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INTRODUÇÃO 

Hâ cerca de cinco anos foi iniciada uma nova linha 

de pesquisa pelo Grupo de Quimica Orgânica, dirigido pela 

Profa. Wladislaw. 

O objetivo destas investigações era o estudo de. in 

terações, no espaço, entre o âtomo de enxo~re e o grupo ca~ 

bonila nos compostps carbonilicos a-alquiltio-substituidos. 

Os esforços foram dirigidos no sentido de trazer algum es

clarecimento às interações ocorrentes no estado excitado e 

de verificar se haveria transferência de carga também no es 

tado fundamental. 

A presente tese, que faz parte desta linha de pes- ,. 

quisa, investiga moléculas relativamente simples, tais como 

os tioderivados da acetona, do acetato deetila, do tioace

tato de etila e da a,cetamida, constituindo-se numatentati ... 

va d.e trazer alguma contribuição para a compreensão dos 
. -

efei tos existente·s, no estado fundamental, nestas moléculas. 

S preciso porém deixar c:J;a:ro . que 0$ resultados 

mais positivos e objetivos do trabalho são os dados experi

mentais, e que o resto são apenaship6teses cuja veracidade 

s6 no futUro severificarâ. Entretanto,se a tese,dentro das 

limitadas possibilidades de tempo, nãp consegue esclarecer 
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por completo os problemas propostos p pelo menos ela abre no 

vos caminhos e desperta novos interesses para os estudos fu 

turoso Acreditamos que a solução do problema de transferên 

cia de carga no estado fundamental e de outros relacionados p 

de ndtureza estereoquímica e conformacional, poderá ter con 

sequências maiores g não somente para a reatividade destes 

compostos, mas também na compreensão de processos biol6gi

cos que envolvem sistemas contendo o grupo carbanila e o 

átomo de enxofre. 

Embora o aparelho de ressonância, a balança analí

tica, a máquina calculadora e o paquímetro tenham sido os 

principais instrumentos de nosso trabalho e relativamente 

pouco tempo tenhamos permanecido diante de uma mesa de labo 

. rat6rio de Químic .~ orgânica, o presente trabalho ·não deixa 

de s~r essencialmente· Orgânico. Isto se refere não somente 

aos problemas nele envolvidos, mas também à finalidade e ao 

tratamento dado à experimentação. Assim, as medidas de 

r.m.n. não foram efetuadas com o intuito de se obter valo

res exatos de basicidade para cada composto, sendo a única 

pre0cupação a de trabalhar de tal maneira que se pudesse e~ 

tabelecer uma relação certa entre os compostos estudados. 

Nesta aI tura, ' devemos expressar o nosso reconheci

mento às Fundações Ford e de Amparo à Pesquisa do Estado de 

são Paulo e ao empenho do Diretor do Instituto de Química p 
I . 

Prof. Dr. Paschoal Senise, e do Chefe do Departamento de 

Química Fundamental,Prof.Dr. simão Mathias,graças aos quais 

1 
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pudemos contar não somente com a aparelhagem necessâria, mas 

também desfrutar dos ensinamentos valiosos dos ilustres Pro

fessores visitantes~ especialistas na técnica por n6s em

pregada: Leonard W. Reeves e Richard Spraggo 
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CAPíTULO I 

TRANSFER€NCIA DE CARGA INTRAMOLECULAR NO ESPAÇO NO 

ESTADO FUNDAMENTAL EM COMPOSTOS CARBON!LICOS E 

CARBOX!LICOS CONTENDO HETEROATOMOS 

A. INTRODUÇÃO 

Serão apresentados os trabalhos que tratam da 

transferência de carga entre diversos heteroátomos e o 

grupo carbonila, não ligados entre si-. O têrmo mais empr~ 

gado na literatura para este fenômeno é o de "interação"o 

qual consideramos mais genérico, uma vez que ele também 

inclui outros efeitos, como por exemplo o efeito dipolar 

de campo, que não envolvem na realidade uma transferência 

de carga. 

. 32 .. 62 . . 
FERGUSON e LEONARD d1st1nguem duas 

, . 
espec1es 

de interação, do tipo transferência de carga, que 

maior clareza de noss'a exposição parece-nos indi9ado 

finir: 

para 

de-

,.., 
1. Transanular - quando os orbitais envolvidos sao 

paralelos ou formam entre si um ângulo agudo. Foi encon

trada em compostos carbonilicos ciclicos, contendo uma du 

pla ligação ou um heteroátomo não ligados diretamente ao 

grupo carbonila, quando os átomos envolvidos na interação 

são diametralmente opostos. 

2. Homoconjugativa .- quandO os orbitais envolvidos 

não são coplanares mas formam entre si um ângulo obtuso, 

sendo o entrosamento entre eles de caráter sigma parcial. 
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. 22 , 
Fo~ proposta inicialmente por COOKSON e colo . para os com-

postos carbonilicos ciclicos, B,y-insaturados e r~centemente 

por WLADISLAW e COl.
114 

para os compostqs (I-etil tio .... carbo -
nilicos e carbox11icos. Convém ressaltar que a interação án 

, -
tre as duplas etil~nica e carbon~lica tanto do tipo transan~ 
1 62 h . . 22 f' d . ar , como omoconJugat~va , o~ observa a somente no esta 

do excitado, enquanto que a existência da interação transan)! 

lar entre heteroátomos e carbonila foi verificada . tanto . no 

estado excitado como no fundamental. 

A interação homoconjugativa entre enxoFre e a carbo --
nila em compostos a-etiltio-carbonilicos e carboxilicos foi 

verificada somente no estado excitado • . Devido a mobilidade 

conformacional não se podia concluir sobre o tipo de intera-
... 

çao nestes compostos no estado fundamental. 

Não está incluida nesta classificação a interação 

do tipo transferência de carga entre halogênio e carbonila, 

encoritrada somente no estado excitado, em a -halogenociclohe 
... . 23,62 ..~. d xanonas de conformaçao ax~al • A l.nteraçao no ': esta o 

fundamental, nos isômeros de conformação equatorial,deve ser 

atribuida ao efeito dipolar de campo, já por n6s ' menc~onado 

acima, aliás também descrito para a-halogenocetonas 
. llc 

t~cas • 

Os heteroátomos que mais têm sido estudados 

alifá-

"" sao o . 

nitrogênio e o enxofre. g necessário ressaltar q~e nos refe 

rimos somente às "interações" do tipo transferência de carga, 
... 60 . 

as quais devemos distinguir das "reaçoes" que envolvelT\ a 

transferência de carga com a formação :de uma li~ação covale!! 

te, que podem também ocorrer intramolecularmente entre.um h~ 

teroátomo e um grupo carbonila. As tentativas de detectar a 
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interação entre o oxigênio e o grupo carbonila ·em posições 

diametralmente opostas em sistemas mono e bic1cl~cos, tanto 

no estado excitado corno no fundamental nao tiveram êxito 
64,8) o deslocarnentoda Vibração de estiramento da carboni 

\ 
la para frequências maiores, . observadb em cetonas c1clicas 

contendo oxigênio em posição ~ deve seratribuido ao efeito 

d ' de ' lld,87 l.pOlar campo . o 

B. .. INTERAÇÃO TRANSANULAR.. ENTRE O GRUPO CARBON.ILA, E 

ATOMO DE NITROGSNIO NO ESTADO FUNDAMENTAL 

ROBINSON,ANET,MOTTUS e outros2,3,78, em 1953-1954, 

relataram a existência de interações .transanulares no estado 

fundamental entre o grupo carbonila e o nitrogênio, .".diatne-. '. 

tralmente opostos em algumas moléculas complexas de alca16i 

des. Foi proposto o seguinte esquema para esta interação: 

(---I 
- N·-+----C=O·-

1, __ ' 

Entretanto, somente no per10do de 1954 a 1957 

LEONARD e COl. 53- 6l €fetuararn um estudo sistemático de inte

ra~stransanulares entre carbonila e nitrogênio em compos

tos ciclicos mais simples. 

Inicialmente,LEONARD e COl.53 ,55 estudaram amino

aciloina$ ciclicas (I), verificando que o composto com seis 

gr~pos metilênicos no anel (IB) apresentava a banda do gru

po carbonila COm frequência anormalmente baixa, enquanto os 

compostos com quatro (Ia) e também com oi t00U mais ,~ :gr.'I:lpos 

hletilênicos (IC a Ih) apresentavam essa banda com .frequ~ncia 

normal. 
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. (CH2) -0=0 
R-N/ • , 

'(CH2).-CHOH 

x=2(a); X=3(b); x=4(c); x=5(d); x=6(e) x=7(f); x=8(g); 

X=IO(h) o 

I 

Os autores atribuiram estas diferenças ao fato de 

que, somente na aminoaciloíria com anel de nove membros (Ib) 

haveria interação transanular entre a carbonila e o nitrogê

nio, . sugerindo que esta interação seria responsável pela di

minuição'do caráter de dupla da carbonilao ·Foi proposto o 

seguinte esquema (11) para esta interaçãoõ 

A comprovação da existência desta interação, foi 

efetuada através de medidas de variação dO ' PKa em função do 

meio, e das diferenças de reatividade do grupo carbonila en

tre as diversasaciloínas. LEONARD e col; observaram tam-

bém que os percloratos obtidos a partir das al/linoaciloínas 

(Ib) não apresentavam no espectro de i.v. a banda de carbon! 

lao Em vista disto os autores sugeriram que . a protonãção não 

ocorria no nitrogênio mas no oxigênio da carbonila, e que,em 

~onsequência, o ataque nucle6filo pelo nitrogênio com a for-o 

maçao de urna ligação covalente transanular 'seria facilitado 

(111). 
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CIOf 

Posteriormente, LEONARD e COl.55p56 examinando ami 

nocetonas c1clicas de oito (Iva)e dez membros (IVb,c),obse~ 

varam a mesma interação nestes compostos e verificaram que 

esta não dependia somente do tamanho do anel mas também das 

posições relativas do átomo d~ nitrogênio e do grupo carbo

nila •. 

x=3,·Y=3(a); x=3, Y=5(b); 

IV 

x=4, y=4(c) 

Assim, enquanto os compostcs IVa e IVc apresentavam 

forte interação, no composto IVb esta se mostrava sensivel

mente diminuida r devido a dificuldade de aproxim~ção desses 

dois grupos, por causa do impedimentoestérico proveniente 

da cadeia metilênica. 

o interesse em esclarecer a influência de , efeitos 

estéricos nessas interações, levou LEONARD e COl.54~57 a sin 

tes~ de aminoacil~i~as ciclicas com anel de . nove membros 

(Ib), tendo diferentes grupos alquila ligados aO, ni trogêniop 

Os autores notaram que o aumento no volume destes grupos 

conduzia a uma diminuição de interação,sendo .observada,para 

.. 



-9-

o deslocamento de frequência da carbonila, a seguinte ordem: 

Me>Et>i-Pr>t-Bupquer nas bases, quer nos sais correspondentes. 

LEONARD e OKI58 ,59 procuraram também analisar a in

fluência de ef'ei tos eletrônicos sobre a .interação, tanto nas .' 

aminoaciloinas (I) ··como nas aminoacetonas ciclicas( IV) o Os 

autores verificaram a ausência de - interação quando um grupo 

fenila se achava ligado ao nitrogênio, f'ato êste ,que não po

dia ser atribuido unicamente ao efeito estérico, _pois os gru

pos 1sopropila e ciclohexila, igualmente volumosos, não impe

diam que houvesse uma certa interação e que portanto deveria 

existir alguma influência do ef'eito eletrônico. Porém, uma 

prova convincente da supressão da interação pela influência 

do efeito atraente de elétrons de grupos ligados ao nitrogê

nio, foi fornecida pelos autores, quando os referidos compos

tos contendo o grupo ciclopropila, pouco volumoso, mas forte

mente atraente de elétrons, também não mostraram interação. A 

ausência do impedimento estérico nestes compostos foi provada 

pelo fato de que a adição de ácido . pere16rico conduzia a for

mação de uma ligação transanul'ar entre o nitrogênio e o grupo 
_ .. 

carbonila, da mesma forma ·que nos compostos . correspondentes, 

contendo grupos alquila (vide pág. 8). LEONARD e OKI58 for

neceram apenas um único exemplo de um grupo repelente de elé

trons,o p-N-pirrolidilfenila, o qual foi introduzido no nitro 

gênio, tanto de aminoaciloinas (I) como de aminoacetonas cicli 

cas (IV), verificando porém que a extensão da interaçáo não 

correspondia ao efeito que se esperaria de um grupo repelente 

tão poderoso . 

. 1 . 1 61 F1na mente, . LEONARD e co • verificaram, através 

do deslocamento da banda de carbonila, que a .aminocétona 
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biciclica (V) mostrava uma interação entre o nitrogênio e a 

carbonilapainda mais forte do que nos compostos anterior

mente estudados por eles~ 

Os autores provaram que existe realmente uma sepa-
... 

raçao de cargas nesta molécula quando obtiveram pela medida 

de momento dipolar um valor mais elevado do que o valor por 

eles calculado, tomando por base compostos de estrutura se

melhante. 

C. INTERAÇÃO ENTRE GRUPO CARBONILA E ATOMO DE ENXOFRE 

NO ESTADO FUNDAMENTAL 

Serão abordados não somente os trabalhos sobre a · 

interação transanular entre carbonila e enxofre, mas também 

outros, posteriores, envolvendo compostos carbonilicos e 

carboxilicos alifáticos ou cicloalifáticos que contém um 

átomo de enxofre separado do grupo carboni1a por um 

metilenao 

lo INTERAÇÕES TRANSANULARES 

grupo 

Em 1959-1960 LEONARD e coi. 63 ,64, em c~ntinuação 
as suas investigações da interação transanular entre nitro

gênio e a carbonila, estudaram .a interação correspondente 
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entre enxofre e carbonila. Os autores verificaram que a 
l-tiaeiclooctanona-5 (VIa)vcom os dois grupos funcionais dia 

-
metralmente opostos, apresentava, no espectro de infraverme-

lho, além da banda normal de carbonila para uma cetona c1c11 

ca, uma inflexão em frequência menor. Este dado experimental; 

apoiado pela medida de momento dipolar v permitiu a LElONARD e ' 

colo concluir que a tiacetona (VIa) existe na forma de uma 

mistura de conformações de interação ·e de não interação (VIa 

e VIb). 

a b 

Os autores observaram que ao se passar de solventes 

não polares para os de polaridade moderada e finalmente para 

solventes pr6ticos, a pequena inflexão devida à conformação 

de interação tornava-se maior e finalmente predominante. Na : 

base destes resultados os autores con'cluiram que o desloca

mento do equilibrio conformacional é função da polaridade do 

solvente. LEONARD e colo verificaram que, da mesma forma co 

mo o composto nitrogenado correspondente (vide p!g. 7), a 

tiacetona (VIa) formava um sal com ó ácido perc16rico (VII). 

OH 

CIO, 

m 
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g digno de nota quena mesma data em que apareceu o 

primeiro trabalho de LEONARD, OVERBERGER e LUSI84 numa pu

blici'lção preliminar, relataram a existência d-e interação 

transanular no estado fundamental na mesma tiacetona. 

