ram 80% do 1,4-difenilbutadieno, ao lado de etil tolil sulfeto,

pela reação do benzalmetil tolil sulfõxido (~) com um largo ex

cesso de brometo de etilmagnesio. Quando utilizaram o brometo de

fenilmagnesio, obtiveram o B,B,B-trifeniletil p-tolil

{~J .

sulfeto

C6HSCH=CH-SO-C6H4CH3-P
(~)

(C6H5)3CCH2SC6H4CH3-P

(.1)

21+
Em 1960, Potter verificou que a reaçao de sulfõxi-

dos, contendo hidrogênio em alfa, com excesso de brometo de fe

nilmagnesio, segue um curso diferente, resultando na redução do

sulfôx;do e substituição concomitante de um hidrogênio do carb~

no alfa pelo grupo fenila do organomagnesiano. Seus resultado~

foram os seguintes:

eter
(SO%)



eter
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(90%)

eter
(SO%)

Reações semelhantes foram observadas por Oda e Yamamo-
25

to em 1961, entre o dimeti1su1fõxido e um equivalente de dife-

rentes compostos de Grignard. Na tabela III são apresentados os

resultados obtidos. Com os três u1timos reagentes de Grignard a

lifáticos, os autores observaram a evolução de considerãve1 qua~

tidade de olefina.

TABELA I II

Reação do dimeti1su1fõxido com reagentes de Grignard

REAGENTE DE GRIGNARD PRODUTO RENO. (% )

C6HSrltg Br C6HSCH 2SCH 3 31

C6HSCH 2Í'1gBr o-CH3C6H4CH2SCH3 36

o-CH 3C6H4r','lgBr
o-CH3C6H4CH2SCH3 31

p- CH3C6H41.19Br P-CH3C6H4CH2SCH3 32
p-CH 3OC 6H41.1gBr

p-CH30C6H4CH2SCH3 21
C6HSCH 2CH 2MgBr

C6HS(CH2)3SCH3 17

p- BrC 6H4t~ 9Br p-BrC 6H4CH 2SCH 3 Baixo

C2Hsr~gBr n-C 3H7SCH 3 10

n-C 3HllgBr n-C 4HgSCH 3 26

n- C4H9~·1 9Br n-C SH11 SCH 3 30
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A reação entre o dimetilsu1fôxido e o brometo de feni1-

magnésio descrita por Oda e Yamamoto foi reexaminada em 1965
26 _ _

por Sekera e colo • Pelo emprego de cromatografia de gas estes

autores identificaram, na mistura final da reação, os seguintes

compostos: dimeti1su1feto, benzeno, bromobenzeno, dimetilsu1fona,

metil fenil sulfeto, etil fenil sulfeto e metil benzil sulfeto.

A formação do dimeti1sulfeto, do metil fenil sulfeto e do fenol

foi explicada admitindo a formação e decomposição do "complexo de

sulfEnio" ~, ji assinalado por Grignard (pag.ll).

(~)

Para explicar a formação do benzeno, do etil fenil sulfeto e do

metil benzi1 sulfeto, os autores propuseram um mecanismo segundo

o qual o complexo formado por adição do organomagnesiano ao sul

fôxido perde um próton para uma segunda molécula do composto de

Grignard formando uma ilida (~) que sofre um des10ca~ento poste-

ri or.

+ - -[ CH 3SCH 2C6H5
) CH -S-CH3 I 2

C6H5 CH 3CH 2SC 6H5

(~)
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Entretanto, em um trabalho posterior, em colaboração
27

com Manya ,os autores, na base dos resultados experimentais o~

tidos, chegaram a uma conclusão diferente. Quando os meti1 ari1

su1fõxidos 7 e 8 foram tratados com os brometos de ari1magnesio,

o produto principal obtido era sempre o sulfeto 90u 10 resu1tan

te da fixação, no carbono alfa ao enxôfre, do grupo que provinha

do reagente de Grignard. Os autores conc1uiram que, se a reaçao

ocorresse, como proposto por eles anteriormente, atraves da for

maçio de um "complexo de su1fônio", os dois sulfetos 9 e 10 deve

riam ser obtidos em ambas reações, jã que o intermediãrio seria

o mesmo.

(Z)

)' p-CH30C6H4SCH2C6HS

(~)

C H SOCH653

(~) (.!.Q)

Para explicar estes resultados os autores sugeriram um

mecanismo segundo o qual haveria um ataque inicial do organomag

nesiano com retirada de um próton do carbono em alfa ao grupo sul

finilico e coordenação do magnesio ao oxigênio. A ilida (l!) as

sim formada sofreria um ataque de uma segunda molecu1a do reage~

te de Grignard, conduzindo ao produto principal.

-R-H
)

+ 
R-S-CH

I 2
or~gX

C!.D

R' r~gX
~
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2 8

Em um estud~ mais detalhado da reaçao do brometo de p-m~

toxifenilmagnesio com o metil fenil sulfõxido, realizado pelos mes

mos autores alguns anos depois, foram identificados, ao lado do

p-metoxibenzi1 fenil sulfeto, vãrios subprodutos. Com base nos re

sultados obtidos os autores apresentaram um esquema mecanístico a~

mitindo a formação da i1ida !l, capaz de sofrer, competitivamente,

uma decomposição e uma transposição, dando origem aos intermediã -

rios instãveis ~, 13 e li. Por reação com outra molécula do com 

posto de Grignard, os intermediãrios ~ e II dariam origem aos com

postos ~ e ~, enquanto que o intermediãrio li originaria o com

posto II e os novos intermediãrios 18 e ~. A reação entre 18 e 14

resultaria no composto 20, e a do intermediãrio 19 com outra mo1êcu

la do composto de Grignard produziria o composto 21.

TransposiçãoRSOI·1g X +

(~)

1R' 14gX

R-S-R I

(~)

DecomposiçãoCH 2

(.!l)

1R' tlgX

R'-CH 3

(~) (~)

1(.li)

RSCH 2SR

(~)

(.}1)

1R'r,lgX

RI CH RI
2

(~)

RSCH
2

m,1gX

(li)

R' 1\1gX
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No caso da reação entre o meti1 feni1 su1fõxido com o

brometo de p-anisi1magnesio (R= feni1a e RI = p-anisi1a) os com

postos formados seriam: fenil p-anist1 sulfeto, p-meti1aniso1

feni1 p-metoxibenzi1 sulfeto, difeni1mercapta1 do forma1deido, e

o bis(p-anisi1)-metano.

De acordo com estes pesquisadores, a transposição do in

termediãrio 11 ocorreria por ataque intramo1ecu1ar do carbânion

ao oxigênio:

+

,R -tT - ~H2

n1g0~

(.!l)

> {RS - CH 2 - OMgX}

(li)

No mesmo trabalho foram relatadas as reações do metil fe

nil sulfõxido com o brometo de n-butilmagnesio, e do metil n-bu

til sulfõxido com o brometo de fenilmagnesio. Enquanto que na

primeira os autores observaram o desprendimento de buteno-l, na

segunda não foi observada qualquer evolução de olefina. Por ou

tro lado~ a reação do metil n-butil sulfõxido com o brometo de

etilmagnesio produziu eteno e nenhum traço de buteno-l. O mesmo

foi observado na reação do n-butil fenil sulfõxido com o brometo

de etilmagnesio. O ultimo sulfõxido reagiu com o iodeto de metil

magnesio sem formar olefina. Estes resultados indicaram que a 0

lefina obtida não resultava da degradação de um cãtion de sulfô

nio intermediãrio.

Alguns sulfõxidos cíclicos foram, mais recentemente, sub

metidos a reações com compostos de Grignard, por Nesmeyanov e
29

col •• O trimetilenosulfõxido, quando tratado com diferentes com

postos de Grignard alifãticos, sob refluxo em eter,conduziu a
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uma expansão do anel:

<>=0 +
RCH 2r-1gX~

eter Q-R

Entretanto t quando o tetrametilenosulfôxido foi trata

do com haletos de metil e benzilmagnesio t foram obtidos t respec

tivamente t o a-metil e o a-benzil'tetrahidrotiofeno t nao se obser

vando os produtos de expansao do anel.

R-CH ~1gX2 ...ete r Ú H2R

3 o
Em 1976 t Nesmeyanov e colo realizaram um estudo vi -

sando esclarecer a natureza do precipitado resultante da adição

do dimetilsulfõxido ao iodeto de metilmagnesio em êter t a frio.

Observando a evolução do metano tanto na formação como na hidrõ

lise do precipitado t e a recuperação quase quantitativa do dime-

tilsulfõxido, os autores imaginaram dois processos ocorrendo co~

juntamente: a metalação do sulfõxido e a formação do aduto 22.

o
11

CH -S-CH3 3

CH3~1g1

eter
01,19 I
I H20

CH 3- y-CH 3 )
CH 3

(g)

OH
I

CI-'3-~-CH3

CH 3
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Medindo a quantidade de metano desenvolvida em cada e

tapa, os autores avaliaram a percentagem de meta1.ação e de form!

ção do aduto, em experiências nas quais foram variadas as propo!

ções e a ordem de adição dos reagentes. O maior grau de metala

ção foi de 74%, obtido quando o magnesiano foi adicionado sobre

quatro equivalentes do sulfõxido. Quando foi adicionado o dime 

tilsulfõxido sobre um equivalente do composto de Grignard, obser

vou-se apenas 7% de metalação. ° maior grau de formação do aduto

foi de 27%, obtido quando dois equivalentes do sulfõxido foram

adicionados sobre o iodeto de metilmagnesio.
31

Em 1974, Kunieda e col. obtiveram 90-100% de metala-

ção da a-(p-toli1sulfini1)-acetofenona (~) por tratamento com um

equivalente de diferentes reagentes de Grignard. Esta percenta 

gem foi determinada por hidrõlise da mistur~ da reação em D2S0 4/
~.- ...-

D20. Pelo emprego de dois equivalentes do organomagnesiano, os

autores obtiveram os correspondentes a-sulfinil-ãlcoois (~)

OH
I

p-CH3C6H4S0CH2-r-C6Hs

(~) R

p-CH3C6H4S0~HCOC6H5

D

p-CH3C6H4S0yHCOC6H5--~

r·TgX

. 1 • R~1 gX

+
( 2. H

eter
q-CH3C6H4S0CH2COC6HS

(~)

A metalação foi tambem conseguida em rendimentos qua~

32
titativos, pelos mesmos autores , por tratamento do a-fenilsu1-
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finil-acetato de etila (~) com um equivalente do brometo ou io

deto de etilmagnêsio. O novo composto de Grignard (26) assim for

mado foi utilizado em reações de adição ã carbonila de diferen 

tes aldeidos e cetonas.

C6HSSOCH2C02C2HS

C~.§J
eter

C6HSSOCHC02C2HS
I
MgBr
(~)

O
R-C-R I (26) )

OH
I

C6HSS09H-~RR I

C0 2C2HS

Os autores observaram que o carbanion formado pelo empr~

go de bases como hidreto de sódio e butil lítio, em tetrahidrof~ i

rano, dimetilsulf5xido ou dimetilformamida, não reagia com os al

deidos e cetonas.
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CAPITULO 2

APRESENTAÇ~O DOS RESULTADOS E DISCUSS~O

2.1. MEDIDAS COMPARATIVAS DE BASICIDADE PELO EMPRtGO DO MtTOOO

DE RESSON~NCIA MAGNtTICA NUCLEAR

Foram realizados, no nosso laboratõrio, vãrios traba-
33-37

lhos que visavam estudar a influência do ãtomo de enxôfre em

posição alfa, sobre a basicidade do grupo carbonila ou ciano, em

a-alqui1tio-cetonas,-êsteres, -amidas, -tioesteres ou -nitrilas.

Era de interesse verificar se haveria alguma modificaçio na basi

cidade do grupo sulfini1a em su1fõxidos alifãticos S-tia-substi 

tuidos, em comparação com os su1fõxidos não substituidos corres 

pondentes.

Os nossos estudos consistiram nadeterminaçio de consta~

tes de associação entre alguns su1fõxidos e um doador de prõtons,

que seriam diretamente relacionadas com a energia livre (~G~) pa

ra o equilíbrio do complexo doador-aceptor. Da mesma maneira como

nos trabalhos anteriores, empregamos, como doador de prõtons, o

fenol, e como solvente, o tetracloreto de carbono.

Escolhemos, para as nossas medidas comparativas, dois p!

res de sulfõxidos: y... e ~; ~ e lQ. (Tabela IV pag.23).

O metil n-propil sulfõxido (!Z.), meti1 metiltiometil sul

fõxido (~) e etil etiltiometil sulfõxido (1.Q.) foram por nõs pre

parados pela oxidação do sulfeto e dos mercaptais correspondentes

pelo emprêgo de perhidrol em ãcido acêtico glacial (secções 3.6.1.

a 3.6.3., pago 70 a 73).
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Foram efetuadas medidas de sistemas ternãrios fenol-sul

fõxido-tetracloreto de carbono. Com a finalidade de minimizar a

auto-associação do doador sua concentração era mantida tão baixa

quanto possível. As concentrações de su1fõxido eram variadas' den.

tro de tal faixa que um excesso do aceptor era sempre mantido p~

, ra garantir a associação 1:1.

Para cada sistema ternãrio foram efetuadas de 6 a 8 me

didas do deslocamento químico do prõton hidrox;lico (v OH ) refe 

rentes is diversas concentrações molares de su1fõxido (secção.3.