PAQUETTE e WISE86 , em 1967, sugeriram que a tiace 

tona estudada por LEONARD, devido a sua mobilidade conforma 

cional, não permitia estabelecer uma relação entre a intera 

ção heteroátomo-carbonila e a distância interatômica entre 

os dois centros envolvidos, e dessa forma obter uma compre

ensão maior da natureza de tal interação eletrônica. 

Com a finalidade de obter maiores conhecimentos das 
'.Ao • • ., .-..I 

ex~genc1as estrutura~s para ta1s ~nteraçoes transanulares 

S-c , os autores sintetiz~ram duas tetrahidro-l,4-tiapir~ co _ 
nas (Vllla,b) construidas de tal maneira que a tiacetona de 

seis membros possuia conformação de barco rigida. Realmente, 

os momentos dipolares observados para estes compostos mos

traram-:se~mais elevados do . que , os de móléculas semelhantes. 

Entretanto, as medidas no i.v. não eram conclusivas quanto 

a existência de interação transanular no estado fundamental. 

n'a 5 (al I n = a Cb) 

JZIII 
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2. INTERAÇÕES EM COMPOSTOS CARBON1LICOS E CARBOx1LICOS 

CONTENDO ENXOFRE EM ti AO GRUPO CARBONILA 

BERGSON e DELIN13 , em 1962, relataram um estudo da 

interação no estado fundamental de etiltioacetona, o qual 

constituiu uma continuação dos estudos da interação entre 

carbonila e enxofre em a no estado excitado, efetuados por 

FEHNEL e CARMACK3l , em 1949. Tendo estes últimos autores su 

gerido, para explicar esta interação, as estruturas de hipe! 

conjugação e de interação eletrônica através , do , espaço 

(IX-XII), BERGSON e DELIN propuser~-se a investigar 'a con

tribuição das mesmas para o estado fundamental. 

o: 
+ 11 

H C~R 

C/ 

H/ '~-R 
X 

:õ: 
+ I 

H C-R 

C/ 
H/ 'S-R 
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.... 
A comparaçao das bandas de carbonila de cetonas 

não substituidas e de uma Y-etiltio-cetona com aetiltioace 

tona indicou que nesta última ocorre um deslocamento para 

f'requ@ncias menorese BERGSON e DELIN verificaram. que este 
deslocamento persiste em vârios solventes e sugeriram que 

ele é causado por uma diminuição da constante de força da 

carbonila. Os autores afirmaram também que a interação ~o 

composto por eles estudado não é do tipo da interação tran~ 

anular observada por LEONARD na tiacetona (VI), pois enqua~ 

to que para este composto foi sugerido que o estado excita

do deva ser mais polar do que o fundamental, na etiltioace

tona ocorre o contrário. 

110,111 Mais recentemente, WLADISLAW e colo . .. observa 

ram um deslocamento semelhante da banda da carbonila para 

frequências menores; em a-alquiltio-tioéster~s em compara

ção com os tioésteres não substituidos e com os a-alquil

tio-tioésteres. Pela comparação das medidas em diferentes 

solventes das bandas de carbonila~ tioacetato de etila e 

(etiltio)tioacetato de etila os autores verificaram que o 

deslocamento mantém-se aproximadamente constante, sendo da 

ordem de 15 cm-l e portanto ligeiramente maior do que ocor

re em a-alquiltio-cetonas13 ,e muito maior do que em a-aJquil 
. é t 19 t10- seres • 
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CAPíTULO II 

DETERMINAÇÃO DE BASICIDADE DE COMPOSTOS CARBON1LICOS 

E CARBOX!LICOS POR RESSONANcIA MAGNgTICA NUCLEAR 

A e INTRODUÇÃO 

A maior parte dos ·compostos orgânicos são bases 

fracas e Isto significa que, apesar de formarem compostos 

de coordenação com ácidos fortes, suas propriedades ·bási

cas não são suficientemente intensas para serem medidas 

em soluções aquosas com um pHmetro. 

O problema da determinação dessas propriedades 

bâsicas está ligado diretamente a escolha de um crit~rio 

geral conveniente que permita a comparação da basicidade 

das diferentes classes de compostos orgânicos. Um grande 

número de autores têm se baseado na escala de acidezH o 
(ou HA, H

R
, etc.),utilizando os valores depKa como crité 

rio de basicidade.Medidas termodinâmicas de AHo , 6F
o

e 6S
o 

têm sido também empregadas com essa finalidade. Os dife

rentes métodos utilizados, bem como os resultados obtido~ 

foram reunidos em uma excelente monografia por ARNETT4 

, em 19630 

Nas duas últimas décadas, o estudo de pontes 

de hidrogênio por métodos espectrosc6picos sofreu um' 

grande desenvolvimento. Os trabalhoste6ricos e exp~ 

rimentais neste campo 

f
. 17,39,91,98,99 nogra 1as . o 

foram relatados em várias mo

Esses estúdos~-ievarama .. adoção 

de wnnóvo critério de ·' basicidade .;-Esse·~éritériobaseia-se 
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na propriedade que possuem as bases fracas (Y), de formarem 

com um doador de proton (X-H) um complexo molecular,no qual 

o par aceptor-doador estâ ligado por uma ponte de hidrogê

nio (X-H···Y). A formação de · pontes de hidrogênio ocor

re quando um proton ligado a um âtomo mais eletronegativo 

(e.g. O,N,S, etc.) pode interagir com um âtomo eletronegat! 

vo ou com' uma ligação 1f (e.g. C=O, C=C; anel aromàtico). , A 

energia da ligação formada depende, essencialmente, das el~ 

tronegatividades desses àtomos, da geometria das espécies 

participantes e dos fatÔres do meio, assumindo valores no 

intervalo de 1 a 10 lcal/molo 

B. O' MSTODO DE R~M.N. NO ESTUDO 

PONTES DEHIDROGSNIO 

DE BASICIDADE POR 

Dentre os diversos métodos espectrosc6pidos de de

terminação de basicidade por pontes de hidrogênio, o de 

r.m.n. tem se mostrado superior, devido a sua grande sensi

bilidade, permitindo mesmo o estudo de interações extrema

mente fracas. A fâcil interpretação dos espectros de r.m.n. 

é também uma vantagem em relação às demais técnicas espec

trosc6picaso 

Uma revisão bibliográfica bastante recente do em

prego deste método ~a determinação de basicidade foi efetua 
25 da por DAVIS e DEBB • Estes estudos têm se baseado essen 

cialmente nas variações de deslocamento quimico devidas a 

associação, sendo raros os trabalhos queanalis<3s-n variações 

d d t d . 1 . t 30 correspon entes as constan es ' e acop amf2n o • 
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1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

O emprego de expressões matemáticas e de uma nota-
- - . . 47,68,93 çao nao un1formes para certas grandezas ptornamaco~ 

selhável, para maior clareza de nossa exposição, a apresen

,tação de alguns conceitos que serão posteriormente utiliza 

doso Re ferem-se, . essencialmente, ao deslocamento quimi 

co e a constante de blindagem o 

A condição .. de ressonância para um núcleo isolado é 

dada pela seguinte expressão: 

\I = L 
2 1T 

H o 
(1 ) 

sendo \I a frequência de ressonância (ou de L armo r ) , Ho o cam 

po magnético aplicado e 'Y a razão 'magnetogiricao 

Entretanto, a condição de ressonância para esse nú 

cleo, quando ele pertence a uma dadamólécula, .., devérá ser 

expressa por : 

y 
\I. = 

1 21T 
o H (l-O . ) o 1 

onde o . é a constante de blindagem nuclear. 
1 

(2) 

A separação entre cada uma dessas frequências (\I.) 
1 

e uma dada frequência de referência (\I f ) é definida como re • 
deslocamento quimico (6\1 ), ou seja : 

6v = \I . 
1 

\I 
refo 

e expresso em unidades de frequência (Hz). 

(3) 
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o deslocamento químico relativo (15) pode ser defi

nido pela relação entre o deslocamento quimico' (6") e â fre 

quência operacional do espectr8metro (vo )' multiplicada por 

um fator de 106 • Assim: 

( 4) 

sendo 6 expresso em partes por milhão (ppm. ) ,. 

Das diversas maneiras de expressar a constante de 

blindagem (o), julgamos conveniente adotara sugerida 'por 

JACKMAN47a : 

L 
+ a p + + 

N N 0d e 0p - blindagem a longa distância, por átomos ou grupos 
contidos na mesma molécula. 

o blindagem direta do sol vente s 

?~ blindagem diamagnética local por um campo magnético 

secundário, gerado pela circulação de elétrons em 

L 
o 

P 

tôrno do núcleo, a qual é produzida pela '" açao do 

campo magnético externo. 

blindagem paramagnética local, devida a existência 

de uma ligação química que modifica a distribuição 

de carga, originalmente com' simetria esférica, e 

restringe a circulação eletrÔnica em terno do nú

cleo. 
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2. DESLOCAMENTO DE PONTE DE HIDROGSNIO 

93 POPLE e col. . definem o deslocamento de ponte de 

hidrogênio (tlHYDROGEN-BOND SHIFT") como sendo a diferença 

entre a frequência do proton de um doador no estado asso

ciado é a frequência do mesmo no estado não associado. 

A formação de uma ponte de hidrogênio resulta em 

deslocamento do sinal desse protonpara campo baixo, exceto 

no caso de bases aromáticas quando um deslocamento diamagné 

tico é observado devido a blindagem pelos elétrons ~ 

(a) Métodos de Medida do Deslocamento de ' Ponte de 

Hidrogênio • . 

A escolha fte condições experimentais pa~a uma com

pleta associação, de tal forma que o sinal observado corres 

ponda apenas ao proton associado e não a uma média entre os 

dois estados, tem dado origem a diferentes métodos. Meneio 

naremos apenas os mais empregados. 

Um deles45 baseia-se em medir os . deslocamentos qui 

micos para diversas soluções do doador de proton em um dado 

aceptor, construindo-se um gráfico do deslocamento quimico 

observado versus concentração do doador.-Bxtrapolando-se a 

linha obtida para concentração zero do doador,obtém-se-o des 

locamento de ponte de hidrogênio para cada açeptor. 

Um outro método82 consiste em medir os deslocamen

tos quimicos de soluções do doador em presença de excesso 

do aceptor, em um solvente inerte, com a finalidade de ob

ter uma complexação total do doador • .. O deslocamento quimi

co observado -permite a obtenção direta do deslocamento de 

ponte de hidrogênio. 

/ 
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d ' . 37 Um proce 1mento alternat1vo , baseia-se em va-

riar a concentração do aceptor nas soluções mencionadas e 

extrapolar a linha representativa da variação dodeslocamen 

to qu1mico em função da concentração do aceptor, para con

centração zero. O valor obtido por extrapolação representa 

o deslocamento de ponte de hidrogênio para esse aceptor. 

(b) Interpretações Propostas para o Deslocamento de 

Ponte de Hidrogênio. 

43 Dos diversos fatores propostos por HOFACKER , co-

mo responsâveis pela diminuição de blindagem, e portanto pe . -
lq deslocamento de ponte de hidrogênio, os mais discuti

dos 25 ,47b,68a,92,94 têm sido os seguintes; pOlarização 

da ligação X-H, aumento no comprimento da ligação X-H e 

transferência de carga do aceptor (Y) para o proton do doa

dor, e anisotropia diamagnética do aceptor (Y)o 

A polarização da ligação X~H tem sido considerada 

com0 o fator predominante na desblindagem do proton .. Essa 

polarização é provocada pelo campo elétrico dos elétrons s~ 

litários do aceptor, o qual restringe a circulação eletrôni 

ca na ligação X-H, conduzindo a um aumento no valor absolu-

blindagem paramagnética L to da local ((J ) o 

p 

O aumento no comprimento da ligação X-H e a admis-
- de um modelo eletrostâtico para de hidrogênio, sao a ponte 

conduziriam a uma diminuição da densidade eletrônica nesse 

hidrogênio e portanto a uma diminuição da blindagem diamag

nética local ((J~)o Porem, considerando-se o carâter cova

lente parcial da ligação de hidrogênio, haveria uma transf~ 

rência de carga do aceptor para o hidrogênio e consequente-
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mente um aumento na sua densidade eletrônica.Entretanto quer 

se admita que haja uma diminuição ou um aumento na densidade 

de carga no hidrogênio, com uma consequente - diminuição ou 

aumento, ~espectivamente, da blindagem diamagnética local 

este efeito não será significativo em relação ao de polari 

zação da ligação X-H. 

Finalmente, o efeito da anisotropia diámagnética 

do aceptor, no caso do grupo carbonila, iria provocar - uma 

redução na blindagem diamagnética local (o~ ) uma vez que 

o átomo de hidrogênio do doador se localiza, - provavelmente, 

na regiãó de desproteção do grupo carbonila. 

(c) Interpretações Propostas para o Efeito da Temperatl! 

ra no Deslocamento de Ponte de Hidrogênio 

A primeira observação sobre variação de deslocamen-

to quimico com a temperatura foi efetuada por 

PACKARD7, e atribuida por LIDDEL e RAMSEy65 a 

ARNOLD e 

associaçao 

por pontes de hidrogênio. Estes autores sugeriram que o de~ 

locamento do sinal para campo alto com o aumento da tempera-

tura seria devido a uma dissoCiação do complexo, alterando 

a relação entre o número de espécies associadas e não asso

ciadas. 

69 Por outro lado, MATHUR e colo observaram que o 

desloeamentequimico - correspondente apenas ao estado asso

ciado era independente da temperatura. Entretanto, TAKAHASHI 

e LI I07 obtiveram posteriormente resultados que mostra

ram que o deslocamento quimico do comple-xo era na ver 

dade dependente da temperatura e MULLERe REITER79 atra-

vés de cálculos te6ricos forneceram uma nova 
. .. 

explJ.caçao 
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para esta dependência. 'Estes últimos autores efetuaram câ,l 

culos de energias para os diversos estados vibracionais da 

ligação de hidrogênio em função do comprimento da ligação 

concluindo que grande parte da variação do deslocamento qui 

mico com a temperatura seria devida a existência de espê-

cies associadas em diferentes estados excitados que são si~ 

nificativamente populacionados p mesmo a baixas temperaturas, 

devido a pequena xrequência da vibração de estiramento. da 

ponte~e,hidrogênio. 

Recentemente p GRAMSTAD e BECKER37 p verificaram 

experimentalmente que hâ, realmente p uma variação do deslo

camento de ponte de hidrogênio com a temperatura. Entretan 

to, os dados obtidos não mostraram a existência .de qualquer 

correlação evidente entre essas variações e a xorça da liga 

.ção de hidrogênio. 

c. BIBLIOGRAFIA SOBRE AS MEDIDAS DE BASICIDADE PELO 

DESLOCAMENTO DE PONTE DE HIDROGmNIO. 