2.2.), Destes valores. foi subtraido o va1~r de v1(OH) do feno1

livre, obtendo~se, assim, os des10camentos;devidos i associação

(óvOH)' A partir destes e das respectivas concentrações de acep

tor foram determinadas, grAficamente. para cada composto, as cons-
38

tantes de associação, pelo emprêgo dos metodos de Carper e de
39

Mathur (secção 3.2,4.1. a 3.2.4.4., pag.41a 47). Os valores de

constantes de associação obtidos acham-se reunidos na tabela IV.

TABELA IV

K (l/mol) para sistemas fenol-sulfóxido - CC 14ass

Kass
+

N9 Sul fõxi do'.~ - s
Ca rper Mathur

27 CH 3SOCH 2CH 2CH 3 85,3 + 1 ,8 86,0 + 2,0.. -
, 28 CH 3SOCH 2SCH 3 51 ,4 + 1,6 51 ,7 + 1,7- -

29 CH3CH2S0CH2CH2CH2CH3 86,3 + 1,5 86,5 + 1 ,6- -
30 CH3CH2S0CH2SCH2CH3 61 ,7 + 1,5 61 ,8 + 1,6- -
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A inspeção destes resultados indica que os sulfõxidos

a-tia-substituidos (~ e 30) são menos bãsicos que os não substi

tuidos (~ e ~).

A considerãvel diminuição de basicidade em a-tia-sulf~

~o

xidos, que e maior quando comparada com a das a-tia-cetonas es
~ 1

tã de acôrdo com a observação de Szmant sobre' a grande sensibl

lidade da basicidade do grupo sulfinila quanto aos efeitos dos

substituintes. Parece-nos difícil supor que a· causa desta dimi 

nuição de basicidade seja devida ao efeito da eletronegatividade

do enxofre, normalmente considerado fraco. Esta diminuição de ba

sicidade e de interesse, e serã investigada oportunamente, con 

forme programa de estudos de interações eletrônicas, em desenvol

vimento no nosso laborat5rio, Paralelamente, estão sendo investi

gadas as alteraç5es da reatividadedos mesmos sulfõxidos, causa 

das por estes efeitos.

2.2. REAÇOES DE B-TIA-SULFOXIDOS COM COMPOSTOS DE GRIGNARD

No decorrer de nossos estudos de reatividade de a-tia 

sulfõxidos pareceu-nos de interesse investigar o comportamento dos

mesmos em relação aos compostos de Grignard.

Desde que a reação de sulfõxidos não substituidos com

compostos de Grignard alifãticos conduzia ã formação de olefinas

(pag.14), os compostos de Grignard aromáticos, pareciam mais ade

quados para o nosso estudo. Era de se esperar que em nossas rea 

ções. ocorreria, em analogia com os sulf5xidos não substituidos

(pag, 13), a redução do su1fõxido e concomitante substituição do
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-hidrogênio em alfa pelo grupo arila do organomagnesiano. Pare

cia-nos mais provãvel que esta substituição ocorresse no grupo

metilena situado entre os dois ãtomos de enxofre, conduzindo,

assim, ã formação de mercaptais de aldeidos aromãticos.

Ar~1gBr

RSCH 2SOR ) ArCH(SR)2

Numa experiência preliminar (secção 3.3.2.1. pago 56 )

verificamos que a reação entre quantidades equimolares de etil

etiltiometil sulfõxido e brometo de fenilmagnêsio, em eter etí

lico, forneceu o dietilmercaptal do benzaldeido, identificado,

e o seu rendimento (30%) determinado, por ressonância magnética

nuclear e por cromatografia de gãs. Este resultado estava de a

cordo com os da litera~ura para a reação do dimetilsulfõxido com

compostos de Grignard, nas mesmas condições (pag.14). Entretanto

o rendimento do mercaptal aumentou para 60% quando repetimos a

reação acima mencionada utilizando dois equivalentes do brometo

de fenilmagnesio (secção 3.3.2.2. pag.57 ).

Prosseguindo o nosso estudo, efetuamos a reação do mes

mo sulfõxido com dois equivalentes do brometo de p-tolil-magne 

sio (secção 3.3,2.3. pag.58). O espectro de ressonância magneti

ca nuclear e a cromatografia de gãs do produto bruto indicaram a

presença, como produto principal, do dietil-mercaptal do p-tolu

aldeido. O seu rendimento, determinado por cromatografia de gãs,

foi de 65%.

Em continuação, fizemos reagir o etil etiltiometil sul

fóxido, nas condições acima mencionadas, com o brometo;de p-ani

silmagnêsio (secção 3.3.2.4. pag.58). Constatamos, através da
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ressonância magnetica nuclear e da cromatografia de gãs, que hou

ve formação do dietilmercaptal do p~anisa1deido em 63% de rendi-

mento.

Era de interesse verificar se a introdução de grupos

fenila no sulfõxidó modificaria os rendimentos destas reações.

, Dois su1fõxidos foram. então, estudados: o eti1 feni1tiometil sul

fôxido (11) e o fenil feniltiometil su1fõxido (1!). ambos por nóS

obtidos em 51 e 70%. respectivamente, pela oxidação dos mercap 

tais do forma1deido correspondentes (secção 3.6.4 e 3.6.5 pag.73

e 75 ).

CSH5sCH2sQC2Hs

(~)

C6HSSCH2S0CóHS

(~)

o sülf5xido 31' ainda não descrito na literatura ,
ap5s purificação por cromatografia em coluna, foi identificado

por ressonância magnetica nuclear. A posição do oxigênio neste

composto foi determinada pela comparação do seu espectro de res

sonância magn;tica nuclear com o do fenil etiltiometilsulfõxido,

disponível em nosso laboratõrio. A oxidação seletiva do enxofre

ligado ao grupo etila era por nós esperada.

As reações dos sulf5xidos II e ~ com brometo de fe

nilmagnesio nas condições empregados an~eriorm~nte (pag.25) co~'

duziram ao etil fenilmercaptal e difenilmercaptal do benzaldei

do em rendimento de 45 e 53%, respectivamente, ambos identifica

dos atraves da ressonância magnetica nuclear e cromatografia de
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gãs, por comparação com os produtos aut~nticos (secção 3.3.2.5.

e 3.3.2.S •• pago SO). t,

A reação de sulfõxidos a-tia-substitu1dos com os com

postos de Grignard aromãticos foi, tambem, por nós experimenta

da na serie cfclica. Entretanto, quando se fez reagir o 1,3-di

tiolano-l-õxido (~) com o brometo de fenilmagnes10. (secção 3.

3.2.7 •• pag.Sl) obteve-se o 2-fenil-l,3-ditiolano em apenas 20%

de rendimento.

A tabela V reúne as reações acima descritas, indican

do os rendimentos dos mercaptais, obtidos.

TABELA V

Reações de l3-tia-su1fõxidos com compostos de Grignard aromãti co:

NQ Su1fõxidos Reagentes de Mercaptais Rend.
Gri gna rd 1%)

30 C2HSSCH2S0C2HS CsHsMgBr CSHSCH(SC 2HS)2 SO

30 C2HsSCH2S0C2HS p-CH 3CsH4MgBr p-CH3CSH4CH(SC2H5)2 65

30 C2HSSCH2S0C2HS p-CH 3OC s H4MgBr p-CH30C6H4CH(SC2HS)2 63

31 C6HSSCH2S0C2HS CsHsMgBr C6HSCH(SC 6HS) (SC 2H5) 4S

32 CSHSSCH2S0CSHS C6HsMgBr C6H5CH(.SC 6H5) 2 53

33 rH2SCH2CH2To C6HsMgBr CSHS~HSCH2CH2T 20

Os cromatogramas dos produtos brutos destas reações 1n

dicaram que. ao lado dos mercaptais, houve formação de vãrios

produtos secundãrios. No caso da reação do et11 et11t10met11 sul
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f!xido com brometo de p-anisilmagnesio, identificamos, pela comp!

ração com os produtos autênticos, alem dos compostos provenientes

do reagente de Grignard, o anisol, etil fenil sulfeto, e o etil

bis (p - ani s 11 )- met 11 s ulfe to (l!) secção 3. 3•2•4., Pa9• 58) •r. di g

no de nota que o pico no cromatograma correspondente ao composto.
34, que aparece logo depois do pico do mercaptal, acha-se presen

te nos produtos brutos de todas as reaçSes com compostos de Grig

nard por nós estudadas.
I

(p-CH30C6H4)2CH-SC2HS

(l!)

Pelo que foi exposto no capitulo anterior, vãrias hipóte

ses mecanísticas, Is vezes contradit5rias, foram aventadas para

esclarecer a reação de sulfõxidos com compostos de Grignard. Alem

disto as condiç5es experimentais variavam, impossibilitando a com

paração entre os rendimentos dos produtos principais, e os tipos

de produtos secundãrios obtidos. Assim, os pesquisadores france

ses (pag.15) sugerem, nas trabalhos iniciais, um processo intramo

lecular ocorrendo atraves da adição do composto de Grignard ao

grupo sulfinila, com formação de um aduto, seguido por metalação

e transposição posterior. Entretanto, posteriormente. os mesmos

autores (pag.17) admitem um outro processo. intermolecular. pelo

qual haveria uma metal ação e coordenação simultânea. seguida por

uma transposição e substituição nucleofilica do OMgX pelo grupo

proveniente do composto de Grignard.

A formação inicial de adutos (35 e 36) é também sugerida

pelos pesquisadores russos (pag.19). A expansão do anel por eles

observada parece-nos indicar a ocorrencia de um processo in

tramolecular no carbânion!L. igualmente aplicãvel ã reação com
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o carbanion 38, sem expansão do anel. Os mecanismos abaixo apre 

sentados indicam, em ambos os casos, a formação de intermediãrios

(~ e 38) que poderiam ser considerados como ilidas de íons de

sulfônio incipientes.

0=0

0=0

) Q
R

A ocorr~ncia do processo intramolecular ~ tamb~m suge-

rida pela inspeção dos resultados obtidos por Oda e Yamamoto

(pag.14). A obtenção do metil·o-metilbenzil sulfeto a partir do

dimetilsulfõxido com o brometo de benzilmagn~sio pressupõe a for

mação de um aduto (~), ?emelhante aos anteriores, cujo carbânion
'+2

(40)., neste caso, sofreria um rearranjo do tipo Stevens

ô

)

(~)

Em resumo, dois mecanismos alternativos pareciam-nos

possíveis na reação de sulfõxidos com compostos de Grignard:
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A) Coordenação e metalação simultânea do sulfõxido por uma molecu

la do reagente de Grignard (pag.16), formando il, segui.da de uma

transposição com formação do intermediãrio 42 e reação intermole

cular do mesmo com outra molecula do composto de Grignard. B) For

mação inicial do aduto ~, sua transformação 'em carbânion (44)

e formação do produto final atraves de um processo intramolecular.

Entretanto, parece-nos que, no mecanismo A, apõs a coor

denação e metalação, poderia tambem ocorrer uma transformação da

ilida il,., em uma outra (~) que forneceria o produto final atra 

ves de um processo intramolecular.

o
II A '1 XR-CH

2
-S-R .r,' g

li (l
/-"

1'\ r a
Ar~'1gX

/
R-CH-S-R

J+
ar;1g x

(~)A I
R-CH-S-R

+ arela X
I oJ ArHgX

(i:!-) R-CH-SR ) R-CH-SR
I

(i?.) Ar
Qi'1gX Or'igX J~
I Ad1gX I

R-CH -S-R ) R-CH-S-R2 I I
Ar Ar

(~) (~)

No caso dos sulfõxidos B-tia-substituidos por nós estuda

dos, obtivemos alguma indicação do mecanismo operante quando, na

reação do etil etiltiometil sulfõxido (lQ) com o brometo de p-met~

xifenilmagnesio, identificamos, ao lado do mercaptal (~), alguns

produtos secundários tais como o anisol, etil fenil sulfeto e o

etil bis (p-anisil)-metil sulfeto (pag.28). a fato de se ter
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formado o anisol em quantidade muito maior que a esperada pela de

composição do excesso do reagente de Grignard indica que êle ..e
proveniente da metalação. A formação do etil bis {p-anisil)-metil

sulfeto (~) deve resultar do ataque do composto de Grignard so
43

bre o grupo etiltio do mercaptal formado

CH30C6H4CH{SC2H5)2

(~)

CH 30C 6H4MgBr
-----~> (CH 30C 6f1 4 )2CH-SC2H5 + C2H5St.1gBr

(~)

A existência de pequena quantidade do etil p-metoxifenil

sulfeto poderia ser um indício de que a reação ocorre pelo meca 

nismo A, pois este composto seria proveniente da decomposição da

ilida ~, (pag.17). Entretanto, nesta decomposição, deveria, tam

bem, ter-se formado o carbeno 48 que, na presença de excesso do

composto de Grignard ou do anisol, forneceria o etil p-metoxiben-

zil sulfeto (49). Entretanto, provamos a O:lJsência dêste ultimo com

posto, na mistura reacional (secção 3.3.2.4., pag.58).

CH 30C 6H4CH 2SEt

(~)

CH3OC 6H411 9Br
<

CH3OC6H4r·j 9 Br
<

Or'1g Br
I

> C2H5S~H-~-C2H5 + C6H50CH 3

(~)

1Decomp.

C2HsSOngBr

+
..