O estudo dos sistemas doador-aceptor pelo emprego 

de r.m.n. foi iniciado por HUGGINS, PIMENTEL e SHOOLERy45 

em 1955; com a anâlise da interação nos sistemas d::loroP6r

mio - acetona e clorof6rmio - trietilamina.Porém, o empr~ 

go sistemático de r.m.n. no estudo dessas associações inter 

moleculares teve inicio em 1957p com os trabalhos de 

SCHNEIDER e colo Complexos de clorof6rmio e compostos aro-

máticos na relação 1:1 foram observados ' por ' SCHNEIDER e 
102... .. . . REEVES e sua Eormaçao comprovada pela an",11se de d1a 

gramas de degªlo-fusão desses sistemas. Estes 

ram estendidos por SCHNEIDER e KORINEK103 a 

estudos Eo-

sistemas d~ 
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clorQfórmio com algumas bases alifâticas como trietilamina, 

acetona e éter etilico. Os autores relacionaram o desloca

mento de ponte de hidrogênio com a força da ligação de hi

drogênio e o deslocamento da frequência de estiramento ·da 
-

ligação C-D, concluindo que existe, provavelmente, uma cor-

relação entre todas essas propriedades. convém ressaltar 

que a existência de relações deste tipo já havia sido pro-
46 posta por HUGGINS e col. · no estudo dé;t auto-:associação de 

fenóis e derivados, por r.m.n. 

No caso de bases carbonílicas p uma outra propried~ 

de do aceptor - a frequência de estiramento do grupo carbo

nila - foi comparada com as medidas de r.m.n. da proton as

sociado, por PORTE e C01.
95 em 1960. Estes autores estuda 

ram a formação de pontes intramoleculares em aldeidos, cet~ 

nas e ésteres aromâticos contendo um grupo hidroxila em po

sição orto, e observaram que a variação da frequênciado 

grupo carbonila era proporcional ao deslocamento de ponte 

de hidrogênio. 

A utilização de certos ácidos doadores de proton, 

como por exemplo cloreto de hidrogênio ou metanol, em estu

dos de infravermelho tornava bastante dificil a determina

~ão do valor da frequência de estiramento correspondente ao 

proton associado, poi~ a banda de absorção se mostrava ex-
20 

tremamente alargada e arredondada. Este fato levou COOK , 

. em 1958, a introduzir o emprego de um novo âcido - fenilace 

tileno - para medir basicidadede uma série de compostoscar 

bonilicós. 
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Alguns anos depois, em 1961, foram observadas as 

propriedades ácidas do fenilacetileno em medidas de desloca 

mento quimico do proton etinilico, em associação com uma sé 

rie de bases orgânicas, quase que simultaneamente por HATTON 
40 81. ~ 

e RICHARDS e por NAKAGAWA e FUJIWARA. Expllcaçoes 

mais detalhadas foram fornecidas pelos primeiros autores que 

compararam estes deslocamentos com os obtidos para o benzoi~ 

acetileno e cloreto de propargila nas mesmas condições,con~ 

tatando a existência de relações lineares entre as diversas 

medidas. Além disso, a ordem dos valores obtidos mostrou-se 

a mesma que a dos deslocamentos da frequência de estiramen

to da ligação N-H do pirrol, com as mesmas bases. HATTON e 

RICHARDS chamaram a atenção para o fato de que :os valores 

dos deslocamentos quimicos não podiam ser considerados como 

medidas da força de associação, devido à contribuição aniso 

tr6pica das bases. 

38 f . . No mesmo ano, GRANACHER ez um prlmelro estu 

do detalhado do emprego de feno 1 como doador,em presença de 

bases orgânicas, verificando a existência de uma correlação 

linear entre os deslocamentos de frequência obtidos por 

r.m.n. e por i.v. Além disso, o autor verificou que valo

res calculados de deslocamentos quimicos eram concordantes 

com os dados experimentais correspondentes. O mesmo foi ob 

servado com as ener~ias da ligação de hidrogênio medidas e 

calculadas a partir dos valores dos deslocamentos quimicos. 

KAISER49 , em 1963, utilizando dados de outros auto 

res, devidamente corrigidos, verificou a existência de uma 

correlação linear entre os deslocamentos de ponte de hidro 

gênio e energias de ligação, para sistemas binários de cloro 

f6rmio com diferentes aceptores. 
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MA 69 d . No mesmo ano, THUR e colo estu aram ' a aSSOCla-

ção ·entre benzenotiol e diferentes aceptores p determinando 

os deslocamentos de ponte de hidrogênio a diversas tempera

turas p assim como as constantes de equilibrio e as entalpBs 

de formação desses complexos. Comparando os resultados obti 

dos com aqueles nos quais foi empregado o fenol 'como doador, 

os autores verificaram que no caso de benzenotiol as intera 

ções são mais fracas. Este fato confirmou o que já havia 

sido observado nas medidas de deslocamento da frequência 

de estiramento dos grupos SH e OH, no infrave'rme'lho. 

BERKELEY e HANNA14
p ainda em 1963 p ao reexamina

rem a formação de complexos entre clorofórmio e bases nitro 

genadas,verificaram que o deslocamento '. de ponte de 

hidrogênio pode 5er considerado como um critério de medida 

de basicidade do aceptor de proton. Os autores compararam o 

caráter s do par de elétrons solitário do aceptor com odes 

locamento de ponte de hidrogênio e observaram que êste di-
. . 3 2 . m1nU1 na ordAm sp > sp >sp. Poster10rmente p estes . mesmos 

t 15 di' . au ores calcularam os eslocamentos qu mlCOS para os SlS-

temas acima mencionadospde uma maneira mais rigorosa do que 

a efetuada por GRANACHER e concluiram que o efeito do campo 

elétrico e da anisotropia de vizinhança são suficientes pa

ra explicar a desblindagem do proton na formação de pontes 

de hidrogênio. Entretanto, BERKELEY e HANNA acharam que o 

deslocamento de ponte de hidrogênio p no caso de pontes fra

cas e para uma dada série de aceptores, cuja anisotropia 

magnética é pequena ou constante, pode ser empregado como 

um critério de basicidade. 
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Em 1964, JOUVE e C010 48 fizeram um estudo compara

tivo entre ·medidas de iovo e r.m.n., da associação de feni1 

acetileno com uma grande variedade de aceptores. Os autores 

observaram a existência de uma relação, não linear, entre o 

produto do deslocamento da frequência de estiramento da li

gação sC-H pela semi-largura dessa banda e o ·. deslocamento 

de ponte de hidrogênio, tanto para vibrações simétricas, co 

mo para vibrações assimétricas. 

TAKAHASHI e LI I07 , em 1965, estudaram a formação 

de pontes de hidrogênio entre fen6is substituidos e amidas, 

determinando as constantes de formação de complexos de 1:1 

a diversas temperaturas, e as entalpias correspondentes, por 

r.m.no e u.v. Os autores verificaram que N,N-dimetilaceta

mida é um aceptor mais forte do que a N-metilacetamida, o 

que· se esperaria em face da maior densidade eletrônica do 

grupo carbonila no primeiro composto. 

que a diminuição de acidez dos compostos 

Observaram também 

fen61icos corres-

po~dia a um aumento no impedimento estérico. 

Como já foi exposto, (vide págs. 23-25), vários 

t 38,46,49,69 d" 1 - d 1 au pres 1scut1ram a corre açao entre o es ~ 

camento de ponte de hidrogênio e a energia dessa 1i-

gação. Entretanto, o número de sistemas estudados era bem 

restrito e nenhuma tentativa havia sido feita no sentido de 

corrigir os efeitos de anisotropia magnética do aceptor. O 

estudo mais aprofundado dessa correlação, para uma grande 
-. 

variedade de bases orgânicas e fenol, pelo emprego d~ espes 

troscopia de r.m.n. foi efetuado por DRAGO e EYMAN28 , em 

1966. Convém ressaltar que este estudo era uma continuação 
26 

do anterior, da autoria de DRAGO e JOESTEN , sôbre a v.f:. 
9 lidade da. regra de BADGSR e BAUER ,que data de 1937, e 'que 
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constituia a primeira relação envolvendo um deslocamento de 

frequência no i.v. e a energia da ligação de hidrogênio. 

DRAGO e EYMAN demonstraram que~ relações lineares entre des 

locamentos de ponte de hidrogênio e deslocamentos da fre

quência de estiramento p ou entre deslocamentos de ponte de 

hidrogênio e energias de ligação p s6 eram observadas quando 

se faziam correções para a anisotropia do aceptoro 

Em 1967p PURCELLe WILSON96 fizeram um estudo com

parativo entre as diversas propriedades fisicas dos comple

xos de 2,2,2-trifluoroetanol com uma série de bases de 

Lewis p e as correspondentes dos complexos de fenol. Os au

tores assim verificaram que existem correlações tanto entre 

estas diversas propriedades p tais como deslocamentos da fre 

quência de estiramento da ligação OH, deslocamentos de pon

·te de hidrogênio e entalpias de formação no caso do mesmo 

ácido, como entre as mesmas propriedades no 

diferentes. PURCELL e WILSON demonstraram, 

caso de ácidos 

também, que 

existe uma correlação linear entre as variações relativas 

das energias da ligação OH para os dois ácidos p calculadas 

a partir de dados de i.v. p pelo emprego de uma relação re

centemente proposta. Em vist~ disso p os autores concluiram 

que os métodos espectrosc6picos de determinação de pontes 

de hidrogênio podem ser considerados como boas medidas tan

to da basicidade do aceptor como da acidez do doador de pr~ 

tono 

. . . 106 
No mesmo anopSTROHBUSCH e ZI'MMERMANN obtiveram 

uma correlação linear entre os deslocamentos de ponte de hi 

drogênio devidamente corrigidos e deslocamentos da frequên

cia de estiramento da ligação N-H para sistemas de pirrol 

Com diversos aceptores de proton. Os autores encontraram 
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também correlações lineares entre essas grandezas e os valo 

res de pK das diversas bases. a 
. d 96 104. Aln a em 1 7, SOCRATES anallSOU a 

complexos de 1:1 entre fenol e diferentes bases 

formação de 

orgânicas, 

obtendo correlações lineares excelentes entre os·deslocamen 

tos de ponte. de hidrogênio devidamente corrigidos e os va
o 

lores de pK dessas bases, tanto a 34,5 como a ·-60 C. Elste a 
fato levou o autor a sugerir o emprego da medida de desloca 

mento de ponte de hidrogênio a 34,5
0

C, para uma avaliação 

rápida do pK de bases orgânicas. No ano seguinte, o mesmo 
a 

105. d h .. d d autor reallZOU um estu o semel ante utlllzan o como oa-

dores de · proton 0-, m- e p- cresol. As. correlações encon

tra.das neste caso, embora apresentassem certos desvios, su

geriram a sua utilização para a determinação aproximada do 

PKa., sendo porém melhores no caso do m-- e p- cresol do que 

no do 0- cresol, provavelmente ·devido ao impedimento estéri 

co. Os desvios observados foram atribuidos por SOCRATES a 

falta de· conhecimento dos valores exatos das correções de

vidas a anisotropia, uma vez que o confronto dos · deslocamen 

tos qulmicos, não corrigidos, entre cada par de cresois, le 

vava a correlações excelentes, em virtude de os efeitos de 

anisotropia se cancelarem mutuamente. 

37 Em 1970, GRAMSTAD e BECKER relataram estudos de 

auto-associação de fenol e de formação de complexos entre 

fenol e compostos carbonllicos e fosforilicos, observando 

que estes complexos se formavam na relação de 1:1· no caso 

de excesso do aceptor e de 2:1 no de excesso do doador de 

proton. No caso de compostos fosforilicos, os autores veri 

ficaram a existência de uma correlação linear entre os des

locamentos de ponte de hidrogênio e os dafrequência de 
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estiramento da ligação OH. GRAMSTAD e BECKER mostraram ain 

da, que há realmente uma variação do deslocamento de ponte 

de hidrogênio com a temperatura, como já havia sido propos

to por MULLER e REITER79
p através de cálculos te6ricos e 

observado experimentalmente por TAKAHASHI e LI I07 em compH~ 
xos de amidas com fenois. 

34 No mesmo ano p GOLDSTEIN e colo estudaram a for-
'" maçao de complexos de 1:1 entre fenilacetileno e éteres ou 

tioéteres p por r.m.n. e i.v. Os autores elaboraram um mé

todo bastante preciso de determinação de quocientes de equi 

librio (O) por rom.n. levando em centa a auto-associação do 

doador e a anisotropia magnética do mesmo. A validade des

te método foi comprovada pela comparação com o corresponde~ 

te de i.v. ·Os autores verificaram a existência de correla-

ções lineares entre os valores de O e os de Q. p e r.m.n, 1.V. 
entre os valores de -In O e deslocamentos de ponte de r.m.n. . 
hidrogênio p como também entre os valores de -In O e . r.m.n. 
deslocamentos da frequência de estiramento da ligação =C-H p 

para cada grupo de éteres e tioéteres. 

82 
Ainda em 1970, NELSON e colo , relataram a for-

"" de complexos de ácido ciânico p tiociânico e hidraz6i-maçao 

co com diversos aceptores de proton p comparando os desloca-

mentos de ponte de hidrogênio corrigidos para a anisotro-

pia do aceptoF p com os dados de energias de ligação e des-

locamentos da frequência de estiramento da ligação N-H. A 

observação da existência de uma correlação linear, diferen

te para cada ácido p levou os autores a propor que a ... medida . 
'" I do deslocamento de-o ponte de hidrogênio nao deveria ser con-

siderada como uma avaliação da força dessa ligação. NELSO~ 

e colo sugeriram que esse deslocamento deveria ser 

0 
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proveniente de dois efeitos opostos: o de desQlindagem d~ 

vida ao campo elétrico do aceptor proposto por POPLE 

e MARSHALL 92 , e o de blindagem anisotr6pica devida ao res

tante da molécula do ácido. Esta blindagem, caracteristica 

para cada ácido, resultaria de uma redistribuição na densi

dade eletrônica da molécula do ácido, proveniente da altera 

ção da pOlarização da ligação N-H na formação de ponte de 

hidrogªnioo 
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CAPíTULO 111 

MEDIDAS COMPARATIVAS DE BASIG1DADEl DO GRUPO CARBONILA, 

PELO MgTODO DE RESSONANC1A MAGNSTICA NUCLEAR, EM 

ALGUNS COMPOSTOS CARBONíLICOS E CARBOxíLICOS 

SUBSTITU1DOS EM POSIÇÃO a PELO GRUPO ElTIL'TIO 

Conforme exposto no capitulo anterior, WLAD1SLAW e 

1 
111 

co. verificaram que ,os tioésteres, substituidos ema por 

um grupo alquiltio, mostram a banda de carbonila deslocada 

para frequências menores, em comparação com a banda corres

pondente nos tioésteres não substituidos. gste fato concor 

da com o que foi observado anteriormente na literatura para 

1 "1' é , 19 1"1" . ;13 t os a qUl tl0- steres e a qUl tlo-cetonasEn retanto, 

a atribuição dada ao deslocamento de frequências em a1quil

tio-cetonas (vide pág. 14) como uma diminuição da constante 

de força da carbonila não nos pareceu apoiada em suficien

tes dados experimentais. 

, lle 
De acordo com BELLAMY , os dados de deslocamen-

to de.frequência da carbonila não constituem por si s6 uma 

prova da diminuição da constante de força da carbonila e so 

mente ganham em significação quando apoiados por ., outras me-

didas, como por exemplo as de basicidade. Em vista disto 

achamos de interesse fornecer maior número de provas experi 

mentais que permitissem comprovar ou não a diminuição da 

constante de força da carbonila nos compostos carbonilicos 

contendo enxofre ema, quando comparados com os 

correspendentes não substituidos. 

compostos 
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Pareceu-nos que as medidas de basicidade' não somen 

te constituiriam uma comprovação da alteração da constante 

de força da carbonila, como também indicariam a existência 

da interação entre enxofre e carbonila. 