C2H5SCH

(48)

Em vista disto pode-se concluir que a formação do etil p-

metoxifenil sulfeto deve ter uma outra origem. Parece-nos que ele

poderia ser formado por decomposição do aduto 50 (pag.ll).
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Ot'1g Br
I

EtSCH 2- y-Et

C6H40CH 3-p

(.§.Q)

J
Achamos que uma possível maneira de comprovar que, na re~

çao de sulfõxidos com compostos de Grignard, não ·ocorre a metala

ção e coordenação inicial, seria preparar o sulfinilcarbânion e

tratã-lo, em seguida, com o composto de Grignard. Se a metalação e

coordenação simultânea fosse o passo inicial na reação, esta seria

facilitada em presença de bases fortes. t digno de nota que os rear

ranjos de Pummerer, em que uma das fases consiste em perda de pró
114

ton, mostraram-se induzidos por bases • Quando submetenos, inici-

almente, o etil etiltiometil sulfõxido (~) ã reação com o n-butil

1i ti o e tratamos o carbâni on formado (É...!.) com um equi val ente de

brometo de fenilmagnésio, obtivemos o dietilmercaptal do benzaldel

do em apenas 11% de rendimento (secção 3.4.1.2., pag.62). Repetin

do a mesma experiência em presença de brometo de magnésio (secção

3.4.1.4., pag.63), obtivemos novamente o mercaptal em baixo rendi

mento (8,5%). Semelhantes resultados foram obtidos quando adicion~

mos um excesso do composto de Grignard aos produtos da reação do

etil etiltiometil su1fõxido com n-buti1 1itio, tanto na presençac~

mo na ausência de brometo de magnésio, obtendo rendimentos do mer-

captal de 15 e 11%, respectivamente.



o
EtSCH2-~-Et BuLi)

o
11

EtSCH-S-Et

(§l)

1tlgB r 2

+
EtSCH-S-Et

Of\1g Br

(~)

9MgC 6H5
EtS-CH-S-Et

+
(g)

lC6HsM9Br

C6H5-CH(SEt)2

8,5-15%
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Fornecemos uma prova da formação do sulfinilcarbânion ,

na reação entre etil etiltiometil sulfõxido com n-butil litio, qua~

do, numa outra experiência, verificamos que houve incorporação

deuterio no sulfõxido recuperado, ao adicionarmos ãgua deuterada

mistura reacional (secção 3.4.1.5., pag.65).

de
...
a

Devemos ressaltar que os rendimentos de mercaptais obti-

dos nas reaç5es em presença debutil lftiosio muito mais baixos

que o rendimento da reação do etil etiltiometil sulfõxido com um e

quivalente do composto de Grignard (pag.25). Este fato parece indi

car que as ilidas 52 e 53 não são intermediãrias nas reações de

B-tia-sulfõxidos com reagentes de Grignard aromãticos. Desde que es

tas ilidas correspondem às ilidas il e ~ (pag.30), a ocorrência da

coordenação e metalação simultânea~ que precede a formação das mes-

mas, torna-se, assim, pouco provãvel, e, com isto, o mecanismo A

(pag.30).

A formação inicial do aduto 54, pelo ataque do grupo ari

la sõbre o enxofre do sulfõxido 30 (mec. B) parece-nos bastante viã

vel. Ela seria dificultada na presença da carga negativa do carbo

no vizinho quando a reação e efetuada em presença de n-butil litio.
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A retirada do próton ocorreria no passo posterior, quando o gru-

po arila jã se acharia ligado ao enxôfre, com formação do inter

mediãrio 55. Neste passo interviria uma segunda molecula do com

posto de Grignard. A transformação de ~ no mercaptal 56 ocorre

ria atraves de um processo intramolecular.

o
II Arr'1gBr'EtSCH 2-S-Et

(30)

---~) EtS-CH-SEt
I
Ar

(96)

)

or~ gBr
I

EtSCH 2 - y-Et
Ar

(~)

9~·1g Br

EtSCH-S-Et
I
Ar

(~)

)

Entretanto, quando, numa experiência (secção 3.4.4.,

Jag.68), adicionamos ãgua deuterada ã mistura da reação entre um

101 do su1fõxido ~ e um mo1 do composto de Grignard, verifica 

mos que não houve incorporação de deuterio no su1fõxido parcial

mente recuperado. Este fato depõe contra a formação do intermedi

ãrio ~. Alem disto, o mecanismo acima sugerido, ocorrendo em

três passos consecutivos, atraves dos intermediârios ~ e ~~não

explicaria a migração preferencial do grupo que se origina do

composto de Grignard (pag.16). Pirece-nos que êste G1timo fato

seria explicado assumindo-se que todos êstes passos ocorreriam

concomitantemente, envolvendo um estado de transição cíclico (57).

Assim, a migração do anel aromãtico ocorreria antes dele se fi -

xar ao enxofre.



o
II 2 Ari~gBrEtSCH 2-S-Et )

Ar - j'1g---Br
~I

H (O---f1gBr

H/III ~~ ~ \\\\Et

EtS" ':'
Ar

(iZ.)

Ar-H + MgO + HgRr 2
+

EtS-CH-SEt
I
Ar

(Éi)
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r digno de nota que, na formação do mercaptal ~ a migr2.

ção do grupo arila com seu par de eletrons para o carbono defici

ente em elétrons parece-nos mais plausível que o rearranjo do ti

po Stevens (pag.29) que, envolvendo o ataque nucleofílico do car

!Jono ao anel, seri a pouco provãvel.

Estudos futuros introduzindo-se outros substituintes em

posição alfa dos sulfõxidos permitirão esclarecer melhor o meca 

nismo destas reações.

Convem ressaltar que a reaçao de a-alquitio-sulfõxidos

com reagentes de Grignard aromáticos, conduzinro aos mercaptais ,
45

constitue-se num novo metodo de obtenção de aldeirlos aromáticos
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CAPITULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

3.1. INSTRUMENTOS

ESPECTROMETRO DE RESSON~NCIA MAGNrTICA NUCLEAR - Foi empre

gado um espectr5metro "Varian" modelo "T-60", com fonte de

radiofrequência de 60 MHz.

ESPECTROFOTOMETRO NO INFRAVERMELHO - Foi utilizado um espec

trofot5metro "Perkin E1mer", modelo "457-A".

CRO~ATaGRAFO DE G~S - Foi e~pregado um cromat5grafo "Varian"

modelo "1868-40", equipado com integrador digital e1etr6nico.

Utilizou-se o detector de ionização de chama, e o nitrogênio

como gas de arraste.

BALANÇA - Foi utilizada uma balança "Mett1er H-34".

3.2. DETERIHr:Aç7-l:0 DE CONSTANTES DE ASSOCIfl.Ç7W DE SULFriXIDOS Cari

FENOL, EM TETRACLORETO DE CARBONO

3.2.1. Notações

Os deslocamentos químicos se referem ã posição do si-

nal considerado, em relação ã posição do sinal de referência;

cic1ohexano.
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V1 Deslocamento químico do prõton do feno1 livre (em Hz)

v Deslocamento químico do prõton do feno1 (em Hz), quando em

presença do aceptor.

~v Variação do deslocamento químico do prõton do feno1, em pr~

sença do aceptor.

~c Variação do deslocamento químico do prõton do feno1 quando

em presença do aceptor ã concentração mãxima.

{OH} Concentração do fenol utilizada nas medidas (em mo1/1itro)

{SOl Concentração de sulfõxido utilizada nas medidas (em mo1/1i

tro)

K Constante de associação do sulfõxido com fenol (em 1/mo1)ass

r Coeficiente de correlação linear

3.2.2. Descrição geral do metodo empregado nas medidas dos deslo

camentos químic6s.

3.2.2.1. Preparação das amostras

Foram preparadas soluções-mãe de fenol, O,04~ (lmmol /

25ml) e de sulfõxido O,6M (6 mo1es/10m1), em tetrac10reto de ca!

bono. Antes de se completar o volume da solução~mãe do doador

adicionava-se cerca de 1 ml de ciclohexano (referência interna).

Destas soluções foram feitas as diluições necessãrias para as me

didas.

Na tabela VI apresentamos os volumes utilizados e as

concentrações resultantes, quando as soluções-mãe tinham as con-
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centrações referidas acima.

TABELA VI

Volumes utilizados - das amostras ena prepa raçao con

centrações obtidas com as diluições.

Volume do Volume do Volume de

doador,ml aceptor,ml CC1 4 , ml {OH} {SO}

1 , O 1 , O O 0,02 0,30

1 , O 0,9 o, 1 0,02 0,27

1 , O 0,8 0,2 0,02 0,24

1 , O 0,7 0,3 0,02 0,21

1 , O 0,6 0,4 0,02 0, 18

1 ,° 0,5 0,5 0,02 O, 15

1 , O 0,4 0,6 0,02 0,12

1 , ° 0,3 0,7 0,02 0,09

3.2.2.2. ;·1edidas dos deslocamentos químicos (v )

Registro

Cada amostra era transferida para o tubo de ressonância,

e protegida com "parafilme". Registrava-se o espectro em um tem-

po de varredura de 250 sego e largura de varredura de 500 Hz. Em

todas as medidas o sinal do prõton hidroxilico aparecia em campo

mais baixo que o dos prótons aromãticos, não havendo dificulda 

de na sua identificação. Após localização dos sinais do próton

hidrox;lico e da referência (ciclohexano), escolhiam-se as sensi
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bilidades adequadas do detector para que fossem obtidos com in ~

tensidades semelhantes. Registravam-se, sõmente, estes dois si-

nais, deslocava-se o campo cerca de 20 Hz, e repetia-se a opera

çao por mais quatro vezes.

Leitura

Traçavam-se duas perpendiculares ã linha base, uma na p~

sição do sinal do hidrogênio ãcido do doador e a outra na dos hi

drogênios de referência. Media-se com um paquímetro a distância

(em mm) entre os dois sinais, obtendo-se, para- cada amostra, um

valor medio das leituras de cinco registros. O valor de v (em Hz)

corresponde ao dobro do valor encontrado em mm, para a langura de

varredura de 500 Hz (2Hz/mm).

3.2.2.3. Determinação da variação do deslocamento químico do pró

ton fenôlico ( b.v).

O valor de ~v era obtido da expressão: ~v= v- v l ' onde

v l e o deslocamento químico do prôton do fenol livre, tambem em

relação ao ciclohexano. O valor de v l utilizado foi de 168,5 Hz,
4 o

determinado por Trufem atraves da extrapolação, ã diluição in-

finita, dos valores encontrados para diferentes concentrações.

3.2.2.4. Determinação da variação do deslocamento químico do prõ

ton fenôlico quando em presença de concentração mãxima

do aceptor (b.cl.

O valor de b.c corresponde ã variação do deslocamento quí
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mico quando todas as mo1ecu1as do doador estão na forma comp1exa

da. Era determinado utilizando-se as expressões (1) e (2) da sec-

çao 3.2.3.

Pela expressão (1), óc era obtido determinando-se a in

tersecção, na abcissa, da reta construida dos valores de ~vl {50}

em função de ~v.

Pela expressão (2), óc era obtido calculando-se o inver

so do coeficiente linear da reta construida dos valores de II ~v

em função de 1/ {50}.

3.2.2.5. Relações entre os deslocamentos descritos

o esquema I ilustra as relações existentes entre os des

locamentos descritos nas últimas secções.

ESQUEt'JA I

v
( )

I

~v
I v,I

( ) I ( )

I
I
I
I
I

X-H--Y X-H C6H12
dil.inf. ref.
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3.2.3. Determinação das constantes de associação (K )ass

38

Método de Carper e co1.

Utilizando a expressa0 (1), construia-se o gráfico de

~v/{SO} em função de ~v. Obtinha-se o valor da constante de asso

ciação diretamente do coeficiente angular da reta.

~v

{SO}
~c (1)

39

Método de Mathur e colo

Utilizando a expressa0 (2), construia-se o grãfico de

l/~v em função de l/{SO} . A divisão do coeficiente linear pelo

coeficiente angular da reta fornecia o valor da constante de as-

soci ação •.

1
=

1 1

{SO}
+ (2)

3.2.4. Experiências Realizadas

3.2.4.1. Determinação da constante de associação do metil metil

tiometil sulfõxido com fenol, em tetracloreto de carbo

no, a 359C.

Pr oce de ndo com0- des cr i t o em 3. 2 . 2., obt i veram- se· os
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resultados indicados na tabela VII.

TABELA VII

Deslocamentos químicos para o sistema fenol-metil metiltio

metil sulfõxido, em CC1 4, a diferentes concentrações do sul

fõxido.

{OH} {SOl v (Hz) ó.v (Hz)

0,02 0,30 398,8 230,3

0,02 0,27 397,0 228,5

0,02 0,24 394,4 225,9

0,02 0,21 391,8 223,3

0,02 0, 18 388,4 219,9

0,02 0, 15 384,4 215,9

0,02 0, 12 378,6 210, 1

0,02 ·0,09 370,2 201 ,7

3 8
Metodo de Carper

Construiu-se o grãfico de ó.v/ {SOl em função de 6v

(figura I-A). A reta que melhor se ajustou ao conjunto de pon

tos (r=0,9979) apresentou os seguintes parâmetros:

coeficiente angular = -51,4

intersecção na abci ssa = 244,5 correspondendo a

K 51 ,4 + 1 ,6 l/mol-ass =
244,5 + 0,6 Hzt-.c -=
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'M ê t Odo de ~1 at hur

°grãfico de l/t1v em função de 1/ {50} (figura II-A)pr~

duz uma reta (r=0,9984) com os parâmetros que seguem:

coeficiente angular = 7,889 x 10- 5

coeficiente linear = 409,5 x 10- 5 ; a partir dos quais

obtiveram-se: Kass 51 ,9 + 1 ,7 1/mo1= -
t1c 244,2 + 0,6 Hz= -

3.2.4.2. Determinação da constante de associação do meti1 propi1

su1fõxido com feno1, em tetrac10reto de carbono, a 35QC.