Como foi relatado no capitulo II-B as medidas de 

deslocamento quimico do proton de um ácido na p.resença, de 

compostos carbonilicos ecarboxi1icos têm constituido ummé 

todo freq~entemente empregado na determinação de basicidade 

destes compostos. Embora uma grande variedade dos compos

tos não substituidos, tais como aldeidos, cetonas,aéídos 

carooxilicos, ésteres, amidas, tenha sido extensivamente es 
, -

tudada (vide págs. 22, 26 e 28), não encontramos na li-

teratura nenhum estudo sistemático, deste tipo, dos compos

tos correspondentes substituidos em a. Uma grande vanta

gem constituiu o fato de se tratar, no nosso caso, de com

pOstos elo mesmo tipo, isto é, todos possuindo o grupo carbo 

nila e não contendo um anel aromático na sua molécula, o 

que por um lado evitou as correções devidas a anisotropia do 

grupo aceptor, e por outro, eliminou a possibilidade de um 

deslocamento diamagnético devido a blindagem pelos elé

trons 1f .As medidas de deslocamento de ponte ~ ' de_, hidrogênio 

com os compostos carbonilicos e carboxilicos, substituidos 

em a pelo grupo etil tio, e dos compostos correspondentes não 

substituidos, pareceu-nos portanto um método apropriado pa

ra a avaliação das basicidades relativas desses compostos. 

A. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

o problema que deveria ser solucionado inicialmen~ 

te era a escolha de um doador de proton apropriado. Entre 

os ácidos orgânicos normalmente empregados,o fenilacetileno 



-33-

pareceu-nos apresentar certas vantagens sobre os demais. Es 

tas seriam: a linearidade da sua molécula p a pequena tendên

cia a auto-associaçã067 e a fraca acidez. Estas caracteris 

ticas contribuem para que haja formação relativamente fácil 

de pontes de hidrogênio, sem interferências estéricas ousem 

a indesejável transferência de proton6 • Além disso, con-

tribuiram para a nossa escolha certas vantagens técnicas p 

tais come; a facilidade de purificação e de manipulação, pro

venientes do fato do fenilacetileno ser um liquido. 

As experiências iniciais como emprego do fenilace

tileno g denominadas preliminares (Exps. 1-6)p tinham princi

palmente como objetivo estabelecer as condições mais apro

priadas de trabalho p tais como· temperatura p concentração e 

técnica de medida. 

Foi utilizada referência interna p que apresentava p 

em relação a referência externa p a vantagem de eliminar as 

correções devido a mudanças na susceptibilidadediamagnéti-

· ca do meio. Preferiu-se utilizar o ciclohexano, em lugar 

de tetrametilsilano, pois tem sido recentemente observada a 

formação de complexos entre este último e compostos aromá-

t · 52 
1COS .• 

Em primeiro lugar mediu-se os deslocamentos do pro

ton etinilico do fenilacetileno, dissolvido em n-hexano a di 

ferentes concentrações e temperaturas (Exp. nº 1; pág.80).V~ 

rificando-se que os valores obtidos não variavam com a temp~ 

ratura considerou-se suficiente a determinação do valor do 
o 

deslocamento quimico a diluição infinita a 33 c. 

Em seguida p passou-se ao estudo de sistemas fenil 

acetileno-aceptor de proton. .Com a finalidade de se estabe

lecer a apropriada relação molar entre o doador e o aceptor 
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de proton empregou-se o acetato de etila como aceptor varian 

do-se as relações mOlares p entre este composto e o fenilace

tileno (Exp. nº 2 p pág. 85; vide Fig. 17). Verificou-se que 

há considerável variação no deslocamento quimico quando se 

passa do sistema em que há excesso do ·doador para o siste

ma e~ que a relação molar é de 1 : 10 Entretanto p aumentando

se sucessivamente a proporção do aceptor em relação ao doa

dor notou-se que não há modificação sensivel no valor desse 

deslocamento. A Figura 1 ilustra claramente este fato. Es

ta experiência indicou que nas futuras medidas de basicidade 

seria necessário usar um excesso do composto carbonilico.Foi 

escolhida a relação I molar 1: 3 para os sis temas doador-acep-· : 

tor que deveria ser adotada nas demais experiências. 

-
N 
:r -.,. 
<I 

FIGURA 1 
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lO 

20~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ________ ~ __ -
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nco I nCH 

. Deslocamento de ponte de hidrogênio 
(33,40 C) vs. relação molar; sistema 
acetato de etila-fenilacetileno. 
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Com a finalidade de verificar . .:.. "" . a convenlencla ou 
-nao do emprego de solvente? foram efetuadas medidas compar~ 

tivas de deslocamento de ponte de hidrogênio, de dois ,com

postos carbon11icos cuja diferença de basicidade era peque

na (Exp. nQ 3?pâg. 87). O acetato e tioacetato de etila, 

em presença dos quais o deslocamento da banda de estiramen

to da EC-H do fenilaceti1eno havia sido medido por BAKER e 

HARRIS
10

, preenchiam este requisito. 

As medidas de deslocamento de ponte de hidrogênio 

nestes siste~as, na proporção de 1:3, sem emprego de solve~ 

te ou em soluções de tetrac10reto de càrbono em ,dif'erentes 

concentrações indicaram que? com o aumento da diluição ha

via uma diminuição da diferença de basicidade entre os dois 

compostos carbon11icos. 

TABELA I 

Diferenças de Deslocamento de Ponte de Hidrogênio entre os 
Sistemas Fenilacetileno -Acetato de Etila e --Tioacetato de 
Etila em Função da Diluição. 

l1\1i (HZ) 6\12. (HZ) 6"1-,6\12 

FRAÇÃO MOLAR, FENILACETILENO- FENILACETILENO- (HZ) 
ACETATO DE ETILA -TIOACETATO DE 

DO SOLVENTE ETILA 

O 38,4 32,4 6,0 

0,74 20?4 17,2 3,2 

0,85 13,8 . 13?0 0,8 
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Não havia dúvida que a maior diferença em basidida 

de verificava-se em ausência do solvente. Além disso p nes

te último caso, os valores absolutos eram maiores, o que 

acarretava um êrro menor nas medidas. A conveniência do em 

prego de excesso do aceptor já havia sido assinalada por al 
28 8~ 96 guns autores ' ~ p e a conveniência do estudo de siste 

A . 5 mas doador-aceptor na ausencia de solvente por ARNETT p se~ 

do atribuida em ambos os casos à vantagem de se obter desta 

maneira uma complexação completa do doador de proton. 

Para verificar se a relação molar de 1:3 do siste

ma fenilacetileno-aceptor de proton e a ausência de solven-
I , 

te p seri.am condições adequadas de medida ; também pa-

ra compostos carbonilicos pertencentes a uma mesma classe , 

TABELA 11 

Deslocamentos de Ponte : de Hidrogênio em alguns Sistemas 
Fenilacetileno-Aceptor, a 33,40 C. 

.ACEPTOR DE PROTON 6v (Hz) 

MeC02Et 36,5 

EtSCH2C02Et 34,9 

MeCOSEt 31,7 

EtSCH2COSEt 32,0 
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efetuamos nestas condições p as medidas comparativas dos des 

locamentos de ponte de hidrogênio do etiltioacetato de eti

la com o acetato de etila e do (etiltio)tioacetato de eti

la com o tioacetato de eti1a (Exp. nQ 4, pág. 90; vide 

Figso 18-21 p págs. 131-134)0 Os dados reunidos na Tabela I! 

demonstram que não há diferenças significativas entre esses 

deslocamentos. 

Como as medidas de deslocamento de pont~ de hidro

gênio (Expso nº 2-4 p págs. 85-92) foram efetuadas a 33 0C , 

tendo sido a influêncl.a da temperatura es'tudada somente no 

deslocamento do proton do fenilacetileno, pareceu-nos de in 

teresse verificar se haveria alguma influência da tempera tu 

ra sobre o deslocamento de ponte de hidrogênio. Com esta 

finalidade foram feitas p em primeiro lugar p as experiências 

com o sistema fenilacetileno-acetato de etila em diferentes 

relações molares p em ausência de solvente p · variando-se a 

temperatura para cada relação molar (EXp. nº 5 pág. 93). Es 

ta experiência demonstrou conforme Figura 2 que ó desloca

mento de ponte de hidrogênio varia linearmente dom o inver

so da temperatura absoluta. Entretanto p para uma dada tem

peratura (vide Figura 3)p desde que havia um excesso de ace 

tato de etila p o deslocamento quimico não variava com are

lação molar dos componentes. 

Para ver se haveria influência da temperatura so

bre os deslocamentos de ponte de hidrogênio dos , diferentes 

sistemas p e também se a diferença entre estes deslocamentos 

seria alterada com a variação da temperatura, retomamos o 

estudo dos sistemas fenilacetileno com acetato deetila e 
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FIGURA 2 

20~--~1~OO~--~~' ~l~50~--~--~4~.~O------~4~ 

101 I T f!t( -I) 

Deslocamento de ponte de hidrogênio vs. te!!! 
peratura, sistema acetato de etila-Eeni1ace 
tilenOjrelações molares (nCO:ncH): e(0,19); 
0(1,02) j A (2,80); O (5,32) e ,( 7,82) • . 
(A~r=0,996; B:r=0,994). 

tioacetato de etila em comparação com os sistemas Eenilace~ 

tileno com os a-etiltio derivados correspondentes(IDxp. n2 6, 

. pAgo 93; vide Figso 18-21, págs. 131-134). , os resultados 
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Qbtidos são indicados na Figura 4. Esta demonstra que fia0 

há praticamente variação, numa faixa de temperatura Q\:!! 

-~ -

FIGURA 4 

Deslocamento de ponte de hidrogênio vs. temp~ 
ratura;em sistemas de fenilacetileno com ace
tato de etila (A), etiltioacetato de etila 
(B), tioacetato de etila (C) e {etiltio)tio
acetato de etila (D). 
(A:r=O,997; . B:r=O,993; C e D:r=O,994). 
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o 
-40 a +50 Cg nas diferenças entre os deslocamentos de pon-

te de hidrogênio dos tioésteres e ésteres em relação aos 

compostos correspondentes substituidos pelo grupo etiltio. 

Porém, .estas medidas preliminares não poderiam ser 

consideradas com toda confiança a ponto de se poder afirmar 

que não havia diferença de basicidade entre os ésteres ou 

tioésteres e seus derivados a-alquiltio-substituidos. Acha 

mos que g no caso das diferenças entre os desloc~entos de 

ponte de hidrogênio serem pequenas, elas somente poderiam 

ser detectadas pelo emprego de medidas mais precisas. A 

sua realização, porém, hão havia sido possivel naquela oca

sião,. por fal ta de equipamento apropriado. Experiências mais 

precisas foram efetuadas quando se pôde fazer a cali 

bração pela técnica da banda latera17. Todas as experiên

cias posteriores foram efetuadas na relação molar de 1:3,em 
o 

ausência de solvente e a temperatura de 33 C. 

Inicialmente g foi efetuada uma nova determinação 

do deslocamento quimico do proton etinilico do f.enilacetile 
. -

no a diluição infinita (Exp. nQ 7, pág. 98). Em seguida 

procedeu-se a medidas de desl'ocamentos de ponte de hidrogê

nio ·numa série de sistemas fenilacetileno - base carbonili-

ca .(Exp. 8, pág. 101). As medidas efetuadas previamente 

com o éter n-butilico (13) e o tioéter .' n-butllico . (14)mo~ 

traram que os grupos alc6xi e alquiltio, por possuirem basi 

cidade baixa tem pequena probabilidade de competir com o 

grupo carbonila na formação de pontes de hidrogênio (vide 

Tabela III). 

A Tabela 111 mostra também os deslocamentos, por 

. n6s obtidos inicialmente, para os compostos carbonilicose 
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TABELA III 

Deslocamentos de Ponte de Hidrogênio em Alguns Sistemas 
Fenilacetileno-Aceptor, a 33,4oC. 

+ (HZ) ACEPTOR DE PROTON lw - S9 

1. MeCOMe + 4495 - 0 94 

2. n-PrCOMe + 43,8 ... 0 9 4 

3. EtSCH2COMe + 39,4 - 0,4 

4. MeC02Et + 37,1 - 0,5 

5. n-prC02Et + 34,0 - 0,4 

6. EtSCH2C02Et + 37,0 - 0 94 

7. MeCOSEt + 32,2 - 0,3 

8. n-PrCOSEt - . + 28,8 - 0,4 

9. EtSCH2COSEt + 3291 - 0,4 

10. MeCONMe2 · + 76,6-0,2 

11. n-prCONMe2 , + 70,7 - 0,5 

12.- EtSCH2CONMe2 
+ 63,2 - 0,4 

13. (n-Bu)20 + 21,2 - 0,2 

14. (n-Bu)2S 
-+ 

20,2 - 0,3 

carboxilicos não substituidos. Para estes compostos foi en 

contrada a seguinte sequência: 

Amida > Cetona >. ~ster > Tioéster 
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vAlida tanto para os primeiros membros de cada série (1,4,7 

e 10) como para seus hom610gos (2,5,8 e 11). Esta ordem 

que é também a ordem de basicidade destes compostos, estA 

de acordo com a descrita na literatura12 ,20,27,28,35. 

Na Tabela III encontram-se também os deslocamentos 

de ponte de hidrogênio dos sistemas fenilacetileno - com-

postos carbonílicos, substituidos em posição a pelo grupo 

etiltio. Verificamos que, embora a ordem destes deslocamen 

tos seja a mesma que a dos não substituidos, são somente ob 

servadas diferenças entre os valores absolutos dos compos-

tos não substituidos e os correspondentes 

dos, nas amidas (10,11 e 12) e nas cetonas 

a-etiltio-deriva 

(1,2 e 3) o Em 

ambos os casos nota-se uma diminuição de basicidade quando 

se introduz o grupoalquiltio. O fato de não se verifica

rem diferenças sensiveis, no caso de ésteres e tioésteres, 

pareceu-nos ser- proveniente 'da fraca --basicidade -destes com

postos. Achamos que usando-se fenol, um ácido mais forte 

do que o feni l acetileno, as diferenças de basicidade pode

riam ser notadas também nos ésteres e tioésteres. Este foi 

o motivo de iniciarmos os estudos de deslocamento de ponte , 

de hidrogênio pelo emprego de fenol. 

Duas experiências preliminares foram efetuadas. A 

primeira com a finalidade de estabelecer a relação molar 

mais adequada para as medidas com fenol, tendo sido emprega 

da a n-pentanona-2 como aceptor de proton (Exp. nº 9, pág. 

106; Figura 27, pág. 138). Esta experiência mostrou que o 

deslocamento de ponte de hidrogênio é somente constante qua,!! 

do se tem excesso do aceptor p conforme indicado na Figura 5. 

A segunda para examinar a influência da diluição no desloca

mento de ponte de hidrogênio (Exp. n2 10, pág. 106), foi 
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realizada com os sistemas: fenol-n-pentanona-2 e fenol-n

butirato de etila, serir -e com o emprego de n-hexano como sol 

vente. Os resultados, apresentados na Tabela IV, indicam que~ , 

na presença de solvente, há uma diminuição da diferença de 

basicidade entre os dois compostos carbonilicos. Estes re

sultados, semelhantes aos que obtivemos no caso de feniIac~ 

tileno; nos levaram a adotar as mesmas condições que no ca

so daquele ácido para ' as medidas de basicidade pelo emprego 

do fenol. 