Procedendo como descrito em 3.2.2., obtiveram-se os re

sultados indicados na tabela VIII.

TABELA VI II

Deslocamentos químicos para o sistema feno1-meti1 propi1

su1fõxido, em CC1 4 , a diferentes concentrações do sulfõ

xi do.

{OH} {50 } v(Hz) t1v (Hz)

0.,016 0,244 412,4 243,9

0,016 0,220 411 ,2 242,7

0,016 0,195 409,2 240,7

0,016 0,171 407,2 238,9

0,016 0,146 404,2 235,7

0,016 0,122 401 ,° 232,5

0,016 0,098 396,6 228, 1

0,016 0,073 388,8 220,3
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'Metodo de Carper

Construiu-se o grãfico de ~v/{SO} em função de ~v (fi

gura 1-8) e calculou-se a reta que melhor se ajustou ao conjun

to de pontos (r=0,9988). Obtiveram-se os seguintes parâmetros:

coeficiente angular = -85,3

intersecção na abcissa = 255,3 correspondendo a

Kass 85,3 + 1 ,8 l/mol= -
t.c 255,3 + 0,4 Hz= -

39
111e todo de Nathur

o grãfico de l/t.v em função de l/{SO} (figura II-B) pr~

duz uma reta (r=0,9984) com os parâmetros que seguem,

coeficiente angular = \4,564 x 10-5

coeficiente linear =391 ,9 x 10- 5; a pa rt i r dos quai s

calcularam-se: K 86,0 + 2,0 l/mol= -ass
~c 255,2 + 0,4 Hz-
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2,6 A
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200 210 220 230 240

Figura I - Correlações entre os valores de âv/{SO} e âv,pa

ra determinação de constantes de associação dos sulfõxidos:

A) metil metiltiometil sulfôxido; B) metil propil sulfõxido

Mitodo de Carper.

5,0

10 3 X
4,6

1--
âv

4,2

5 7 9

l/ISO}

11 13

Figura 11 - Correlações entre os valores de l/~v e l/ISO} ,

para determinação de constantes de associação dos sulfõxi 

dos: A) metil metiltiometil sulfôxido; B) metil propil sul

fõxido. Método de Mathur.
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3.2.4.3. Determinação da constante de associação do eti1 eti1

tiometi1 sulfõxido com feno1, em tetrac10reto de carbo

no, a 359C.

Procedendo como descrito ew 3.2.2., obtiveram-se os re

su1tados apresentados na tabela IX.

TABELA IX

Deslocamentos químicos para o sistema feno1 eti1 eti1tio

meti1 sulfõxido, em CC1 4, a diferentes concentrações do

sulfõxido.

{OH} {SOl v(Hz) t.v(Hz)

0,021 0,30 400,7 232,2

0,021 0,27 399,4 230,9

0,021 0,24 397,2 228,7

0,021 0,21 295,2 226,7

0,021 O, 18 392,0 223,5

0,021 0,15 388,8 220,3

0,021 0,12 383,2 214,7

0,021 0,09 376,2 207,7

38
Metodo de Carper

Construiu-se o gráfico de t.v/{SO} em função de t.v(fi

gura Ill-A) e calculou-se a reta que melhor se ajustou ao con-
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junto de pontos (r=0,9993). Obtiveram-se os seguintes parâmetros:

coeficiente angular = ~61 ,7

intersecção na abcissa = 244,3 correspondendo a

Kass 61 ,7 + 1 ,5 l/mo 1= -
!J.c 244,3 + 0,5 Hz= -

39
Metodo de i'1a thu r

o grãfico de l/!J.v em função de 1/ {SOl (figura IV-A)
...produz uma reta com r=0,9995. Desta reta, foram obtidos os par!

metros:

coeficiente angular = 6,625 x 10- 5

coeficiente linear = 409,4 x 10- 5 a partir dos quais

calcularam-se: Kas s 61 ,8 + 1,6 l/mol= -
!J.c 244,3 + 0,5 Hz= ...

3.2.4.4. Determinação da constante de associação do etil butil

sulfõxido com fenol, em tetracloreto de carbono, a 359C.

Procedendo como descrito em 3.2.2., obtiveram-se os re

sultados indicados na tabela X.



48

TABELA X

Deslocamentos químicos para o sistema feno1-eti1 buti1

su1fõxido, em CC1 4 , a diferentes concentrações do su1

fõxido.

{OH}

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

3 B

M;todo de Carper

{50} v(Hz) llv(Hz)

0,30 421,0 252,5

0,27 419,8 251 ,3

0,24 418,2 249,7

0,18 414,4 245,9

O, 12 407,2 238,7

0,09 401 ,8 232,3

Construiu-se o gráfico de llv/ {50} em função de llv(fi

gura 111-B) obtendo-se uma reta (r=0,9995) com os seguintes par~

metros:

coeficiente angular = -86,3

intersecção na abcissa = 262,0 correspondendo a

Ka s s 86,3 + 1 ,5 1/mo1= -
262,0 + 0,3 Hzllc =

M~todo de Mathur
39

O gráfico de l/llv em função de l/{SO} (figura 1V-B)pr~
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duz uma reta (r=0,9996) com os parâmetros que seguem:

coeficiente angular = 4,415 x 10- 5

coeficiente linear = 381,8 x 10-5 ; a pa rti r dos quais

calcularam-se: Kass 86,5 + 1,6 l/mol= -
f1c 261,9 + 0,3 Hz= -
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3,4

{SOl

2,6

1 ,8

1 , (J

A

210 220 230

b.v

240 250

Figura III - Correlações entre os valores de ~v/{SO} e ~v, pa

ra determinação de constantes de associação dos sulfõxidos:

A) e t il e t il t i ome t il sul f õx i do; B) e t il but il sul f õ x i do. rv1 ê to 

do de Carper.

4,9

1 4,5
6.v

4, 1

4 6 8

1/ {SO }

10 12

Figura IV - Correlações entre os valores de l/~v e 1/{SO}para

deter~inação de constantes de associação dos sulfõxidos: A)

e t il etil t i o me til sul f õ x i do; B) e t i1 but il sul f õx ; do. 1-·1 et o

do de ~·1a thur.
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3.3. REAÇOES DE SULFOXIDOS COM COMPOSTOS DE GRIGNARD

3.3.1. Procedimentos gerais

3.3.1.1- Preparaçio e dosagem dos compostos de Grignard

46
Preparação

Utilizava-se uma aparelhagem seca, constituida de um

balio de três tubuladuras ao qual foram adaptaQos um agitador m~

cânico, um condensador com tubo de cloreto de cãlcio, e um fu

nil conta-gotas com tubo equalizador de pressio.

No balio colocava-se o magnésio, e, no funil, uma qua~

tidade equivalente de uma soluçio 1M do haleto em éter anidro.

Sobre o magnésio, adicionava-se, inicialmente, cerca de um déci

mo da solução do haleto, esperàva-se começar a reagir agitando

levemente, e resfriava-se quando necessãrio. Continuava-se a adi

ção, às gotas, com agitação mais forte, mantendo um refluxo sua

ve. Terminada a adição, completava-se a reaçio aquecendo sob re

fluxo e agitando, durante meia hora.

47
Dosagem

Tranferia-se, com o auxílio de uma pipeta seca, toda a

soluçio do reagente de Grignard para o funil conta-gotas gradua

do, e media-se o volume total. Uma alíquota de 1 ml desta solu 

çao era retirada e adicionada sobre 25 ml de uma solução O,lN de

ãcido clorídrico. A mistura era aquecida em banho-maria por 10
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minutos e titulada com uma solução O,lN de hidróxido de sõdio

usando fenolftale;na como in dicador.

a c~lculo da qua~tidade obtida do reagente de Grig 

nard(em mmo1es) era feito utilizando a expressão:

mmo1es do reagente de Grignard = (2,5 - 0,1 V) Vt

onde V é o volume da base gasto na titulação (em m1), e vt é o

volume total da solução do reagente de Grignard (em m1).

25
3.3.1.2. Reações de sulfõxidos com compostos de Grignard

Utilizava-se a mesma aparelhagem descrita em 3.3.1.1.

Uma quantidade adequada de uma solução 1M do sulfõxi

do em éter seco era adicionada, is gotas, com agitação mecinica

e resfriamento em gelo, sobre um ou dois e~uivalentes do compos

to de Grignard. Aquecia-se sob refluxo durante três horas, com

agi tação, e dei xava-se em r-e'pouso, ã noi te.

A mistura era, então, jogada sobre uma solução de ~ci

do clorídrico 10% em ãgua gelada, o produto era extraido com eter,

e o extrato lavado com ãgua e seco com sulfato de sõdio anidro. O

sal era separado por filtração e o solvente evaporado ã trompa. O

produto bruto era analisado por cromatografia de gãs para identi

ficação e determinação do rendimento (ver 3.3.1.3.).

3.3.1.3. Identificações e an~lises dos produtos das reações de

su1fõxidos com compostos de Grignard.

Identificações

Por ressonância magnética nuclear do produto bruto em
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tetracloreto de carbono, usando tetrametilsilano como referência

interna, obtinha-se uma indicação da presença do mercaptal na

mistura comparando-se as posições dos sinais obtidos com as dos

mercaptais autênticos. O espectro de ressonância de substâncias

isoladas e apresentado indicando-se a posição de cada sinal em

relação ao tetrametilsilano, seguida pelo desdobramento e numero

de hidrogenios correspondentes.

Por cromatografia de gãs identificava-S8 o produto inj~

tando-se o bruto em mistura com o autentico. Utilizavam-se as du

as colunas que apresentaram maior efieiencia na separação dos

componentes destas misturas: 3% SE-52 sobre Varaport 30, 100/120

mesh, com 3,18mm x l,52m ; e 3% XE-60 sobre Varaport 30, 100/120

mesh, com 3,18mm x l,52m. As condições de operação estão indica

das em cada caso, abreviando-se, entre parênteses, a pressao de

gãs de arraste (N 2), a temperatura do injetor (INJ) e a program!

ção da temperatura da coluna (COl).

Anãlises dos produtos

Os produtos brutos eram analisados por cromatografia de

gãs para a determinação dos rendimentos utilizando-se o procedi

mento A ou B, descritos mais adiante nesta secção.

O procedimento A foi utilizado para as experiências em

que o produto era o etilmercaptal do benzaldeido. Nestes casos o

cromatograma do bruto apresentava um pico simetrico corresponde~

te ao produto bem separado de outros picos de subprodutos, faci

litando a utilização de um padrão interno conveniente.
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Para as experiências em que o produto era outro merca~

tal, utilizava-se o procedimento B. Nestes casos era difícil con

seguir um cromatograma em que o pico do produto principal apre

sentasse simetria adequada para a anãlise, e, ao mesmo tempo ,

fosse afastado o bastante dos picos mais prõximos para que pu 

desse ser usado um padrão interno.

Determinações de rendimento

Procedimento A - Prepararam-se misturas com quantida 

des conhecidas do produto autêntico (mercaptal) e se uma subs 

tância padrão (benzilfenil sulfeto) com tempo de retenção prôx!

mo. Das misturas, diluidas com 1 ml de tolueno para melhor hom~

geneização, foram tomadas alíquotas de 0,5 ~l para injecção no

cromatõgrafo. Construia-se um grãfico (figura V) das relações

obtidas entre ãrea da substância e ãrea do padrão (fJ./Alo), em

funçã.o das r_elaç.ões conhecidas entre massa da substância e mas

sa do padrão (m/m l
).

Para a determinação do rendimento preparava-se uma so 

lução com quantidades pesadas do produto bruto e do padrão, e in

jetavam-se alíquotas no cromatõgrafo, obtendo-se, do cromato 

grama, o valor de A/AI. A massa de mercaptal contida na quantid!

de pesada do bruto era, então calculada, verificando-se no grãfi

co o valor correspondente de m/m l
• e multiplicando este valor p~

la massa pesada do padrão (m l
). Calculava-se a massa de mercap 

tal contida no total do bruto, e o rendi,rnento da reação.
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1 ,2

0,8
. A/A'

0,4

0,5 1 , O 1 ,5 2,0

mIm'

Figura V - Curva padrão utilizada na det~rminação de rendimen

tos do etilmercaptal do benzaldeido, pelo procedimento A

Procedimento B - Preparavam-se soluções com quantidades

semelhantes do bruto (m b) e diferentes quantidades do produto au

têntico (m) em tolueno. Injetavam-se alíquotas de 1 ~l no cromatõ

grafo, obtendo-se, do cromatograma, os valores das ãreas do prod~

to (A) para cada amostra. Escolhia-se a ãrea de um pico mais prõ

ximo ao do produto como referência (AI) e determinavam-se as rela

ções entre ãrea do produto e ãrea da referência (A/AI) para cada

amostra.

Construi a-se um grãfico de A/A' em função de m/m b (fi

gura VI) obtendo-se, por extrapolação, o valor de mo/mb , onde mo
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e a massa de mercaptal na quantidade mb do bruto. Calculava-se

a massa do mercaptal obtida na reação, multiplicando mo/m b pe

la massa do produto bruto.

AIA'

.25 .1 5 .05 O .05

----+) I./ - m/mb

•15

Figura VI - Exemplo de curva obtida para determinação de ren

dimentos de mercaptais, pelo procedimento B

3.3.2. Experiências realizadas

3.3.2.1. Reação do etil etiltiometil sulfõxido com um equivalen

te de brometo de fenilmagnesio.

Procedendo como descrito em 3.3.1.2., adicionaram-se

6 , 58 mm o1e s do e til e til t i ometil sul f õxi do (1, Og em 7m1 de é t e r )
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sôbre uma solução de 6,6 mmo1es do brometo de feni1magnesio em

6,5m1 de éter (ver 3.3.1.1.), obtendo-se 0,68g do produto bru

to.

o mercapta1 do benza1deido foi identificado no bruto

por cromatografia de gãs (ver 3.3.1.3.), utilizando-se as co1u

nas: 3% SE-52 (N 2: 20 psi; INJ.: 240 QC ; COl.: 100QC 2 min

15QC/min. 10 min; 250QC 10 min.), e 3% XE-60 (N 2: 20 psi; INJ.:

240QC.; COl.: 110QC 1,5 min; 12,SQC/min 12 min; 260QC 9 min.).

A quantidade do etilmercaptal do benza1deido contida no

bruto (0,42g; 1,98 mmo1es), correspondendo a um rendimento de

30%, foi determinada por cromatografia de gãs (ver procedimento

A em 3.3.1.3.), utilizando-se a coluna de 3% SE-52 nas condições

indicadas acima para esta coluna.

3.3.2.2. Reação do eti1 etiltiometi1 sulfõxido com dois equiva

lentes de brometo de feni1magnesio.

Uti.1izaram-se 6,58 mmoles do sulfõxido (lg em 5ml de

éter) e 14,5 mmoles do reagente de Grignard em 15ml de eter.Pro

cedendo como descrito em 3.3.1.2., obtiveram-se 1,4 gramas do

produto bruto.

O mercapta1 do benza1deido foi identificado no bruto

por cromatografia de gãs (ver 3.3.1.3.), utilizando-se as colu-

nas: 3% SE-52 (N 2: 20 psi; INJ.: 240QC; COl.: 100QC 2 min

15QC/min 10 min; 250QC 10 min), e 3% XE-60 (N 2: 20 psi; INJ.

240QC; COl.: 110QC 1,5 min; 12,5QC/min 12 min; 260QC 9 min).

A quantidade do eti1mercapta1 do benza1deido contida

no bruto (0,843g; 3,97 mmoles), correspondendo a um rendimento

.,

.,
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de 60%, foi d~terminada'por cromatografia de gãs (ver procedime~

to A em 3.3.1.3.), utilizando-se a coluna·de 3% SE-52 nas condi

ções indicadas acima para identificação.

3.3.2.3. Reação do etil etiltiometil sulfõxido com o brometo de

p-tolilmagnésio.

Procedendo com'o descrito em 3.3.1.2., adicionaram-se

5,0 mmoles do etil etiltiometil su1fõxido (O,76g em 5 ml de éter

seco) sôbre solução de 12,9 mmo1es do brometo de p-tolilmagnesio

em 15 ml de ~ter (ver 3.3.1.1.), obtendo-se l,35g do produto bru

to.

Identificou-se o mercaptal no bruto, por cromatografia

de gãs (ver 3.3.1.3.), utilizando-se as colunas: 3% SE-52 (N 2 :20

psi; INJ.: 240QC; COL.: 150QC 2 min; 12,5QC/min 6 min; 223QC /

min 8 min.), e 3% XE-60 (N 2 : 20 psi; INJ.; 240QC; COL.: 1l0QC 1,5

min;12,50Cjmin 10,5 min; 2400C 13,5 min).

A quantidade do etilmercaptal do p-tolualdeido contida

no bruto (0,735g; 3,25 mmoles), correspondendo a um rendimento

de 65%, foi determinada por cromatografia de gãs (ver procedime~

to B, em 3.3.1.3.), em uma coluna de 3% SE-52 nas mesmas condi 

ções indicadas para a identificação acima.

3.3.2.4. Reação do etil etiltiometil sulfõxido com brometo de

p-metoxifenilmagnesio.

Procedendo como descrito em 3.3.1.2., adicionaram-se
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11,5 mmo1es do etil etiltiometil su1fõxido (1,75g em 10 m1 de

eter seco (sõbre solução de 25,3 mmo1es do brometo de p-metoxi

feni1magnesio em 25m1 de éter (ver 3.3.1.1.), obtendo-se 4,1 9

do produto bruto.

A identificação do mercapta1 no bruto por cromatogra

fia de gãs (ver 3.3.1.3,) foi realizada utilizando-se as co1u 

nas: 3% SE-52 (N 2: 20 psi; INJ.: 240QC; COL.: 90QC 2 min; 23,3QC/

min 2 min; 12,5QC/min 10 min; 262QC 12 min.), e 3% XE-60 (N 2 : 20

psi; INJ.: 240QC; COL.: 130QC 1,5 min; 30QC/min 1,5 min; 17SQC

3 min; 23,3QC/min 3 min; 245QC 12 min .). Do mesmo modo, outros

componentes do bruto foram identificados (pequenas quantidades de

p-bromoaniso1, eti1 p-metoxifeni1 sulfeto, e maior quantidade de

aniso1), constatando-se a ausência do eti1 p-metoxibenzi1 sulfeto

e do eti1 mercapta1 do o-anisa1deido.

A quantidade do eti1mercapta1 do p-anisa1deido contida

no bruto (1,75g; 7,25 mmo1es), correspondendo a um rendimento de

63%, foi determinada por cromatografia de gãs (ver procedimento B,

em 3.3.1.3.), na coluna de 3% SE-52, utilizando as mesmas condi 

ções indicadas acima para esta coluna,

Por cromatografia em coluna, usando 40g de gel de si1i

ca, 3,5g do bruto, e tetrac1oreto de carbono como e1uente, foram

separadas 1,16g (42%) do etilmercaptal do anisaldeido. RMN (CC1 4-

TMS): Ô 6,7-7,4 (m. 4 H); 4,83 (s. 1 H); 3,73 (s. 3 H); 2,50

(q. 4 H); 1,18 (t. 6 H).

Uma fração posterior contendo 0,069 (2%) de um liquido

incolor, apresentou o seguinte espectro de RMN (CC1 4-TMS):ô 6,63

7,33 (m. 8 H); 5,01 (s. 1 H); 3,73 (s. 6 H); 2,33 (q.2 H); 1,18

(t. 3 H), indicativo da estrutura do (eti1tio)bis(p-metoxifenil)-
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metano.

Este ultimo composto, quando injetado no cromatõgrafo

de gãs junto com o produto bruto da reação, permitiu a identifl

cação do pico posterior ao do mercapta1 do anisa1deido.

3.3.2.5. Reação do eti1 feni1tiometi1 su1fõxido com o brometo de

feni1magnesio,

Utilizando 7 mmo1es do eti1 feni1tiometi1 su1fõxido

(1,4g em 10 m1 de eter) e 18 mmo1es do brometo de feni1magnesio

em 15 m1 de eter, e procedendo como descrito em 3.3.1.2., obti

veram-se 2,4g do produto bruto.

A identificação do mercapta1 foi realizada (ver 3.3.1.

3.) utilizando-se as colunas: 3% SE-52 (N 2: 20 psi; INJ.; 180QC;

COl.: 110QC 2,5 min; 30QC/min;5 min; 260QC 20 min), e 3% XE-60

{N 2: 20 psi; INJ.: 17QQC; COL.; 110QC 1,5 min; 12,SQC/min 12 min;

260QC 12 ~;n).·'

O rendimento do etil feni1 mercapta1 do benza1deido foi
de 45% (0,98g; 3,78 mmo1es), determinado por normalização das ã-

reas dos picos do cromatograma do produto bruto. A coluna utili

zada foi de 3% SE-52, nas mesmas condições usadas na identifica

ção.

3.3,2.6. Reação do feni1 feniltiometi1 su1fõxido com o brometo

de fenilmagnesio.

Utilizando 4,5 mmo1es do feni1 feni1tiometi1 su1fõxido

(1,12g em 5 m~ de éter) e 11,3 mmo1es do brometo de fenilmagne 

sio em 10 ml de eter e procedendo como descrito em 3.3.1.2., ob-
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tiveram-se l,75g do produto bruto.

Para a identificação do mercaptal por cromatografia de

gãs (ver -3.3.1.3.), utilizaram-se as colunas: 3% SE-52 (N 2 : 20

psi; INJ.: 170QC: COL.: 110QC 2 min; 20QC/min 2 min; 150QC 2 min;

25QC/min 4 min; 250QC 12 min), e 3% XE-60 (N 2: 20 psi; INJ.

170QC; COL.: 110QC 1,5 min; 12,5QC/min 12 min; 260QC 12 min).

Da anãlise por cromatografia de gãs (ver procedimento

B, em 3.3.1.3.) determinou-se um rendimento de 53% dO'fenilmerca~

tal do benzaldeido (O,73g; 2,37 mmoles), utilizando a coluna de

3% SE-52 nas condições indicadas acima.

3.3.2.7. Reação do l,3-ditiolano-l-õxido com o brometo de fenil

magnesio.

Procedendo como descrito em 3.3.1.2. , e utilizando 7

mmoles do l,3-ditiolano-l-õxido (O,86g em 10 ml de THF) e 17,5

mmoles do brometo de fenilmagnesio, obtiveram-se 2,Og do produto

bruto.

Identificou-se o produto (ver 3.3.1.3.) utilizando a

coluna de 3% SE-52 (N 2 : 20 psi; INJ.: 240QC; COL.; 180QC 8 min ;

30QC/min 2 min; 240QC 8 min).

Por cromatografia de gãs (ver procedimento B em 3.3.1.3.)

determinou-se o rendimento de 20% (0,269; 1,4 mmoles) utilizando

a coluna e as condições indicadas acima para identificação.
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3.4. PREPARAÇOES E REAÇOES DE CARB~NIONS DO ETIL ETILTIOMETIL

SULFOXIDO.

3.4.1. Pelo emprêgo do n-buti1 1itio

.. 8
3.4.1.1. Preparação do carbânion

Uma solução 0,5M do su1fõxido em tetrahidrofurano era

colocada em balio ~e três tubu1aduras munido com septo de borra

cha, tubo de entrada para nitrogênio, termômetro, e barra magne

tica. Resfriava-se o ba1io com banho de gelo-sal e adicionava-se

às gotas e com agitação, um equivalente de uma solução 2M de bu

til litio em n-hexano. A mistura era mantida sob nitrogênio ,

com a temperatura interna entre -8 e -5QC, durante a adição, e

usada logo em seguida.

3.4.1.2. Reação com um equivalente de brometo de fenilmagnesio.

Preparou-se, como descrito em 3.3.1.1., uma solução de

11,0 mmoles do brometo de fenilmagnesio em 15ml de éter. Conser

vou-se o funil conta-gotas da aparelhagem, e substituiu-se o con

densador por um tubo para admissão de nitrogênio.

Uma solução do carbânion do etil etiltiometil sulfêxi

do foi preparada, como descrito em 3.4.1.1., a partir de 10 mmo

les do sulfõxido (1,52g em 20 m1 de THF) e 10 mmoles de buti1 li

tio (5 m1 BuLi 2 M em hexano), e transferida, por meio de uma pi

peta seca, para o funil conta-gotas adaptado na aparelhagem onde

foi preparado o composto de Grignard. Para a transferência, apl!

cava-se uma pressão positiva de nitrog~nio em cada aparelhagem
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que estava sendo aberta

Adicionou-se a solução do carbãnion, às gotas, sobre a

solução do brometo de fenilmagnesio, com agitação e resfriamento

em banho de gelo. A reação foi continuada, e o tratamento da mis

tura foi efetuado, do mesmo modo como descrito em 3.3.1.2. para

as reaç5es de su1f5xidos com compostos de Grignard. Foram obtt 

das l,68g do produto bruto.

Determinou-se a quantidade do eti1mercapta1 do benza1

deido no bruto (O,237g; 1,1 mmo1es), correspondente a um rendi 

mento de 11%, procedendo-se como descrito para a anã1ise do bru

to da experiência 3.3.2.1.

3.4.1.3. Reação com dois equivalentes de brometo de feni1magnlsio.

Procedendo como descrito na secção anterior (3.4.1.2.),

partiu-se de 4,73 mmo1es do carbãnion do eti1 eti1tiometi1 su1fõ

xido em 10 m1 de THF, e 10,1 mmo1es do brometo de fenilmagnésio

em 10 m1 de éter, obtendo-se 0,94g do produto bruto, com um cont~

üdo em dieti1mercapta1 do benza1deido (0,16g; 0,75 mmoles) corres

pondendo a um rendimento de 15,5%.

3.4.1.4. Reação com brometo de feni1magnesio, em presença de bro

meto de magnesio.