Inicialmente, foi determinado o deslocamento qui

mico do proton hidroxilico do fenol a diluição infinita, a 

temperatura de 33
0 c (Exp. n2 11;', pág. IIQ). ' Em seguida,pr~ 

cedeu-se às medidas de deslocamento de ponte de hidrogênio 

a mesma temperatura, dos sistemas de fenol com os compos

tos carbonilicos e carboxilicos e também com é ;éter e o 

tioéter (Exp. nQ 12, pág. 112). 
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TABELA IV 

Diferenças de Deslocamento de Ponte de Hidrog~nio , (ooe) en
tre os Sistemas Fenol-n-Pentanona-2 e Fenol-n-Butirato de 
Etila em -Função da Diluição 

FRAÇÃO MOLAR 
DO SOLVENTE 

O 

0,40 

lI"l(HZ) 
FENOL

-n-PENTANONA-2 

308,6 

298,2 

11"2 (HZ) 
FENOL

-n-BUTIRATO 
DE ETILA 

273,4 

267,4 

li" - li 'V ,-1 2 

(HZ) 

35,2 

A identificação do sinal do proton hidroxílico do 

fenol no complexo doador-aceptor era, em geral, mais difí

cil do que a do sinal do proton etinílico do fenilacetilen~ 

devido ao fato de que aquele sinal ocorre na vizinhança dos 

sinais dos protons do anel aromático. Entretanto, na maio 

ria dos casos esta dificuldade foi superada pela. variação 
. o 28 

de temperatura (ca. 10 C) e somente no caso do etiltioace 

tato de etila (6), éter di-n-butílico (13) e tioéter di-n~~ 

tílico (14), a identificação do sinal doproton não nos foi 

possível. No, caso destes últimos compostos, com a final ida 

de de deslocar o sinal do proton para campo mais baixo ecom 

isso evitar a superposição, achamos conveniente: efetuar 

as medidas a temperatura mais baixa. Na determinação do des 

locamento químico do fenol à diluição infinita a oOe, tempe 

ratura mais baixa possivel que não conduzia a solidificação 

das amostras, obtivemos o valor de 196,9 Hz muito maior que 

o esperado (Exp. nQ 13, pág. 119} ... Isto se consideramos que 

o valor ;obtido a 33
0 e foi de 115,3 Hz e que nas medidas de 
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deslocamentos de ponte de hidrogªnio nos sistemas de com-
. o 

postos carbonilicos com fenol a O C (Exp. n2 14, pág.119) 

observamos uma diferença, em relação às medidas correspo~ 

dentes a 330 C, de apenas 25 Hz (vide Tabela V) enquanto 

que no caso de fenol a diluição infinita era de ca.80 Hz. 
o _ 

Achamos que, provavelmente a O C nas concentraçoes empre-

gadas, o fenol já se encontraria parcialmente associado e ' 

portanto o valor assim obtido não poderia ser usado na de 

terminação dos deslocamentos de ponte de hidrogªnio nos 

sistemas por nós estudados. Com a finalidade de obter va 

lores comparáveis aos encontrados a 330
(; achamos conveni

ente usar,nos catculos de deslocamentos de ponte- dehidro'. 

gênio, o valor do deslocamento quimico do proton do hidroxi 

la fen6lico a diluição infinita obtido a 330 C. Os resul-
o . o 

tados obtidos a temperatura de 33 e e '-de O e encontram-

se na Tabela V. Esta demonstra que a relação entre es

tes valores é a mesma a duas temperaturas diferentes.Eles 

também comprovam a sequência por n6s encontrada,_ pelo em

prego do fenilacetileno,nas basicidadesde diPerentéscla~ 

ses de compostos não substituidos, tanto entre os primei-
• 

ros representantes (1,4,7 e 10), como entre os homólogos 

superiores (2,5,8 e 11), e que era a seguinte: 

Amida > Cetona > ~ster > Tioéster 

Os resultados ago'ra obtidos a oOe com maior nume 

ro de compostos permitem concluir que existe a mesma or

dem de basicidade também entre os compo.s tos su.bs ti tuidos p~ 

10 grupo alqúiltio. 

Quando se empregou o fenilacetileno como doador 

de proton notou-se diferenças entre os valores de desloca 

mentos de ponte de hidrogênio dos compostos não ,substitui--
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TABErLA V 

Deslocamento de Ponte de Hidrogênio em Alguns Sistemas Fe
nol-Aceptor p a 33 p 4 e a OOC. 

ACEPTOR DE PROTON 

lo MeCOMe 

2. n-PrCOMe 

30 EtSCH2COMe 

4. !1,eC02Et 

' 50n-prC0
2
Et 

6. EtSCH
2
C02Et 

7. MeCOSErt 

8. n-PrCOSEt 

9. EtSCH2COSEt 

10. MeCONMe
2 

11. n-prCONMe2 

12. EtSCH2CONMe2 

13. (n-Bu)20 

140 (n-Bu)2s 

!::.v !s' (Hz) 

33,4
o

C 

+ 261,2 - '0,4 

286,6 + 0,5 

+ 265,4 - 0,2 

+ 258,3 -:- ' 0,6 

+ 258,7 -,0,2 

244,3 + 0,3 

+ 245,5 - 0,4 

+ 220,5 - 0,2 

+ 383,3 - 0,7 

+ 356,4 - 0,5 

+ 355,6 - 0,3 

OOC 

287,5 + 0,8 

+ 308,6 - 0,5 

+ 285,4 - 0,4 

+ 277,9 - 0,8 

+ 273,4 - 0,6 

+ 254,4 - 0,6 

+ 262,1 - 0,4 

+ 266,6 - 0,5 

, + 
255,4 - 0,4 

+ 400,6 - 0,4 

'8 + 3 1,9 - 0,3 

+ 3.72,5 - 0,7 

+ 279,0 - 0,5 

+ 242,7 - 0,6 

dos e substituidos pelo grupo alquiltio, somente no caso 

de amidas e cetonas p havendo diminuição de basicidade com';~ 

a introdução do grupoalquil tio. No caso do fenol pode-se 
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verificar que também o alquiltio-éster (6) e al~uiltio-tio-

éster (9) mostram-sé menos básicos do que os compostos 

substituidos correspondentes (4 e 5) e (7 e 8). 

As F.iguras 6 e 7 demonstram, respectivamente, 

... 
nao 

que 

existem correlações lineares entre os resultados obtido.s com 

o fenol a temperaturas diferentes, e entre os obtidos pelo 

emprego de dois diferentes doadores deHproton- fenilaceti

leno e fenol. 

400 

-N 
:z::: -

300 

200 

200 

FIGURA 6 

300 
~ 'V oec ( Hz) 

Deslocamento de ponte de hidrogênio 
nos sistemas fenol-aceptor: valores 
a 33,40 C vs. valores a O~c(r=O,995, 
0=5,8). 
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Deslocamento de ponte de hidrogênio nos 
sistemas fenilacetileno-aceptor( 33 ,AoC) 
vs. nos sistemas fenol-aceptor (OOC) 
(r=O,978 p a =3,4). 
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Bo . DISCUSSÃO 

Os resultados por nós obtidos, pelo emprego de 

dois doadores de proton -fenilacetileno e fenol~ indicaram 

que, os compostos carbonilicos e carboxilicos .a -alquiltio

substituidos tem menor habilidade de formar pontes de hidr~ 

gênio do que os correspondentes compostos não substituidos. 

g digno.de nota, porém, que as cetonas, os ésteres e os tio 

ésteres a-alquil tio-substi tuidos mostraram um:· deslocamento 

da banda de carbonila para frequências menores (vide págJA)o. 

O mesmo verificamos ' agora também com a N,N-dimetiletiltioa

cetamida, sendo a sua banda de carbonila deslocada de apro

ximadamente l5cm-l , em relação às amidas não substi tuidas .. 

(vide págo 127). 

As correlações existentes entre esses dois dados 

experimentais podem ser melhor apreciadas na Figura 8, que 

compara as basicidades com as frequências de carbonila '- de 

todos os compostos por n6s estudados. Ela indica que não 

há uma correlação linear para todos os compostos, mas sim 

duas diferentes, sendo uma para cetonas, ésteres e amidas 

não substituidos (A) e outra para os correspondentes compo~ 

tos a -alquil tio-substi tuidos (B). O sinal negativo dos coe 

ficientes' de ' correlação indica que em ambas as séries de 

compostos as basicidades aumentam à medida que as frequên-

·cias de estiramento da carbonila diminuem. Além disso, ob

serva'::'se que todos os tioésteres, tanto os subs ti tuidos como 

os não substituidos, não se acham incluidos nestas duas cor 

relações CC). 
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~ . d' d b' 112 Frequencla e estlramento a car onl1~ . 
dos aceptores vs. deslocamento de ponte de 
hidrogênio dos sistemas fenol-aceptor a oOe. 
(A:r=O,973i B:r=O,999). 
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Entretanto a comparação dos derivados: a -etil tio

carbon1licos com os compostos correspondentes não substitui 

dos mostra que a diminuição de basicidadeé açompanhada pe

la diminuição da frequência de e·stirainento da carbonilao . 
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Devemos ressaltar que os nossos resultados são con 

cordantes com os obtidos por WLADISLAW e VIERTLERl12 pelo 

emprego do método de iovo e com os mesmos doadores de pro

ton... Este fato é ilustrado pela Figura 9, que compara as 

-i 
E 
() -J: 
U 
li' 

7-
<J 

FIGURA 9 

â-v OH /4 ou 

Deslocamento de frequência vs. deslocamento 
de ponte de hidrogênio, nos sistemas f'enil
acetileno-aceptor (A) e nos sistemas fe~ol
aceptor (B). 
(A:r=0,980, <1 =5,3;- B:r=Op989, <1 =10p5). 
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medidas de r.m.n. e i.v. pelo emprego de mesmo doador de 

proton g fenilacetileno ou fenol, e indica que duas correla

ções lineares A e B~ respectivamente, são obtidas. 

Diversos autores têm tentado fornecer explicações 

para as diferenças nas propriedades doadoras do grupo carb~ 

nila em cetonas e em derivados de âcidos carboxílicoso Acha . 

mos de interesse expor as mais importantes destas idéias 

que se relacionam com os problemas p:>.r . n6s estudados o 

27 Inicialmente v devemos ressaltar que DRAGO , ao 

verificar que nos complexos de adição de iodo a alguns deri 

vados de ácidos carboxílicos, ocorria o deslocamento da ban 

da de carbonila em relação aos correspondentes compostos 

não associpdos, concluiu que a sede doadora de elétrons de

via ser o ~xigênio carbonilico. A mesma observação foi fei 

ta para o caso particular das 

BIRCHALL 33 • 

amidas por GILLESPIE e 

COOK20 examinou as características doadoras de mo

léculas contendo o grupo carbonila, não somente através das 

bandas de carbonila e formação de pontes de hidrogênio, mas 

também do potencial de ionização do par de elétrons solitá

ri.os do oxigênio carbonílico. O autor, tendo demonstrado 

que existe urna correlação linear entre potencial de ioniza

ção à deslocamento da frequência de estiramento da ligação 

:C-H do fenilacetileno, empregado corno doador de proton, 

concluiu que na ausência de alguma tensão namolécula do 

aceptor ou impedimento estérico para formação de ponte de 

hidrogênio, o aumento do potencial de ionização é acompanha 

do por uma diminuição da capacidade doadora. 
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COOK examinando moléculas em que não oçorre conju-
-gaçao entre o grupo carbonila e o , par de elétrons solitá-

rios de um átomo eletronegativo ligado diretamente, relacio 

na o potencial de ionização dos elétrons solitários do oxi

gênio carbonílico, com o deslocamento de frequência da car

bonilao O deslocamento indutivo, que ocorre em . consequên

cia da eletronegatividade do átomo ligado ao carbonila,. toE, 

na o carbono da ligação c=o mais positivo e provoca um des~ 

locamento dos elétrons CJ e 1T da carbonila em direção a · este 

á tomo o Enquanto o deslocamento CJ faz com que, o carbono car 

bonílico seja mais positivo, tornando assim o par de elé

trons solitários do oxigênio carbonílico mais preso, o des

locamento 1T resulta em um encurtamento da ligação c=o e por 

consequência em um deslocamento da vibração de estiramento 

da carbonila ·para frequências maiores. De acordo com o au

tor, não somente o deslocamento CJ contribui para" o aumento 

do potencial de ionização dos elétrons solitários do oxigê

nio carbonílico, o que seria evidente, como também o deslo

camento 1T , sendo a diminuição da repulsão eletrônica entre 

os elétrons 1T e os elétrons solitários do oxigênio carboní

lico sugerida como provável causa para êste último desloca-
. N 

mento. COOK considerou os ésteres como compostos em quenao 

há conjugação entre a carbonila e o átomo substituinte, por 

causa da correlação existente nestes compostos, entre o p?

tencial de ionização e o deslocamento da banda de carbonila. 

A ausência de conjugação foi atribuida à não coplanaridade 

do orbital 1T da carbonila com o orbi tal híbrido sp3 do oxigê 

nio. 

Entretanto, posteriormente, BAKER e HARRIS
lO

, con

trariamente as idéias de COOK,sugeriram que nos ésteres o 
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oxigênio ligado a carbonila, tem um pronunciado €feito mesô 
"" mero, que nao é vis1vel devido ao efeito indutivo com-

petitivo. Os mesmos autores discutem também o efeito mesÔ

mero nas amidas, que contribui para a formação de um orbi

tal molecular entre o par de elétrons do nitrog@nio e 09 

elétrons 'If da carbonila • . Este seria responsâvel pelo au

mento da constante de força da ligação N-C, . diminuição da 

constante de força da ligação c=o e aumento da basicidade 

do grupo carbonila nestes compostos. ~ 

. A influência dos efeitos indutivo:e .mesômero sôôre 

a habilidade de formação de ponte de hidrogênio ê sobre o 

deslocamento da frequência da carbonila foi também discuti"': 

da por GRAMSTAD35 • Este autor, comparando a substitui

ção do grupo metila na acetona pelos grupos et6xi e dietil

amino p observou p em ambos os casos p que os efeitos indutivo 

e mesômero atuam em sentidos opostos. No caso do grupo et6 

xi p em que o efeito indutivo é predominante, hâ um aumento 

da frequência de estiramento da carbonila e ao mesmo tempo 

uma diminuição da habilidade de formação de pontes de hidro 

gênio. Entretanto, quando o grupo metila é substituido pe

lo dietilamino, o efeito mesômero parece prevalecer, resul~ 

tando numa diminuição da frequência do grupo carbonila e um 

aumento da basicidade do mesmo grupo. 