49
O brometo de magnésio foi obtido em uma aparelhagem

protegida contra umidade, adicionando-se, às gotas e com agitação

magnética, uma solução de 6 mmo1es (2,16g) de brometo mercurioem
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10 ml de THF, sobre 12 mmoles (O,3g) de magnésio. A mistura, após

adição, foi agitada sob refluxo por 3 horas, resultando em uma so

lução clara contendo uma suspensão fina de um sólido cinzento. O

s51ido foi separado por filtração r~pida sob nitrog~nio, ~utili 

zando-se um funil seco de vidro sinterizado. A solução do brometo

de magnesio foi recolhida diretamente em um funil conta-gotas

adaptado na aparelhagem a ser utilizada em seguida.

A solução do brometo de magnesio foi adicionada; às go

tas, com agitação magnetica, e resfriamento em gelo, sobre uma s~

lução do éarbânion do etil etiltiometil sulfõxido recentementepr~

parada (ver 3.4.1.1.) a partir de 6 mmoles do sulfõxido (O,91g em

10 ml de THF) e 6 mmoles de butil lítio (3 ml de BuLi 2 M em hexa
\

no). Esta mistura foi deixada agitando a temperatura ambiente por

1 hora, e transferida, sob nitrog~nio, para um funil conta-gotas.

Adicionou~se a mistura sBbre uma-solução de 6 mmoles de

brometo de fenilmagnesio em 10 ml de eter (preparada como descri

to em 3.3.1.1.), às gotas, com resfriamento em gelo, e com agita

ção mecânica. A continuação da reação e o tratamento da mistura'

resultante foram efetuados do mesmo modo como descrito ~m 3.3.1.2.

para as reações de sulfõxidos com, compostos de Grignard, obtendo-

se O,9g do produto bruto.

A quantidade do etil mercaptal do benzaldeido contida no

bruto (O,l08g; 0,51 mmoles), correspondendo a um rendimento de

8,5%, foi determinada procedendo-se como descrito para a anãlise

do bruto da experiência 3.3.2.1.

Repetiu-se a experi~ncia utilizando 1,5 equivalentes do

reagente de Grignard ( 9 mmoles), obtendo-se l,19g do bruto, con

tendo 0,134g (0,63 mmo1es) do mercapta1, o que corresponde a um
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rendimento de 10,5%.

3.4.1.5. Reação com água deuterada

Uma solução de 6 mmoles do carbânion do etil etiltiome

til sulfõxido em 12 ml de THF, foi preparada como descrito em

3.4.1.1. A esta solução, resfriada entre -8 e -SQC, adicionou-se

is gotas e com agitação, uma solução de 0,4 ml de ~cido sulfnri

co (20% S03) em 1 ml de ãgua deuterada. Separou-se a fase orgâni

ca e secou-se com sulfato de sõdio anidro. O solvente foi evapo

rado ã trompa, obtendo-se O,51g do sulfõxido deuterado.

I V ( fi 1me; NaC1): 222 Ocm - 1 (f r aca ); 21 7Ocm-1 (f r aca ); 1O4Ocm- 1 (f o.!:.

te)

RMN{CC1 4-Tr"1S): ô 3,63{s. 1 H); 2,81{q. 4 H); l,32{t.5 H).

A fase aquosa foi extraida com ~ter, e o extrato foi la

vado com solução saturada de sulfato de sódio e seco com sulfato

de sódio anidro. Após evaporação do solvente, obtiveram-se mais

0,21g do sulfõxido deuterado.

3.4.2. Pelo emprêgo de hidreto de sódio

50
3.4.2.1. Preparação do carbânion

Utilizava-se um balão de três tubuladuras, ao qual fo -

ram adaptados um condensador com tubo de cloreto de cãlcio, um

tubo para admissão de nitrogênio, e um septo de borracha.

Colocava-se, no balão,_6,58 mmoles (O,158g) de hidre
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to de sõdio, correspondendo a O,316g de uma emulsão oleosa con

tendo 50% do hidreto. O hidreto era liberado do õleo por lava 

gem com v~rias porç~es de h~xano anidro. Cada porção de hexano

era injetada, por meio de uma seringa, sob nitrogênio, e retira

da apõs agitação e deposição do sõ1ido. Os traços finais de he

xano eram eliminados a vãcuo. Adicionava-se, então, 10m1 de éter
,

seco. A suspensão de hidreto resultante, adicionava-se, às gotas

e com agitação magnética, uma solução de 6,58 mmoles (l,Og) do

etil etiltiometi1 sulfõxido em 5 ml de eter. Completava-se a rea

ção ag1tando~se sob refluxo durante 3 horas.

3,4.2.2. Reação com um equivalente de brometo de fenilmagnesio.

Preparou-se, como descrito em 3.4.2.1.~ uma suspensão
-~.-

de 6,58 mmoles do carbãnion em 15 ml de eter.

A esta suspensão, resfriada em banho de gê10 e com a

gitação mecânica, adicionou-se, às gotas, uma solução de 6,7mm~

les do brometo de fenilmagnesio em 8 ml de éter (ver 3.3.1.1.).

A reação e o tratamento da mistura foram efetuados do

mesmo modo como descrito em 3.3.1.2. para as reações de sulfõxi

dos com compostos de Grignard. Obtiveram-se 0,76g do produto br~

to.

A quantidade de etilmercaptal do benzaldeido contida

no bruto (O,426g; 2,0 mm01es), determinada como descrito para a

experiência 3.3.2.1., corresponde a um rendimento de 30%.
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3.4.2.3; Reação com dois equivalentes de brometo de fenilmagnesio

Procedendo como descrito na secçao anterior (3.4.2.2.).

partiu-se de 6,58 mmoles do carbânion e de 14,5 mmo1es do brome

to de fenilmagnesio, obtendo-se, 1,49 do produto bruto, com um

conteudo em dieti1mercapta1 do benza1deido (0,8439; 3.97 mmoles)

correspondente a um rendimento de 60%.

3.4.2.4. Reação com ~gua deuterada

A uma suspensão de 3,5 mmo1es do carbânion em 10 m1 de

éter, preparada como descrito em 3.4.2.1., adicionou-se, ãs go 

tas, com agitação magnética e resfriamento em gelo, uma solução

de 0,2 m1 de ãcido sulfúrico (20% S03) em 2 m1 de ~gua deuterada.
-_.-

Extraiu-se·a fase orgãnicacom eter, secou-se o extrato com sul-

fato de sõdio anidro e evaporou-se o solvente, recuperando-se

O,34g do su1fõxtdo.

O su1fõxido recuperado não era deuterado, como evidenc!

ado pela ausencia de absorção entre 2000 e 2500cm- 1 no espectro

do infravermelho, e pela relação de intensidades dos sinais na

ressonância magnetica nuclear: RMN(CC1 4-TMS)ô 3,63 (s.2 H); 2,81

(q. 4 H); 1,32(t. 6 H).

3.4.3. Pelo emprego do brometo de eti1magnesio

3.4.3.1. Preparação e reação com ãgua deuterada.

Uma solução de brometo de eti1magnesio (10,8 mmo1es) em

12 m1 de eter, preparada como descrito em 3.3.1.1., foi adiciona
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da, às gotas, com agitação e resfriamento em gelo, sobre uma so

lução do etil etiltiometil sulfõxido (10 mmoles) em 10 ml de eter

Formou-se um s~lido viscoso "durante a adição. A mistura foi agi

tada sob refluxo por 3 horas, e deixada em repouso ã noite. Adi

cionou-se, em seguida, às gotas, com agitação e resfriamento em

gelo, uma solução de 0,4ml de ãcido sulfúrico (20% S03) em 2 ml

de ãgua deuterada. A mistura foi saturada com sulfato de sõdio ,

extraida com éter, e o solvente eliminado ã trompa, com banho a

40QC. O produto bruto (0,6g) foi ana1izado, constatando-se a pr!

sença do etil etiltiometil sulfõxido não deuterado.

RMN (CC14-Tf~S): ô3,63(s. 2 H}; 2,81 (q. 4 H); 1,32 (t. 6 H)

IV (filme; NaCl): 1040cm- 1 (não absorve entre 2000-2500cm- l ).

3.4.4. Pelo emprego do brometo de fenilmagn~sio

3.4.4.1. Preparação e reação com ãgua deuterada

Partindo-se de 10 mmoles do brometo de fenilmagnesio e lO

mmoles do etil etiltiometil su1fõxido e procedendo-se nas mesmas

condições empregadas em 3.4.3.1., obtiveram-se 1,16g do produto

bruto contendo o eti1 etiltiometi1 su1f5xido não deuterado.

RMN (CC1 4-TMS}:o 3,63(s.2 H"); 2,81(q.4. H); 1,32(t. 6 H}

-1 - . -1}IV (filme; NaC1): 1040cm (nao absorve entre 2000-2500cm
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3.5. COMPOSTOS DISPONIVEIS

3.5.1. Solventes e reagentes não purificados

Ciclohexano (Merck, uvasol); Diclorometano (Merck); Te

tracloreto de carbono (Merck, uvasol); Acido acetico glacial

(QEEL); Perhidrol 30% (May & Baker); Formalina 40% (Quimibrãs) ;

Metanotiol (Eastman Kodak); N-Clorosuccinimida (Merck); n-Butil

lítio 2 M em hexano (Ventron); Hidreto de sódio 57% em dispersão

oleosa (Ventron); Magnesio (Carlo Erba).

3.5.2. Solventes e reagentes purificados

Tetrahidrofurano (Aldrich). Refluxado e destilado sõbre hidreto
51 a

de lítio e alumínio •

Fenol (Merck). Destilado, coletando-se a fração de Eb.

9l,5QC/25mmHg. Seco em dessecador ã pressão reduzida, com
51 b

xido de f6sforo, durante tris dias ..

= 91,0

pentõ

Iodometano (QEEL).Destilado. Eb. = 39-40QC

Bromoetano (BDH). Destilado. Eb. = 38-39QC

Sulfato de etila (L. Light & Co. Ltd;). Destilado. Eb. = 96QC /

l5mm Hg.

Cloreto de benzila (Riedel). Destilado. Eb. = 75-77QC/22 mmHg.

Bromobenzeno (Kodak). Destilado. Eb. = l48-l49QC

p-Bromotolueno (Kodak). Destilado. Eb. = 176-l79QC.

o-Bromoanisol (Aldrich. Destilado. Eb. = 73QC/ 4 mmHg.

Etanotiol (Eastman Kodak). Destilado. Eb. = 35-36QC

Propanotiol (Kodak). Destilado. Eb. = 67-68QC
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Eti1enotio1 (A1drich). Destilado. Eb. = 45QC/13 mmHg.

Benzenotiol (Kodak). Destilado. Eb. = 62-63QC/15 mmHg

p-Metoxibenzenotio1 (A1drich)~ Destilado. Eb. = 89-90QC/5 mmHg

p-Anisa1deido (Aldrich). Destilado. Eb. = 86-88QC/2 mmHg

o-Anisa1deido (A1drich). Recrista1izado (eter de petrõ1eo). F= 37

38QC.

p-To1ua1deido (Merck). Destilado. Eb. = 78-79QC/9 mmHg.

3.6. PREPARAÇOES DE SULFnXIDOS

3.6.1. Preparação do metil metiltiometi1 su1fõxido

52
3.6.1.1. Metilmercaptal do forma1deido

Em um balão de três tubuladuras, munido de um dedo frio

para ref1 uxo refrigerado com gê10 seco -e --a.:c-etona., adaptado a um tu

bo em U com mercurio, adicionaram-se 25g (0,52 mo1) de metanotio1

e 22,5g de forma1deido 35% (0,26 mol). Nesta mistura, resfriada em

gelo e sal, introduziu-se~ lentamente· e com agitação magnetica,uma

corrente de ácido clorídrico seco ate saturação. O material foi

deixado em repouso por uma noite. A fase orgânica foi extraida com

eter, e o extrato lavado com ãgua, com cinco porções de uma solu 

ção de NaOH 2%, e novamente com ãgua. A solução foi seca com carbo

nato de potãssio, filtrada, e o solvente eliminado ã trompa, obten

,

Eb. =

148-l49QC). Rendimento: 80%.

RMN (CC1 4-TMS): Ô 3,57(5.2 H); 2,12(5. 6 H).
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53
3.6.1.2. Meti1 meti1tiometi1 sulf5xido

A uma solução de 12,5g (116 mmoles) do metilmercaptal

do formaldeido em 25m1 de ãcido acetico glacial, adicionou-se

ãs gotas, com agitação magnética e resfriamento em gelo e sal ,
12,5 ml de água oxigenada 30% (120 mmoles), mantendo-se a tempe

ratura :-da mistura entre O e 109C. A agitação foi continuada com

resfriamento por uma hora, e I temperatura ambiente por meia ho

ra. Adicionaram-se 150 m1 de dic1orometano, e 30g de carbonato

de potãssio. Agitou-se a mistura por uma hora. O sõ1ido foi remo

vido por filtração e o filtrado seco com sulfato de sõdio anidro.

O solvente foi eliminado ã trompa e o material bruto foi desti1!

do, coletando-se 7,4g do metil metiltiometil su1fõxido com Eb.=
53

92-939C/2,5 mmHg. (Li t. . Eb. = 92--939C / 2,5 mm Hg) • Rendi-.
mento: 51%. --

RMN (CC1 4-TMS):ô 3,73 (s.2 H) ; 2,63(5.3 H) ; 2,32(s.3 H) •

IV (filme; NaCl) : 1040cm- l (forte)

3.6.2. Preparação do etil eti1tiometi1 sulf5xido

Procedendo como descrito para a preparaçao do metil-

mercapta1 do formaldeido (ver 3.6.1.1.), partiu-se de 124g de
i
\

etanotiol (2 moles) e 83,6g de formaldeido 35% (1 mol), obten-

do-se 132,3g do produto bruto. Por destilação a vãcuo, coleta 

ram-se 121,6g do etilmercaptal do formaldeido a 629C/l0 mm Hg.
5"

(Lit. : Eb.= 74-769C/ 11 mmHg). Rendimento: 89%.
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RMN ((CC1 4-TMS): Ô 3,63(s. 2 H); 2,63(q. 4 H); l,30(t. 6 H)

_ 53
3.6.2.2. Etil etiltiometil sulf5xido

Procedendo como descrito para a preparação do metil me

ti1tiometi1 sulfõxido (ver 3.6.1.2.), partiu-se de 16,02g ( 118

mmoles) do etilmercaptal do formaldeido e de 13,5 ml de ;gua oxi

genada 30% (118 mmoles), obtendo-se 16,7g do produto bruto. Por

destilação obtiveram-se 12,6g do etil etiltiometil sulfõxido com
53

Eb. = 949C/ 2 mmHg. (Lit. Eb. = 95-979C/2,5 mmHg). Rendimen-

to: 70%.

Rt4N (CC14-n~S): Ô 3,63 (s. 2 H); 2,81(q. 4 H}; l,32(t. 6 H}

IV (filme; NaCl); 1040cm- l (forte)

3.6.3. Preparação do metil propil sulfõ~idci

55
-3,6.3.1. r~etil propil sulfeto

Em um balão de três tubuladuras munido com agitador me-

cânico, condensador e funil conta-gotas, colocou-se uma solução

de 20,5g (512 mmoles) de hidrõxido de sõdio em 125 ml de ãgua.

Adicionaram-se às gotas, com agitação e resfriamento em gelo e

sal, 45,3 ml (38g; 500 mmoles) de propanotiol. Apõs adição, o ba

nho foi retirado, e adicionaram-se, ~s gotas e com agitação ,

31,2 ml (71g; 500 mmoles) de iodometano. A mistura foi aquecida

em banho a 509C durante 3,5 horas e, em seguida, destilada por

arraste a vapor. A-fase orgãnica separada do destilado foi lava

da com ãgua e tratada com 40 ml de uma solução de hidróxido de



sódio 10% agitando-se· durante meia hora. Apõs lavagem com

73

-agua,

secagem sobre cloreto de cálcio e separação do sõlido, o produto

bruto (37g) foi fracionado sõbre hidreto de lítio e alumínio, co-
55

letando-se 34,5g do meti1 propi1 sulfeto a 90-92QC (Lit. : Eb. =

95,6QC). Rendimento: 77%.

Rr~N (CC1 4-TMS): Ô 2,45(t. 2 H); 2,05(s.3 H); l,57(sex. 2 H); 1,00

(t.3 H).

53
3.6.3.2. Metil propi1 sulfõxido

Procedendo como descrito para a prepar~ção do metil me

tiltiometil sulfõxido (ver 3.6.1.2.), partiu-se de 9,Og (100 mmo

les) do metil propi1 sulfeto .e de 11,4 m1 de ;gua oxigenada 30%

(101 mmoles) obtendo-se 10,6g do produto bruto. Por destilação

foram obtidas 6,97g do meti1 propil sulfõxido com Eb. = 73QC/3mm
56

Hg. (Lit. Eb. = 1029C/15 mmHg). Rendimento: 65%.

RMN (CC1 4-TMS): Ô 2,67(t. 2 H); 2,50(s. 3 H); 1,73{sex. 2 H) ;

1,07(t. 3 H).

IV (filme; NaC1): 1040cm- l (forte)

3.6.4. Preparação do fenil feniltiometil sulfõxido

57
3.6.4.1. Fenilmercaptal do formaldeido

Numa mistura de 20 ml (21,7g); 200 mmoles) de benzeno

tiol, 8 ml de formaldeido 40% (107 mmoles de CH 20) e 20 ml de

ãcido acetico glacial, introduziu-se uma corrente rãpida de ãci
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do clorídrico gasoso, sem resfriamento. Observou-se desprendime~

to de calor, e, em 15 minutos, separação de fase oleosa, indica

da por turvação da mistura. O ãcido foi borbulhado por mais uma

hora. A fase oleosa foi extraida com eter, e o extrato lavado com

ãgua, em seguida com solução de hidrõxido de potãssio 5%, e nov!

mente com ãgua. Apõs secagem com sulfato de sõdio anidro e sepa

ração do sõlido, eliminou-se o solvente a vãcuo, e destilou-se o

produto bruto, coletando-se, a 158-1609C/0,6 mmHg, 15,49 de um

líquido incolor que solidificou com o resfriamento. F= 34-35QC
57

(Lit. F = 36QC). Rendimento: 66%.

RMN (C C14- TM S): Ô 7, 1-7 ,5 (m. 1O H); 4,27 (s. 2 H).

53
3.6.4.2. Fenil feni1tiometi1 sulfõxido

A uma solução de 5,3g(22,8 mmo1es) do fenilmercapta1 do

forma1deido em 17,5 m1 de ãcido acetico glacial, adicionaram-se,

~s gotas, com resfriamento em banho de ãgua e agitação, 2,6 ml de

ãgua oxigenada 30% (22,8 mmo1es). Agitou-se por duas horas. Adici

onaram-se 200 m1 de diclorometano, 21g de carbonato de potãssio e

5 m1 de água, agitando-se ate cessar efervescência. A fase orgãni

ca foi separada e seca com sulfato de sôdio anidro. Após filtra

ção e evaporação do solvente,· obt·ivera-m-se6,3g -do ··produto-bru'to.

O sulfõxido puro foi separado em uma coluna com 80g de ge1 de sí

lica usando-se dic10rometano como e1uente. Foram obtidas 4g do fe

nil feniltiometi1 sulfõxido. Rendimento: 70%
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RMN (CC1 4-TMS):ô 7.1-7.8(m. 10 H); 4.0S(s. 2 H).

IV (filme; NaCl): 10SOcm- l (forte)

3.6.S. Preparação do etil feniltiometil sulfõxido

58
3.6.S.1. Etil clorometil sulfeto

Em um balão de tres tubu1aduras munido com um condensa-

dor com tubo de cloreto de cãlcio foram misturadas 5g (160 mmo '

les) de paraformaldeido com 10.3g (160 mmoles) de etanotio1. In-

troduziu-se nesta mistura. resfriando-se com gelo e sal. uma cor

rente de ãcido clorídrico seco ate saturação. Adicionaram 30g de

cloreto de cãlcio anidro e se deixou a mistura em repouso ~ noi-

te.

Após adição de SO ml de éter. filtrou-se r~pidamente p~

ra um balão de duas tubu1aduras. Adaptou-se um tubo de cloreto

de cãlcio e se fêz passar uma corrente de nitrogenio até el;min~

ção do ãcido clorídrico. Por destilação do material bruto. obti-
5 8

veram-se 9,Og do clorometil sulfeto. com Eb. = 126-128QC (Lit.

Eb. = 128-l31QC) correspondendo a 50% de rendimento.

RMN (CC1 4-TMS):ô 4.70(s. 2 H); 2.77(q. 2 H); 1.33(t. 3 H).

52
3.6.5.2. Etil feniltiometil sulfeto

Em um balão de três tubuladuras foram colocadas 1,04 9

(45,2 at-g) de sõdio e 20 ml de etanol absoluto. Adaptou-se um
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condensador de refluxo com tubo de cloreto de cãlcio e, após dis

soluçio completa do s5dio, adicionaram-se 4,97g (45,2 mmoles) de

benzenotiol ãs gotas e com agitação magnética. ~ solução resu1 

tante adicionaram-se, ~s gotas, 5g (45,2 mmo1es) de eti1 c1orome

til sulfeto, com resfriamento e agitaçio. Em seguida aqueceu-se

a mistura sob refluxo por meia hora. Destilou-se a maior parte

do ã1coo1, adicionou-se ãgua e extraiu-se o material orgânico com

éter. O extrato foi seco com sulfato de sódio anidro e o produto

bruto (7,3g), obtido após eliminação do solvente, foi fracionado,
52

coletando-se 4,5g do mercaptal a 143QC/12 mm Hg. (Lit. : l45~C/

12 mm Hg). Rendimento~ 54%.,

RMN (CC1 4-TMS): d 7,03-7,50(m. 5 H); 3,90(s. 2 H); 2,63(q. 2 H);

1,23(t. 3 H).

Procedendo como descrito em 3.6.1.2., utilizaram-se

4,27g (23,2 mmo1es) de íeniltiometil eti1 sulfeto em 5 ml de ãci

do acetico, e 2,65g de ãgua oxigenada 30% (23,2 mmoles) para a

reação, 30 ml de diclorometano para extração do produto e 6g de

carbonato de potãssio para a neutralização do ãcido acético. Ob

tiveram-se 4,lg do produto bruto. O feniltiometil etil sulfõxido

foi separado do bruto por cromatografia em coluna, utilizando-se

809 de ge1 de si1ica e~ como eluente, uma mistura de 40% de ace

tona em hexano. O rendimento do su1fõxido foi de 2,4g (51%).

RMN (CC1 4-TMS): d 7,06-7,60(m. 5H); 4,00(s.2H); 2,76 e 2,70(d.q.

2H); 1,20(t.3H).
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IV (Filme - NaCl): 1040cm- l (forte)

Ressonância do fenil etiltiometi1 su1fõxido:

RMN(CC1 4-TMS): & 7,4-7,8(m. 5 H); 3,7(s. 2 H); 2,71(q.2 H); 1,26

(q. 3 H).

3.6.6. Preparação do 1,3-ditio1ano-l-õxido

59
3.6.6.1. 1,3-0itiolano

A uma soluçio de 39 de ;cido p-toluenosulf5nico em 150

ml de clorofórmio adicionaram-se, com agitação e resfriamento em

gelo, 12g (126 mmo1es) de eti1enotiol e 3.78g (126 mmoles) de p!

raformaldeido. A mistura foi deixada agitando com resfriamento

em gelo por duas horas e em repouso em geladeira durante a noite.

Jogou-se em ãgua, separou-se a fase orgânica, que em seguida foi

lavada com ãgua. cinco vêzes com solução de hidróxido de potãs 

sio 5%, e cinco vezes com ãgua. Após secagem com sulfato de sõ

dio anidro e filtração do sõlido, evaporou-se o 'solvente, obten

do-se 5,5 g do produto bruto. Por destilação em uma pequena colu

na de Vigreaux obtiveram-se 4,5g do 1,3-ditiolano coletado a
6 o

64QC/14 mmHg (lit. = 61QC/ll mmHg). Rendimento: 34%.

RMN(CC1 4-TMS): Ô 3,84(s. 2 H); 3,14(s. 4 H).

60
3.6.6.2. 1;3~Oitio1ano-l-õxido

Uma solução de 2,5 ml (24,5 mmo1es) de ;gua oxigenada

em 5 ml de ãcido acetico foi adicionada, às gotas, com agitaçio
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e resfriamento em gelo, sobre solução de 3,07g (28,9 mmo1es) de

1,3-ditio1ano em 5 m1 de ãcido acetico, mantendo-se a temperatu

ra interna entre 6 e 10QC. A-mistura foi agitada a frio por mais

meia hora, e deixada em repouso ã temperatura ambiente por três

dias. O solvente foi e~i~inado i trompa e depois na bomba de vã

cuo entre 11 e 1 mm Hg, com banho abaixo de 40QC, obtendo-se 4,8g

do produto bruto. Por desti1aç~0, coletaram-se 1,55g do produto
60

a 128-132QC/3 mm Hg (Lit. : Eb. = 11S-120QC/1mm Hg), correspon-

dendo a um rendimento de 51%.

RMN(CC1 4-TMS):ô 4,O(s. 2 H); 3,0-3,8(m.4 H).

IV (filme; NaC1): 1040cm- 1 (forte)

3.7. PREPARAÇUES DE COMPOSTOS PARA FINS COMPARATIVOS

52

3.7.1. Preparaç~o do eti1mercapta1 do p-metoxibenza1deido

Em um balão de tris tubu1aduras, ao qual foi adaptado

um dedo frio contendo gelo-seco e acetona, com tubo de cloreto

de cã1cio, e um tubo para admissão de ãcido clorídrico ga$OSO ,

foram misturadas 6,8g (5D mmoles) de p-metoxibenzaldeido e 6,51

9 (105 mmo1es) de etanotiol. Nesta mistura, resfriada em gelo e

sal, introduziu-se uma corrente de ãcido c1orídrido gasoso ate

saturação. Precipitou-se um sõlido branco. O ãcido clorídrico em

excesso foi eliminado conservando-se a mistura sob vãcuo, duran-

te 24 horas, em um dessecador contendo hidrõxido de sõdio. O pr~

duto foi recristalizado de etanol, e seco em dessecador contendo

cloreto de cãlcio anidro. Foi obtido um rendimento de 82% do
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61
p-metoxibenza1deido (10g) com F= 41-42,59C. (Lit. :F= 42-439C) .

. RMN(CC1 4-TMS): Ô 6,70-7,40(m. 4 H); 4,83(s. 1 H); 3,73(s. 3 H) ;

2,50(q. 4 H); l,18(t. 6 H).