, 27 
g digno denota que DRAGO e colo chamaram a a-

tenção para o fato de que a diferença na capacidade doadora 

dos compostos carbonilicos, substituindo-se o radical alqui 

la pelos grupos met6xi e dimetil~ino pode ser estimada pe

las respectivas constantes de Taft. 
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g de interesse o ponto de vista de MORGAN e UNWIN76 

que o deslocamento da banda de carbonila para frequên

cias maiores, ao se passar das alquilcetonas aos ' ésteres 

alifáticos, resulta, não somente dos efeitos eletrônicos- i~ 

dutivo e mesômero - mas também das perturbações mecânicas 

provenientes da introdução de um átomo de oxigênio entre a 

carbonila e o grupo alquila. Assim a maior constante de 

força da ligação c-o do que a da ligação c-c seria responsá

vel, em parte, pelo deslocamento da banda de carbonila nos 

ésteres para frequências maiores. 

lIa Entretanto, BELLAMY , é de opinião que as cons 

tantes de força das ligações adjacentes à carbonila, que 

aliás são intimamente ligadas às massas dos átomos vizinhos, 

somente podem interferir na frequência do grupocarbonila 

q'uando as duas ligações absorvem em frequências semelhantes 

e quando a simetria das mesmas é favorável a interação. 

Uma outra observação interessante é a de BELLAMY e 

PAca12 , relacionada com os compostos carbonílicos a,a-ins~ 
turados, que nem sempre o deslocamento da banda de carbo

nila para frequências menores é acompanhada por um aumento 

de basicidade do mesmo grupo, mesmo que esta 4iminuição de 

frequência não seja proveni,ente de perturbações mecânicas 

mas da diminuição da constante ' de força da carbonila. Para 

explicar esta discordância BELLAMY e PACE sugeriram que, ne~ 

tes compostos, ocor~e a conjugação no estado fundamental, 

mas que desta resulta apenas a redução da densidade eletrô

nica dos elétrons '11' da carbonila,' sem que seja alterada a 

hibridização das ligações a do mesmo grupo, que são as que 

controlam a polaridade do par de elétrons solitáriosdooxigê 
. llb ... b' "dad 'é'd . '~' _...:h nl.o. BELLAMY sugere, entao.qu~.~ a . asl.C~ e etermiu.t1\.D. 
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pelo tipo de hibridizaçio do par de elétrons solitârios do 

âtomo de oxigênio. 

A interpretaçio da basicidade e da frequência de 

estiramento da carbonila nos tioésteres apresentou maiores 

dificuldades, havendo discordância entre as idéias propos

tas. NYQUIST e POTTS 83 atribuiram o deslocamento da ban

da de carbonila para frequências menores, em relaçio aos 

ésteres, à diminuiçio da constante de força da carbonila 

que seria proveniente da maior contribuição da estrutura 

canônica Xlllb nos tioésteres do que deXIVb nos éstere~ 

A causa disso residiria no maior efeito indutivo do oxigê

nio do que do enxofre~ que contraba1ançarl.ao efeitomesô-

J:l1ero. 

o 
II .. ., 
C 

/" s-
a 

o 
li .. ., 
C 

/\.. 
0-

• 



-58-

Esta explicação porém mostrou-se inconsistente qua~ 

do BAtER e HARRIS
IO

, efetuando medidas de deslocamento da 

freq~ência de estiramento da ligação ~C-H do fenilacetileno 

asso~iado aos compostos carbonilicos, verificaram que os ti~ 

éste!'E;!s mostráram-se muito menos básicos do que as amidas e 

cetonas e até menos básicos do que os ésteres. 

Assim, estranhamente, a baixa frequência de estira-

menta da carbonila nos tioésteres 
~ 

nao era acompanhada por 

uma habilidade maior em formar pontes de hidrogênio. Os au

tores mostraram-se contrários à contribuição do efeito mesô

mero nos tioésteres (Xlllb), proposto por NYQUIST e POTTS e 

afirmaram que a habilidade doadora de elétrons do enxofre, 

é menor do que a do oxigênio, baseando-se na sugestão de 

MULLIKEN
80 

que a ressonância diminui na seguinte ordem: 

C ~ N> O ;> S. BAKER e HARRIS sugeriram que a diminuição da ba 

sicidade e da constante de força da carbonila nos tioésteres 

seria devida ao deslocamento de elétrons da carbonila para o 

enxofre, em consequência de um entrosamento: entre o 

tal p~ da carbonila e o orbital vazio 3d do enxofre. 

orbi-

As idéias de BAKE~ e HARRIS encontrar~ apoio no 
36 trabalho de GRAMSTAD e colo que verificaram que o átomo 

de enxofre afeta da· mesma for~a o grupo fosforila, conduzin

do ao abaixamento da frequência de estiramento deste grupo 

e a diminuição da constante de associação do composto cor

res~ondente : com fenol. A. expansão da camada 3d do enxofre 

foi também sugerida, pelos autores, para explicar estes fatos. 

Entretanto, posteriormente, MORGAN e COI. 77 mostra

ram-se contrários a estas idéias. Os autores sugeriram,atr~ 

vés de cálculos comparativos das frequências vibracionais' 
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de um éster e de um tioéster, a partir das constantes de for 

,. ça, comprimentos de ligação e de massas atômicas, que o 

deslocamento para frequências menores da .banda de carboni-

·la no tioéster, seria proveniente de perturbações mecânicas, 

devido a massa do enxofre e às propriedades da ligação C-S 

adjacente à 'carbonila, e não da diminuição da constante ' de 

força deste grupo. 

77 MORGAN e colo , baseando-se na constante de 
+ BROWN ( a ) para o grupo p-CH

3
S, a qual representa a sorna 

dos efeitos indutivo e mesômero, e comparando-a : com os valo 

res correspondentes para os grupos p-CH
3

0 e P-N(CH
3

)2' con

çluiram que as basicidades dos tioésteres refletem o compor

tamento eletrônico normal do substituinte contendo enxofre. 

70 Recentemente, MAUTNER e colo , ao procurarem ob-

ter ,informações sobre as alterações eletrônicas que ocor

rem ,pela substituição de, oXigênio dos ésteres por enxofre ou , .. , 

selênio, expressaram um ponto de vista semelhante ao de 

BAKER e HARRIS. A finalidade deste estudo era investigar as 

causas da alteração da atividade bio16gica de algumas moléc~ 

las, corno por exemplo,dQ coenzim~ A, quando se efetuava sem~ 

lhante substituição. Para minimizar os efeitos conformacio

nais e as diferenças em ângulos entre as ligações, os auto

res escolheram como modelos de estudo as lactonas (XVa), as 

ftalidas (XVla) e os is610gos correspondentes (XVb, XVc,XVlb 

e xvrc), que se diferenciavam dos ésteres, tioésteres e sele 

noésteres por urna rigidez maior do sistema. 
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o 
! _ X= O la), S (b), Se &o) 

" 
O 

R 

MAUTNER e colo verificaram que os momentos dipol~ 

res destes compostos diminuiam ao se passar da lactona pa

ra tiolactona e para selenolactona p enquanto que os valo

res calculados mostravam-se idênticos entre si. As medi

das de deslocamento da frequência de estiramento da liga

ção SC-H do fenilacetileno, em associação com os mesmos 

compostos, indicaram que êste deslocamento diminuia na mes 

ma ordem em que diminuia o memento dipolar. Bàseando-se 

nesses dados os autores concluiram que há uma diminuição de 

basicidade das tiolactonas e selenolactonas em relação às 

lactonas • . Este fato foi atribuido à predominância da ·forma 

de ressonância XVllb~·' na qual uma carga fracionária negati 

va acha-se localizada no heteroátomo X, ao se passar dos 

ésteres aos tioésteres e destes aos selenoésteres. 

+ .. 
O O O 
11 I _ .- I + 

R-C-X-+-+R-C=X-'-' R-C=X 

x • O. s. s. 
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Pelo exposto, pode-se concluir que os tioésteres, 

que apresentam uma discordância entre basicidade e frequên

cia de estiramento da carbonila p parecem constituir um caso 

a parte dentro dos compostos carbonilicos i carboxilicos.C~ 

mo já foi demonstrado (Fig. 8 p pág. 51), os nossos resulta-
1 

dos comprovam este fato. 

Entretanto, as hip6teses sugeridas para o comporta 

mento anômalo dos tioésteres não podem ser , adaptadas inte

gralmente, a nosso ver, para o caso dos compostos a-alquil 

tio-substituidos, ' nos quais um comportamento semelhante ao 

dos tioésteres foi por n6s observado (vide pág. 51)0 Odes 

locamento da banda de carbonila para frequências menores ha 

via sido atribuido no caso dos tio.ésteres ao acoplamento da 

frequência desta com a da ligação C-S, o que pod.eria ser vá 

lido devido à vizinhança das duas ligações. Pareceu-nos po

rém que no caso · de nossOs compostos com o átomo de enxo 

fre afastado, esta possibilidade era bastante remota. Entre 

tanto, não se pode eliminar completamente as causas mecâni

cas que, no caso dos compostos a-alquiltio-substituidos,po 

deriam ser provenientes do impedimento eSEérico no carbo 

no vizinho à carbonila, que resultaria em aumento do ângulo 

da; liga;õés S-C-CO, diminuindo assim a energia necessária p~ 

ra distorcer a ligação c-c durante a vibração de estiramen

to da carbonilao Esta hip6tese é semelhante a sugerida por 

MORGAN e UNWIN75 para explicar o deslocamento da banda da 

'carbonila para frequências menores em cetonas ramificadas. 

Ela também está de acôrdo com os dados experimentais de 
111 

WLADISLAW e colo , que demonstraram que a substituição 

dos hidrogênios em a à carbonila, no (etil'tio) tioaceta to 

de etila, por grupos metila provoca um deslocamento maior 
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da banda de carbonila. Entretanto, parece-nos que, se não 

houvesse qualquer alteração na constante de força da carb~ 

nila, haveria pouca probabilidade de diminuição de basici

dade. Neste caso, para explicar os resultados experimen

tais, que indicam o enfraquecimento das pontes de hidrogê

nio nos etiltio-derivados, teriamos que admitir a existên

cia de impedimento estérico a aproximação do proton. 

Além destá hipótese, que se baseia em efeitos pu-
( 

ramente mecânicos e de impedimento estérico, parece-nos r~ 

zoável sugerir uma 9utra, que interpreta a aparen~e disco!:, 

dância entre as frequências da carbonila e as medidas rela 

tivas de deslocamento de ponte de hidrogênio, por efeitos 

puramente eletrônicos. Poderia se-admitir que a diminui-

ção de basicidade e de frequência da carbonila em compos

tos carbonilicos, contendo o grupo etiltio, seriam prove

nientes do fato de que a polarização normal do grupo , carb~ 

nila fosse diminuida por uma transferência de densidade de 

carga do grupo carbonila para um orbital vazio do átomo de· 

enxofre em a • 

Embora a decisão final entre essas duas hip6teses 

dependa de maiores estudos, existem algumas evidências que 

nos fazem inclinar para a segunda hip6tese. Se b desloca

mento de ponte de hidrogênio, nos sistemas estudados, so

fresse influência estérica, não se justificaria '' o fato de 

que no caso de a-etiltio-amidas e a-etiltio-cetonas, este 

deslocamento fosse maior usando-se como doador de proton o 

fenol do que o fenilacetileno.Porém uma indicação mais for 

te da ausência de impedimento estérico p~ovém de nossas re 
. " ,- 113,li5 '1" " 1 ' ' d ,centeslnvestlgaçoes' com as a-et1 t10-n1tr1 as, e 

estrutura linear que conduziram aos mesmos 'resultados. 
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A semelhança de relação entre basicidade e deslo

camento da banda de carbonila, nos tioésteres não substi

tuidos e nos compostos carbonilicos a-alquiltio-substitui 

dos, sugere-nos que o átomo de enxofre deve exercer alguma 

influência eletrônica nessas interaç5es.~ 

Finalmente p a inspeção de modelos moleculares mos 

tra realmente que o átomo de enxofre em a acha-se muito 

pr6ximo ao grupo carbonila, independentemente da " posição 

relativa de ambos. Os modelos também indicam que não há 

possibilidade de existência de uma conformação, na qual o 

enxofre e a carbonila achem-se diametralmente opostos.Esta 

observação permite concluir que, se existe interação entre 

o enxofre em ae a carbonila em nossos compostos, ela deve 

ser dif~rente da interação transanular em tiacetonas cicli 

cas, que também ocorre no estado fUndamental (vide pág.ll). 

Aliás, realmente naquele caso a diminuição da frequência 

de estiramento da carbonila é acompanhada por um aumento 

de basicidade do mesmo grupo, indicando claramente que há 

transferência de carga do enxofre para a carbonila,isto é, 

no sentido oposto ao que ocorreria nos nossos compostos. 

Entretanto, os modelos moleculares mostram ainda 

que há possibilidade de existirem, no caso de al~uiltio-de 

rivados, algumas conformações que diferem nas posições re

lativas do enxofre em a e da carbonila
l

• g difícil pre

ver no momento qual delas seria favorável para que ocorra 

a transferência de carga da carbonila para o enxofre. 
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Torna-se assim patente a grande importância da ge~ 

metria da molécula nessas i.nterações. ,Acreditamos que os 

futuros trabalhos, quer pelo emprego de r . m.n. ou de outras 

técnicas, quer pelo estudo de compostos com conformações 

mais rlgidas,. poderão trazer maiores esclarecimentos sobre 

a natu»eza destas interações. 
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CAPíTULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 

A. INSTRUMENTOS 

ESPECTROMETRO DE RESSONANCIA MAGNmTICANUCLEAR -

foi utilizado um espectrômetro Perkin-Elmer p modelo RIO p-

que opera com uma fonte de rádio-frequência de 60 MHz. O 

instrumento permite uma varredura de frequência ou uma var

redura de campo magnético, sendo esta última utilizada em 

todo o trabalho. A temperatura do laborat6rio foi mantida 
o abaixo de 26 Cp o que ocasionava uma flutuação nos valores 

de campo magnético de no máximo 4 Hz/hora. 

ACESSORIO DE TEMPERATURA VARIAVEL - foi empregado 

o acess6rio Perkin-Elmer fabricado para o espectrômetro RIO, 
o o 

que permite uma variação na temperatura de -140 C a +240 C. 

GERADOR DE AUDIO-FREQUmNCIA - foi usado um oscila

dor de audio Hewlett-Packard modelo 201C, que opera num in ...,.. 

tervalo de frequênciade 20 Hz a 20 KHZ. 

CONTADOR ELETRONICO DE FREQUmNCIAS - foi emprega

do um contador Hewlett-Packard, de leitura digital,mode

lo 52l6A, para frequências de 3 Hz a 12,5 MHz. 

VOLTíMETRO DIGITAL - foi utilizado um voltímetro 

da General Radio, com leitura até 0,001 ~V. 

ESPECTROFOTOMETRO DE INFRAVERMELHO - foi usado um 

espectrofotômetro Perkin-Elrner, modelo 337. 
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CALCULADORA ELETRONICA - todos os câlculos foram 

efetuados em uma calculadora Hewlett-Packard, modelo 9.l00A. 

ANALISE ELEMENTAR - efetuadas no Laboratório de Mi

croanálise do Instituto de Quimica da Universidade de são 

Paulo. Para a determinação de C e H foi utilizado um Anali

sador Elementar Perkin-Elmer, modelo 240. 

B. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES 

Em um tubo de ensaio eram pesados (balança Mettler 

HlO, com leitura até 0,1 mg), sucessivamente, cada um dos 

componentes, sendo o tubo tampado imediatamente com uma ro

lha de borracha protegida por papel celofane o Ap6s agitação, 

transferia-se cerca de 0,5 ml de sOlução para um tubo de 

r.m.n. (tubos de 5 mm de diâmetro externo da "Scientific 

Furnishing Ltdo il ), que era fechado com uma tampa de polieti

Ieno, em seguida selado a fogo, e mantido protegido da luz a 

baixa temperatura o 

CO DESCRIÇÃO GERAL DAS EXPERI~NCIAS DE MEDIDA DE 

DESLOCAMENTO QU1MICO 

As experiências realizadas~podem ser· classificadas 

em preliminares e efetivas, que diferem entre si, em: 

(a) número de espectros registrados para cada amostra; 

(b) escala, ou seja, largura de varredura dos espectros; 

(c) técnica de medida do deslocamento quimico; 

(d) câlculo do valor final do deslocamento quimico. 
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Entretanto p em todas' as experiências,os sistemas e~ 

tudados eram constituidos de um doador de proton, de um aceE 

tor de proton (quase sempre L de um sol ven te (em alguns ca 

sos) e de ciclohexano como referência interna. 

Tanto nas experiências preliminares, como nas efeti 

vas foram determinados, nas condições usuais de trabalho, 

os espec";:ros de r.m.n. de cada uma das substânciÇis puras,te!!. 

do como única finalidade facilitar a posterior identificação 

do sinal do hidrogênio do doador. 

Em alguns sistemas fenol-aceptor de proton, essa ide!!. 

tificação era dificultada, devido a superposiçã~ do sinal do 

proton do hidroxila com o sinal dos protons do anel aromáti~ 

co. Esta dificuldade era superada variando-se a temperatura 
o da amostra de cerca de 10 C, o que provocava um deslocamento 

do sinal do proton da hidroxila (vide Figura 26, pág. 137). 

1. EXPERI~NCIAS PRELIMINARES 

Foram registrados, em papel graduadoPerkin-Elmer 

de um a três espectros dos sistemas em estudo, sendo os si

nais observados, identificados por comparação com os das subs 

tâncias puras. O único sinal que sofria uma mudança acen

tuada na sua posição, era o do hidrogênio do doador. Ap6s 

localização inequivoca desse sinal no espectro, fazia-se uma 

leitura direta da sua posição em relação a posição do sinal 

dos hidrogênios do ciclohexanopsendo a separação entre es

ses dois sinais lida em unidades de frequência (Hz). Empre

gou-se a escala 6 (6 'Hz/divisão), o que resultava numa largu 

ra de varredura de 600 Hz e num erro de leitura de cercade 
88 

1,2 Hz • 
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2. EXPERI~NCIAS EFETIVAS 

Inicialmente, registrava-se um espectro da amostra 

em estudo, nas condições usuais de trabalho, e identificava 

se os sinais observados da mesma forma que no item I (vide 

pág. 67). Em seguida, observando-se no osciloscópio do es

pectrômetro, deslocava-se o sinal do proton do doador para , 

o extremo inferior do campo e ampliava-se a largura da var

redura. Para que o sinal de referência fosse t~~bém obser-

vado era necessário fazer deslocamentos de campo ( sweep 

offset), durante a varredura, pois a separação entre esses 

dois sinais era maior do que a largura da varredura emprega 

da - 100 Hz no caso de fenilacetileno e 300 Hz no do fenol. 

O erro introduzido por essa operação 88 era ' inferior a 0,035%. 

convém salientar que para reduzir ,o erro gráfico: 

da medida, procurou-se trabalhar com a máxima ampliação pos 

s1vel da escala, sendo essa ampliação limitaq.a, pois o con 

sequente aumento da largura do sinal dificul t Oaria a determi 

naçao exata da sua posição. 

Após o ajuste de condições, transferia-se a obser

vpção do ' espectro do oscilosc6pio para o registrador e eram 

determinados cerca de doze espectros. Em cada um deles 

' eram traçadas duas paralelas, uma na posição do máximo do 

sinal do hidrogênio do doador e outra na dos hidrogênios da 

referªncia, sendo a distância entre as duas linhas medida~ 

com um paqu1metro (ttsomet, cujo nônio permitia leituras 

até 0,02 rnrn).para reduzir o erro no paralelismo das linhas, 

procurou-se obter sinais .de mesma intensidade (variando a 

sensibilidade do detector) medindo-se a distância ' entre 

elas, a cerca de 2 em acima dos sinais. 



FIGURA 10 

, .. 1ft ,I·"J.. r· .. J" 

Técnica de medida de deslocamento 
qu1mico nas experiªncias efetivas 
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.~. 

D. DESCRIÇÃO DO USO DO ACESSORIO DE TEMPERATURA VARIA 

VEL NAS MEDIDAS DE DESLOCAMENTO QUíMICO 

Es te acess6rio 89, "VARIABLE TEMPERATURE. PROBE". era 

introduzido entre os polos do imã ,em substituição à "probe" 

normal, no dia anterior às medidas, para que alcançasse o 

equilibrio ' térmico com o ambiente, termostatizado a 33,40 C, 

que envolvia o imã. 

Inicialmente, fazia-se circular âgua a 33,40 C, na 

camisa externa da "probe", de modo a manter o imã termica

mente isolado da parte interna da "probe", cuja ,temperatura 
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sofreria mudanças drásticas desde ~lOOoC até +80~C. Trans-

feria-se nitrogênio liquido para o reservat6rio do instrumen 

to e ajustava-se no dial o valor inferior da faixa de tempe

ratura escolhida para a experiência que se pretendia execu

tar. A temperatura da amostra era determinada pelo fluxo de 

nitrogênio gasoso frio em mistura com ar quente e seco forne 

cido pela bomba de ar do acess6rio. 

Em seguida, colocava-se a amostra padrão de acetal

deido na "probe" e esperava-se cerca de 30 minutos ou mais, 

até que tanto a amostra como a probe atingissem a temperatura 
" 

desejada. Fazia-se o ajuste das "Golays" "substi tuia-se a 

amostra padrão pela primeira amostra, que seria medida, e es 

perava-se novamente que o equilibrio térmico fosse alcan

çado. Finalmente, procedia-se a execução das medidas como e~ 

tá descrito em C (vide pág. 66) 9 para logo ap6s passar para 

o valor' de temperatura imediatamente superior e prosseguir 

da mesma maneira como descrito acima. Nas . .... . experl.encl.as em 

que se trabalhava numa faixa de temperatura maior do que 

50oC, era necessário reajustar as "Golays" para que a resolu 

ção do instrumento não fosse prejudicada~ 

Ap6s o término das medidas com a primeira amostra 

esta era substituida pela segunda, esfriando-se a 11 probe " 

até atingir outra vez o valor inferior da faixa ,de temperatu 

ra p para manter assim uma técnica de medida uniforme. 

E. CALIBRAÇ~O DA VARREDURA no ESPECTRO 

Foi efetuada pela técnica da banda latera17C"side

band technique")p que consiste essencialmente na aplicação 

de uma modulação de audio-frequência à varredura do campo 

magnético principal. 
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Empregou-se como amostra uma sOlução diluida de ci 

clohexano em tetracloreto de carbono, cujo espectro consis

te E:!m um único sinal, que é um singlete. Ilitroduziu-se ', es

ta amostra no espectrômetro e ajustou-se as condições para 

que' se pudesse observar o sinal ' dej> ciclohexanona região . 

cen~ral da tela dooscilosc6pio. Fez-se a superposição de 

uma onda senoidal de baixa amplitude, fornecida por um ger~ 

dor de audio, de modo a observar um par de bandas laterais 

pr6ximas aos extremos da varredura. A frequência dessa mo-

dUlação era lida num contador eletrônico de frequências,que 

fornecia valores bem mais precisos do que os ' óbtidos por 

leitura direta no dial do gerador de audio. 

Forám determinados cerca. de quinze espectros em ca 

da ;;una das escalas, 6, 3 e 1, utilizadas na execução das me 

did:is de basicidade. Esse . grande número de determinãções 

permitiria eliminar os eventuais erros de medida bem como 

os erros devidos a pequenas variações na velocidade de var

redura provocadas por falhas no sincronismo do motord,C) re

gistrador. 

A separação entre cada banda lateral eo sinal cen 

traI foi medida, graficamente, com o auxilio de um paquime

tro, em unidades de comprimento (vide pág. 68). A relação 

entre a frequência Av (Hz) lida no contador, e a distância 

Al(mm) correspondente medida com o paquimetro (vide Figu-

r~t. l;L) ,nos forneceu o fator de calibração f E (Hz/mm), ou se

ja, f E = Av /1:J.1. O indice E se refere a escala corresponde.!!, 

te a cada fator. Comparando os resul tado's obtidos (Tabe

la VI); verifica-se que diferem um do outro, de no ' .máximo 

0,5%. Apesar da boa concordância observada, procurou-se co!!!, 

parar,sempre que possivel, medidas de basicidadé feitas nu· 

ma mesma escala. 



• 

'rABELA VI 

Fatores de Calibração da Varredura 

ESCALA f :: 
E sf (Hz/mm) f

E
/f1 

x E 

1 

3 

6 

0,2806 + 0,0012 1,000 -
0,8433 + 0,0008 lp002 -
l p6917 + 0,0014 1,005 · -

FIGURA 11 

~.l1t .. 1Ia I' [-I i E9 

r 

~~ --6t--. ....,+t---6t . 

Espectro ' de r.m.n. para calibração da 
. varredura (técnica da banda la teral ) 

I.L 
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F o AFERIÇÃO DA ESCALA DE TEMPERATURA DO ACESSORIO DE 

TEMPERATURA VARIAVEL 

Comparou-se a temperatura lida no dial do acess6-

rio (valor ncominal)com a temperatura medida através do par 

termoelétrico desse acessório (valor efetivo). Este valor 

foi determinado g medindo-se a força eletromotriz do termo

par em um voltimetro digital e fazendo-se a sua conversão 
89 · 

para temperatura p com o uso de uma tabela . o Durante o 

experimento foi mantida no acessório uma amostra padrão de 

acetaldeidoo 

Dos valores encontrados (TabelaVII) g concluiu-se 

que a diferença -entre o valor nominal e o valor efetivo é 

~ + lOC o O . erro de leitura no dial é da mesma ordemde 

TABELA VII 

Aferição da Escala de Temperatura 

TEMPERATURAS ALTAS TEMPERATURAS BAIXAS 

VALOR NOMINAL VALOR EFETIVO VALOR NOMINAL VALOR EFET.IVO 
(De) , (Oe) _- { Qe) (Oe) 

150 149,0 30 30,3 

130 l29 g4 10 iO,6 

110 110,0 -10 - 9,7 

90 90,6 -30 -29,7 

70 7lg0 -50 -50 , 3 

50 51,4 -70 -69,0 

42 42,5 -100 -100,0 

... ~ .~.&i...~. êVi- ... ".1 



-74-

grandeza p razão pela qual os valores nominais nã.o foram cor 

rigidos. Além disso os valores "" de temperàtura nao foram 

utilizados em nenhum cálculo p o que também justifica a sua 
- "" nao correçao. 

Go CALCULOS 

1. NOr:I:AÇÃO 

Os deslocamentos quimicospconsiderados inicialmen

te p se referem à posição do sinal do hidrogênio do doador 

de proton p na presença de um aceptor p em relação à posição 

do sinal da referência interna p ciclohexano: 

~l deslocamento químico residual p em mm; 

~v" deslocamento químico residual p em Hz; 

hv Q deslocamento químico total p em Hz. 

Para distinguir estes deslocamentos dos que se re

ferem a posição do sinal do hidrogênio do doador de proton, 

em um solvente inerte p empregamos os mesmos símbolos com o 

índice H ou seja hlH, (lv"H e Av v
H, respectivamente. 

Outros símbolos: 

hv deslocamento químico (Hz) do proton do doador, em · um o 
solvente inerte p à diluição infinita; 

hv deslocamento de ponte de hidrogênio p em Hz; 

DV deslocamento da varredura (sweep offset)p em Hz; 

f E fator de calibração p na. escala E p em Hz/mm. 

Os erros nas medidas foram representados por: 

s estimativa do desvio padrão; para simplificar a lin

guagem suprimimos, em todo o texto p a palavra "esti

mativa", empregando-se a expressão desvio padrão,ap~ 

sar da diferença conceitual existente entre ambas as 
"" 23a expressoes ; 



SI desvio padrão para ~1; 

Sil 

s 

s o 

desvio padrão 

desvio padrão 

desvio ' padrão 

desvio padrão 

desvio padrão 

desvio padrão 

desvio padrão 

error) ; 

para Av"; , 

para Av'; 

para 6 v ; , 

para 6v o 

para DV; 

para f Ep , 
da reta (ERMS - the 

r coeficiente de correlação da reta 
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root 

x fração molar; no caso das propriedades usuais, tais 

como, massa, temperatura, etc., mantivemos a nota

ção consagrada. de m, t, etc. 

~o que se refere aos indices, CH representa o f~ 

nilacetileno, OH o fenol ' e CO uma base carbonilica ou caI' 

boxilica, sU9sti tuida ou não pelo grupo etil tio em a. 

2,. ANALISE ESTATíSTICA DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

Os dados experimentais sofreram um tratamento es 

tatistico primário, condizente com o pequeno número de me 

didas e com os objetivos que se pretendia, alcançar., Estés · 

objetivos eram: a rejeição de valores incorretos e avalia 

ção do erro de medida para que pudessemos distinguir dife 

rença de basicidade do erro experimental. 

Empregamos como critério de erro o desvio p~drãõ 

em lugar da variança,p9rque o primeiro tem as mesmas di-
... 

mensoes da variável e portanto permite avaliar m?is facil 

mente a dispersão das medidas23b~A.lém disso,o desvio ,padrão 
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era também utilizado. na aplicação. do. teste "t" de Student p 

para rejeição. das medidas discrepantes. • 

No. transco.rrer das experiências, o.bservamo.s, numa 

série de medidas de deslo.camento. . químico.,que a primeira me 

dida e algumas vezes também a segunda p eram muito. diferen

tes do. valo.r médio. daquela sérieo Isso. era devido. p , apesar 

do.s cuidado.s que fo.ram to.mado.s, pro.vavelmentea falta de 

equilíbrio. térmico. da amo.stra co.m a "pro.be" .' 

Após a ,realização. do.s Cálculo.s, verificamo.s também 

que o. desvio. padrão. era em média da o.rdem de 1 mm p atingin

do. entretanto. em alguns caso.s valo.res da o.rdem de 5 a lOmm. 

Esta grande dispersão. do.s resultado.spsó po.deria ser explic~ 

da pela falta de estabilidade térmica do. instrumento. de 

r.m.no p mo.tivada pela falta de energia elétrica no. dia ante 

rio.r à realização. das medidas. 

Em face do. expo.sto. p a rejeição. das medidas discre

pantes fo.i realizada segundo. o.s' seguintes critério.s; 

(1) eram rejeitadas as medidas que pela aplicação. do. 
, I' 50b 

teste "til de Student; p ficavam fo.ra da faixa: 

n + t. si Tri ------ n - t. s/Tri, para um grau de co.n

fiança de 99%; 

(2) era rejeitada to.da a série de medidas, cujo. desvio. 

padrão. era maio.r do. que o. usual para . experiências 

deste ti.po., eu seja p para Sl~ 2,0 mm. 

(a) Valer Médio. e Desvio. Padrão. 

o valo.r médio. de àl para cada série de medidas de 

uma determinada amestra, bem co.mo. o desvio. padrão. co.rrespo.~ 
40a dente p fo.ram calculado.s pelo. emprego. do. pro.grama n2 70.801 
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(b) Regressão Linear e Desvio Padrão da'Reta. 