52
3. 7. 2. Preparação do eti1mercaptal do o-metoxibenzaldeido

Em aparelhagem idêntica ã utilizada em 3.7.1. foram

misturadas 6,8g (50 mmoles) do o-metoxibenza1deido e 6.51g (105

mmo1es) de etanotiol. Nesta mistura, resfriada em gelo e sal ,

introduziu-se uma corrente de ãcido clorídrico gasoso ate satu

ração. Formou-se um óleo. O ãcido clorídrico em excesso foi e1i

minado conservando-se a mistura sob vãcuo, durante 24 horas, em

um dessecador contendo hidrõxido de sódio. O produto foi extrai

do com eter e o extrato foi lavado com ãg.l.Ia~ depois com solução

de hidrõxido de sódio 10%, e novamente com ãgua. Agitou-se com

solução saturada de bissu1fito de sódio durante uma hora, lavo~

se com ãgua, secou-se com sulfato de .s5dio anidro, filtrou-se e

evaporou-se o solvente, obtendo-se 10g do produto bruto. Desti

lou-se o bruto, coletando-se o mercapta1 do o-metoxibenza1deido

(7,5g) a 98-100QC/O,02 mm Hg. Rendimento: 31,5%.

RMN(CC1 4-TMS): o6,65-7,65(m. 4 H); 5,43(s. 1 H); 3,77(s. 3 H)

2,50(q. 4 H); 1,17(t. 6 H).

S2
3.7.3. Preparação do etilmercaptal do tolualdeid~

.,

Partindo de 4,8g (39 mmo1es) de tolualdeido e 59 (80

mmoles) de etanotio1, e procedendo como descrito em 3.7.2., ob-
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tiveram-se 6,77g de etilmercaptal do tolualdeido, coletado, por
62

destilação, a 123-124QC/0,4 mm Hg (Lit. : Eb. = 125-130QC/0,35

mm Hg). Rendimento: 74,3%.

RMN (CC1 4-TMS):6 6,9-7,4(m. 4 H); 4,87(s. 1 H); 2,50(q. 4 H)

2,30(s. 3 H); 1,20(t. 6 H).

52
3.7.4. Preparação do fenilmercaptal do benzaldeido

Partindo de 1,9g (18 mmoles) de benzaldeido e de 4,2g

(37 mmol es) de ti ofenol, obti veram-se, procedendo como descri to

em 3.7.1., 4,2g (75,9%) do fenilmercaptal do benzaldeido com
63

F= 48-51QC após recristalização em etanol (Lit. F = 52QC).

RMN (CC14~TMS): 6 7,0-7,5(m. 15 H); 5,33(s. 1 H).

3.7.5. Preparação do etilfenilmercaptal do benzaldeido

61+

3.7.5.1. Benzil fenil sulfeto

.,

Em um balão munido de um funil conta-gotas e um conden

sador para refluxo com tubo de cloreto de cã1cio, colocou-se uma

solução de hidróxido de potássio (5,6g; 0,1 mo1) em etano1 ( 50

m1). Adicionaram-se, às gotas e com agitação, 11g (0,1 mol) de

benzenotiol e, em seguida, uma solução de cloreto de benzila

(12,65g; 0,1 mol) em etanol (50 ml). A mistura foi aquecida sob

refluxo por 5 horas. Eliminou-se a maior parte do solvente por

destilação. O sólido resultante foi misturado com ãgua, extraido

com éter, e o extrato lavado com três porções de hidrõxido de p~

tãssio 5%, três vêzes com água, e seco com sulfato de sõdio ani-
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81

bruto

(17,9g) foi recrista1izado de metanol~ãgua, obtendo-se 12g (63%)
6~

do benzil fenil sulfeto comF= 40-41QC. (Lit. : F= 41-42QC).

RMN{CC1 4-TMS): ~ 7,0-7,4{m. 10 H); 4,0{s. 2 H)
6~

Lit. :RMN (CC1 4-TMS): ~ 4,00{s.)

6~

3.7.S.2. a-C1orobenzi1 feni1 sulfeto

A uma solução de benzil fenil sulfeto (S,45g; 25 mmoles)

em tetrac1oreto de carbono (SOm1), contida em um balão com tubo de

cloreto de cã1cio, adicionou-se, com agitação, N-c1orosuccinimida

(3,34g; 25 mmo1es), mantendo-se a temperatura entre 20 e 25QC.

Apõs duas horas de agi tação, o. sõl i do fo,..!11.a.do foi removi do por

filtração, obtendo-se uma solução de a-clorobenzil feni1 sulfeto.

6~

Lit. : RMN{CC1 4-TMS): ~ 6,15{s.)

52
3.7.S.3, Etil fenil mercaptal do benzaldeido

A uma solução de etõxido de sõdio, preparada a partir

de 288mg (12,S mmoles) de sõdio e 10 ml de etanol absoluto, adi

cionaram-se, lentamente, 780rng (12,5 mmoles) de etanotiol. Esta

solução foi adicionada, às gotas, com agitação e à temperatura

ambiente, sobre uma solução de 12,5 mmoles de a-clorobenzil fe

ni1 sulfeto em 25 ml de tetracloreto de carbono. A mistura foi
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deixada em repouso durante a noite e jogada em ãgua. A fase orgã

nica f~i lavada com solução de carbonato de potãssio, depois com

ãgua, e seca com sulfato de 's5dio anidro. Por evaporação do sol

vente obtiveram-se 2,5g do produto bruto.

Por cromatografia de gãs do produto bruto nas mesma9

condições indicadas em 3.3.2.5., observou-se a presença de três

compostos na proporção de 1:4:1. Os compostos de menor quantida

de foram identificados, por injecção em mistura com os autênti 

cos, como sendo o dieti1mercaptal do benza1deido e o difeni1mer

captal do benzaldeido. O de maior quantidade corresponde ao eti!

feni1mercapta1 do benzaldeido, como evidenciado pelo espectro de

ressonância magnetica nuclear do produto bruto, que apresenta si

nais dos três mercaptais. Por cromatografia em coluna utilizan 

do~se 50g de gel de sílica, e 2% de acetona em hexano como eluen

te, não foi possível a separaçãn dos mercaptais. O espectro de

ressonância magnetica nuclear do material recuperado da coluna

apresenta os sinais:

RMN (CC1 4-TMS): 5 7,0-7,5(m.); 5,36(s.); 5,10(s.); 4,87(s.);

2,58(q.); 2,45(q.); 1,16(t.); 1,13(t.).

59
3.7.6. Preparação do 2-feni1-l,3-ditiolano

Uma solução de benzaldeido (4,24g; 40 mmoles) e etile~

noditiol (4g; 42 mmoles) em clorof5rmio (25 ml) foi saturada rã

pidamente (5 min.) com ãcido clorídrico seco, resfriando-se com

banho de ãgua. A solução foi ~avada com ãgua, com cinco porções

de 30 ml de hidr5xido de s5dio 4%, novamente com água, e depois
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seca com sulfato de sõdio anidro. Apõs eliminação do solvente, o

produto bruto (7,34g) foi destilado a vãcuo, obtendo-se 5g(69 %)
. 61

do 2-feni1-l,3-ditio1ano com Eb.= 128-129QC/0,8 mm Hg. (lit.

Eb. = 129-l30QC/l,5 mm Hg).

RMN (CC1 4-TMS):ô 7,1-7,6(m. 5 H); 5,56(5. 1 H); 2,96-3,60(m.4 H).

65
3.7.7. Preparação do eti1 p-metoxifeni1 sulfeto

Sôbre uma solução de 2g (50 mmo1es) de hidróxido de sõ

dio em 20 ml de ãgua adicionou-se, com agitação, 5,6g (40 mmoles)

de p-metoxibenzenotiol e, em seguida, 6,559 (42,5 mmoles) de sul

fato de etila. A mistura foi aquecida em banho maria, com agita

ção, durante duas horas, separando-se a fase orgânica. Adicionou

se eter e lavou-se a solução eterea com ãgua até neutralização.

Secou-se com carbonato de potãssio anidro, evaporou-se o solven

te e destilou-se a vãcuo o produto bruto (5,559), coletando-se

3,59 (52%) do eti1 p-metoxifeni1 sulfeto entre 87-88QC/ 2 mm Hg
66

(lit. : Eb. = 103QC/5 mm Hg).

RMN(CC1 4-TMS): ô 6,63-7,30(m. 4 H); 3,70(s. 3 H); 2,75(q. 2 H) ;

1,20(t. 3 H).

65
3.7.8. Preparação do etil p-metoxibenzi1 sulfeto

Procedendo como em 3.7.7., partiu-se de 2g de hidróxi

do de sódio, em 20ml de ãgua, 6,16g (40 mmo1es) de p-metoxibenz'l

tio1 e 6,559(42,5 mmoles) de sulfato de eti1a, obtendo-se 6,0 g

do produto bruto. Por destilação a vãcuo coletou-se o eti1 p-met~
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xibenzil sulfeto (3.2g; 44%) a 101QC/2 mm Hg.

RMN(CC1 4-TMS): Ô 6.60-7.l6(m. 4 H); 3.70(5. 3 H); 3.57(5. 2 H);

. 2.30(q. 2 H); 1.17(t.3 H).
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RESUMO

O presente trabalho investiga alguns sulfõxidos B-tia-

subst1tuidos quanto - basi ci dade relativa quanto -a sua e a sua rea

tividade em relação aos compostos de Grignard aromãticos.

O conj unto de compostos investigados foi o seguinte: me

til n-propil sulfõxido, metil metiltiometil sulfõxido, etll bu

til sulfõxido, etil etiltiometil sulfõxido, etil feniltiometil

sulfõxido, feni1 feniltiometil sulfõxido e 1,3-ditio1ano-1-õxido.

t apresentada, inicialmente, uma revisão bib1iogrãfica

sôbre dois itens: 1. basicidade de su1fõxidos, e 2. reações de

sulfõxidos com compostos de Grignard.

são apresentados os valores de constantes de associação

para dois su1fóxidos B-tia-substituidos e dois não substituidos

correspondentes. Estes valores foram calculados a partir de medi

das dos deslocamentos químicos dos prótons do fenol em sistemas

ternãrios sulfõxido -fenol-tetracloreto de carbono, pelo

dos m~todos de Carper ede Mathur.

São apresentadas as reações de quatro sulfõxidos com al-

guns compostos de Grignard aromãticos, tais como os brometos de

fenil-, p-anisil-, p-tolilmagn;sio, e descritos os mitodos de anã

lise dos compostos formados.

são descritas as preparações de cincos sulfõxidos e de

alguns produtos autênticos.

são fornecidos os resultados de algumas experiências de

reações de um sulfõxido B-tia-substituido com brometo de fenilmag

nesio em presença de base.

t apresentada uma discussão na qual se procura interpre-
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tar tanto os resultados da literatu~a como os nossos.

Os' resultados obtidos demonstram que:

a) H~ diminuiçio de basicidade nos sulf5xidos a-tia-substituidos.

em comparação com os não substituidos correspondentes.

b) A reação dos sulfôxidos a-tia-substituidos com compostos de

Grignard aromãticos fornece os mercaptais dos aldeidos aromãti

cos correspondentes.

c) A reação dos sulfõxidos a-tia-substituidos com reagentes de

Grignard e impedida por bases fortes. Os rendimentos dos mer 

captais são muito mais baixos do que na ausência de base.

d) A fixação do organomagnesiano ocorre inicialmente no grupo sul

finila. Um mecanismo envolvendo um estado de transição cíclico

ê sugerido para explicar a migração preferencial do anel aromã

tico proveniente do composto de Grignar~.
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ABSTRACT

This thesis investigates some S-thia-substituted

sulphoxides concerning their relative basicity and reactivity

toward aromatic Grignard reagents. The fo11owing compounds were

investigated: methy1 n-propy1 su1phoxide, methy1 methy1thio

methy1 su1phoxide,ethy1 n-buty1 su1phoxide~ ethy1 ethy1thio

methyl sulphoxide, ethyl pheny1thiomethy1 su1phoxide, pheny1

pheny1thtomethy1 su1phoxide and 1,3-dithio1ane-l-oxide.

A 1iterature review, containing two topics, is

presented: 1) basicity of su1phoxides, 2) reactions of su1phoxides

with Grignard reagents.

The data of the association constants for two 8-thia

substituted and two corresponding unsubsti~uted su1phoxides are

presented. These va1ues were ca1culated from the chemica1 shifts

of the pheno1 protons, measured in the ternary systems su1phoxide

-pheno1-carbon tetrach1oride, by methods of Mathur and Carper.

The reactivity of four su1phoxides with some Grignard

reagents, such as pheny1-, p-anisy1-, and p-to1y1magnesium

bromides inc1uding the ana1yses of the resu1ting products is

presented.

The preparation of five su1phoxides-and of some

authentic productsare described.

Some experiments, in which the Grignard reaction is

performed in basic conditions, are reported.

The obtained resu1ts are discussed in the 1ight of the

literature data.
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It is shown that:

a) lhere is a decrease in basicity going from the unsubstituted

sulphoxides to the corresponding B~thia-substituted ones.

b) lhe reaction of B-thia-substituted sulphoxides lead to the

corresponding aromatic aldehydes mercaptqls.

c) lhe reaction of the 8-thia-substituted sulphoxides is

inhibited by the presence of a . base. lhe yields of mercaptals

are much lower than in the absence of base.

d) lhe attachment of the Grignard reagent occurs, initially, at

sulphinyl group. A mechanism, envolving a cyclic transition

state, is suggested, in order to explain the preferential

migration of the aromatic ring, which belonged originally to

t he Gr i 9na r.d re a9e nt •
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