Em todos os grâficos p nos quais a relação entre as 

variáveis x e y parecia ser linear, foi calculada a reta 

que melhor se ajustava ao conjunto de pontos apresentado. 

Para essa :finalidade empregamos o 

se baseia no método dos quadrados 

40b Programa nº 70.803,que 

i . 23c m n~mos • A 
.... 

equaçao 

da reta é expressa na sua forma paramétrica Y = mX + b. 

sendo os valores dos parâmetros m e b, bem como o do coefi

ciente de correlação r p fornecidos pelo programa. 

23d 
O desvio padrão da reta (ERMS - the root mean 

) o. d ' 41 square error foi calculado ut~l~zan o-se o Programa Stat-· 

pac IV-lO, o qual fornece também os parâmetros da .equação da. 

reta e os desvios padrões desses parâmetros. 

3, CALCULOS DOS DESLOCAMENTOS QUíMICOS E DOS DESVIOS 

PADRÕES CORRESPONDENTES 

(a) Nas Experiências Preliminares 

Cálculo de 6v - media-se diretamente no espectro o o 
valor 6v v H' (vide C-l), construia-se um gráfico d~ 6v ir vs. 

xd d ' obtendo-se por extrapolação, para x=O,o valor oa or 
(vide G-2b). 

6v 
o 

Cálculo de ~v - media-se diretamente no espectro o 

valor 6v 9 (vide C-l), e calculava~se~v através da 

( 5 ) • 

6v = 6v· - ~v o 
(5) 

.... 
expres,sao 
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(b) Nas Experiªncias Efetivas 

Cálculo de IJ.v - media-se diretamente no espectro o o 
valor 1J.1H (vide C-2), calculava-se o valor médio !iH (vide 

G-2a) para cada série de medidas de uma mesma amostra, con

vertendo-se esse valor para l'lV"H' através da expressão (6): 

(6) 

Em seguida calculava-se fi" H a partir de â"'l "H' por 

meio da expressão (7): 

Construindo-se um gráfico IJ.v V vs. xd d obtinha-
H oa or 

se, como anteriormente, o valor óv 
o 

Cálculo de óv - procedia-se como foi descrito para 

o cálculo de IJ.v até chegar ao valor IJ.v'. A partir deste ob 
o 

tinha-se o valor IJ.v , através da expressão (5). 

o esquema que segue ilustra as relações existentes 

entre os diversos valores de deslocamentos qu1micos, por nós 

utilizados. 



,.. 

14 

Il-v 

~ 

inicio dei , I 
YGrNduro~ 

X-H-Y 

ESQUEMA 

~ Il-vo --.f 

Il"'l' ., 
, I 
" I 

I 

â'V· 
, .. âl ~ 

(X-H) -.-
I Nrnh di 
I YGrTMuN 
t 

c"=la ti I' ICIH 
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Câlculo do Desvio Padrão - o valor correspondente 

a ~ foi obtido como está descrito em G-2apela expressão: 

e o correspondente ao fator de calibração f E por uma ex

pressão anâloga. 
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Os desvios padrões correspondentes às demais gran 

d D • é . ·50a F ·ezas Loram calculado.s segundo o crl.t rl.O usual • oram 

utilizadas as seguintes expressões: 

s" = IJ.v". cn2+ :- (~f 

s g = 2 2 
(s" ) + sDV 

s =\j<S.)2 2 
+ s o 

H. MEDIDAS DO DESLOCAMENTO DE PONTE DE HIDROG~NIO COM 

FENILACETILENO COMO DOADOR DE PROTOM 

1. EXPERI~NCIAS PRELIMINARES 

EXPERI~NCIA Nº 1 

Influência da. Temperatura no Deslocamento Quimico do Proton 

Etinilico do Fenilacetileno em n-Hexano. 

Deslocamento Quimico à Diluição InFinita 

Determinação do 
o 

a 33,4 C. 

As amostras utilizadas foram preparadas como estâ 

descrito em B. Os dados correspondentes 

Tabela VIII. 

encontram-se na 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-lo 

dos acham-se na Tabela 1X. 

Os valores . obti-

As retas da Figura 12 foram obtidas pelo método i~ 

dicado (vide G). A partir das equações destas retas, calcu 
o 

lou-se os valores dbs deslocamentos quimicos a 33,4 Cp com 



COMPOSTOS 
m( g) 

Feni1aceti1eno 0,1074 

n-Hexano 0,8916 

Cic1ohexano 0,0390 

" TABELA VIII 

Amostras de Feni1aceti1eno em n-Hexano ' 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

n(mmo1) x m(g) n(mmo1) x -m( g) n(mmo1) 

1,051 0,0887 0,0480 Op470 0,0435 0,0185 0,181 

10,34 0,8723 0,8605 9,985 0,9256 0,8485 9,846 

0,463 0,0391 0,0280 0,333 0,0308 0,0383 0 1 455 

x 

0,0173 

0,9393 

0,0434 

I 
<Xl 
r-' 
I 



t (oC) 

-30 

-20 

- 10 

O 

+10 

+20 

+30 

+40 

+45 

+50 

+60 

TABELA IX 

Deslocamentos Quimicos para Soluções de Fenilacetileno 
em n-Hexano, a Diferentes Temperaturas 

(1/T)103(oK-1 ) Av' H (HZ) 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

4,11 83,4 81,6 81,0 

3,95 82,2 83,4 81,0 

3,80 82,8 81,0 81,6 

3,66 81,0 81,0 81,0 

3,53 82-,2 82,8 80,4 

3,41 82,8 81,6 80,4 

3,30 82,2 82,2 8-1, O 

3,19 81,6 81,6 

3,14 82,8 81,6 82,2 

3,09 82,2 82.,2 79,8 

3,00 82,2 81,6 81,0 

* A amostra 4 é feni1aceti1eno puro com ca&, 0,02 m1 de cic1ohexano 

AMOSTRA 4 

102,6 

102,0 

102,6 

101,4 

101,4 
~." 

100,2 

100,2 

99,6 

99.,6 

* 

I 
CP 
I\) 
I 
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FIGURA 12 
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Deslocamento quimico do proton etinilico 
do fenilacetileno em n-hexano vs. tempe-
ratura; para diferentes frações molares 
(vide Tabela X). 
(A:r=0,2BO, 0=0,6; B: r=O, 10B, 0=0, B; 
.C:r=0,122 p 0=0,7; D:r=0,950 0=0,4) • 
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os quais obteve-se uma relação aproximadamente linear entre 

os deslocamentos e as frações molares correspondentes. A 

extrapolação para concentração zero de fenilacetileno, for

neceu o valor: 

l:!'I) 
o = 

A Tabela X e a Figura 13 indicam os deslocamentos 

quimicos e a reta obtida, respectivamente. 

TABELA X 

Deslocamentos Quimicos para Soluções de 
Fenilacetileno em n-Hexano, a 33,40 C 

AMOSTRA xCH RETA EQUAÇÃO DA RETA 
' ~\1v .' H (Hz) 

1 0,0887 A 6'1) o = 488T-l + 80,6 82,2 
H 

2 0,0435 B 6'1)9 = 212T-l + 81,1 81,8 
H 

3 0,0173 C 6'1)' -- 214T-l + 80,2 80,9 
H 

4 =1,0 D 6'1)' 
-1 

= 3.36lT +89,1 
H 



FIGURA 13 

-~ -
. -{- 12 
<2 

ao 

o opso 0,100 

Deslocamento quimico do proton etinilico 
.(33,40 C) vs. fração molar, para soluções 
de fenilacetilen6 em n-hexano (r.=0,924) 

EXPERI~NCIA NQ 2 
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Influência da Relação Molar no Deslocamento de Ponte de Hi

drogênio nos Sistemas Fenilacetileno-Aceptor de Proton, a 
o 

33,4 C. 

Escolheu-se como aceptor o acetato deeti~a. .As 

amostras foram preparadas como está descrito em B. Os dãdós 

correspondentes encontram-se na Tabela XI. 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C~l. Os valores obtidos 

e os calculados a partir destes (vide . G) acham-se na Ta

bela XII. 
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TABELA XI 

Amostras de Sistemas Acetato de Eti1a-Feni1aceti1eno 
em Diferentes Relações Molares 

COHPOSTOS 

-~ 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

* 
AMOSTRA "I 

m(g) n(mmo1) 

0,3617 3,541 

0,0599 0,679 

0,0184 0,219 

AMOSTRA 3 

0,3101 3,036 " 

0,7491 " 8,502 

0,0557 0,662 

AMOSTRA 5 

0,0857 0,839 

0,4273 4,849 

0,0167 0,198 

AMOSTRA 7 

0,0586 0,574 

0,5506 6,249 

0,0187 0,222 

n:nCH 

1,00 

0,19 

1,00 

2,80 

1,00 

5,78 

1,00 

10,89 

m(g) 

0,5244-

0,4603 

0,0373 

0,1697 

0,1787 

0,0411 

0,1173 

0,7911 

0,0688 

0,0274 

0,4842 

0,0148 

AMOSTRA 2 

n(mmo1) n:nCH 

5,134 1 ',00 

5,224 1,02 

0,443 

AMOSTRA 4 

1,661 

8,838 

0,488 

AMOSTRA 6 

1,148 

8,979 

0,817 

AMOSTRA 8 

0,268 

5,496 

0,176 

1,00 

5,32 

1 , 00 

7,82 

1,00 

20,51 

* A .= ""Feni1acetileno, B = Acetato de Etila e C = Cic1ohe
xano 



TABELA XII 

Deslocamentos Químicos para os Sistemas Acetato 
de Etila-Fenilacetileno, em Diferentes Relações 

Molares, a 33,40 C 

AMOSTRA nCO:nCH 6 '\)1 (HZ) 

1 0,19 105,4 

2 1,02 116,9 

3 2,80 117;3 

4 5,32 117,3 

5 5,78 118,6 

6 7,82 117,7 

7 10,9 118,0 

8 20,5 119,8 

-87-

6'\)( HZ) 

24,6 

36,1 

36,5 

36,5 

37,8 

36,9 

37,2 

39,0 

A Figura la (pág. 131) mostra o espectro de r.m.n. 

do acetato de etila e a Figura 17 (pág. 130) mostra os espe~ 

tros dos sistemas acetato de etila-fenilacetil'eno nas _' rela-_. 
çoes molares 0,19, 1,02 e 2,80. 

EXPERlmNCIA NQ 3 

Influência da Diluição no Deslocamento de Ponte de Hidrogê

nio nos Sistemas Fenilacetileno-Aceptor de Proton, a 33,4
0
C 

Escolheu-se como aceptores acetato de etila e tio

acetato de etila. A preparação das amostras -1 e 4 foi fei ta 

como está descrito em B. As demais amostras fOl:'am obtidas a 

partir destas, pela adição de diferentes quantidades de te

tracloreto de carbono. Os dados correspondentes acham-se na 

Tabela XIII. 



COMPOSTOS 

Fenilacetileno 

Acetato de Etila 

Tetracloreto de 
Carbono 

Ciclohexano 

TABELA XIII 

* Amostras de Sistemas Fenilacetileno--Acetato de Etila 
e --Tioacetato de Etila**, em Tetracloreto de Carbono 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

m(g) n(mmol) x m(g) n(mmol) x m(g) 

0,7722 7,560 0,2482 0,1743 1,706 0,0610 0,0410 

1,9737 22,401 0,7356 0,4449 5,050 0,1806 0,1046 

3,1901 20,736 0,7416 1,5952 

0,0411 0,488 0,0160 0,0397 0,472 0,0169 0,0148 

* nCH:nCO = 1:2,96, para as amostras 1, 2 e 30 

AMOSTRA 3 

n(mmol) x 

0,401 0,0330 

1,187 0,0978 

10,373 0,8546 

0,176 0,0145 

continua 

I 
00 
00 
I 



continuação 

AMOSTRA 4 
COMPOSTOS m(g) n(inrnol) x m(g) 

Fenilacetileno 0,8049 7,882 0,2475 0,0820 

Tioacetato de 2,4481 23,505 0,7382 0,2492 Etila 

Tetracloreto 
1,5960 de Carbono 

Cic1ohexano 0,0390 0,453 0,0142 0,0347 

** nCH:nCO = 1:2,98, para as amostras 4, 5 e 60 

AMOSTRA 5 

n(mmol) x 

0,803 0,0574 

2,392 0,1711 

10,374 0,7419 

0,412 0,0295 

AMOSTRA 6 

m( g) n(mmol) 

0,0413 0,404 

0,1254 1,-204 

1,5949 10,367 

0,0340 0,404 

x 

0,0326 

0,0973 

0,8375 

0,0326 

I 
ex> 
\D 
I 
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As medidas de deslocamento químico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-I. Os valores obtidos 

e os calculados a partir destes (vide G), encontram-se na 

Tabela XIV. 

AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TABELA XIV 

Deslocamentos Químicos para os Sistemas 
Fenilacetileno--Acetato de Etila e 

--Tioacetato de Etila, em Tetracloreto 
. de Carbono a 33,40 C 

xCH flv' (Hz) 

0,2482 119,2 

0,0610 101,2 

0,0330 94,6 

0,2475 113,2 

0,0574 98,0 

0,0326 93,8 

flv(Hz) 

38,4 

20,4 

13,8 

32,4 

17,2 

13,0 

A Figura 19 (pág. 132) mostra os espectros de r.m~. 

de tioacetato de etila e do sistemafenilacetileno-tiaaceta 

to de etila. 

EXPERI~NCIA NQ 4 

Medidas de Deslocamento de Ponte de Hidrogênio a 33,4oC,nos 

Sistemas Fenilacetileno--Acetato de Etila, --Tioacetato de 

Etila e -- a-Etiltio-Compostos Correspondentes 

As amostras utilizadas foram preparadas como está 

descrito em B. Os dados correspondentes encontram-se na 

Tabela XV. 



COMPOSTOS 

C
6

H
5

CECH 

MeC02Et 

C6H12 

C
6
H

5
CECH 

MeCOSEt 

C
6
H12 

TABELA XV 

Amostras de Alguns 
Composto 

AMOSTRA 1 

m(g) n(mmo1) n:nCH 

0,3101 3,036 1,00 

0,7491 8,502 2,80 

0,0557 0,662 

AMOSTRA 3 

0,3100 3,035 1,00 

0,9545 9,162 3,02 

0,0390 0,453 

Sistemas F~nilacetileno 
Carboní1ico 

AMOSTRA 2 
COMPOSTOS 

m(g) n(mmo1) 

C6H
5

CECH 0,2599 2,544 

EtSCH2C02Et 1,0988 7,413 

C6H12 0,0400 0,475 

AMOSTRA 4 

C
6

H
5

C:;CH 0,2185 2,139 

EtSCH2COSEt 0,9803 5,967 

C6H12 0,0450 0,535 

n:ncH 

1,00 

2,91 

1,00 

2,79 

i 
\.O 
~ 
I 
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As medidas de deslocamento químico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-I. Os valores obtidos 

e os calculados a partir destes (vide G) acham-se na Ta

bela XVI. 

TABELA ,XVI 

Deslocamentos Químicos para Alguns Sistemas 
Fenilacetileno--Composto Carbonílico, a 33 p 40 C 

AMOSTRA ACEPTOR DE PROTON L\v(Hz) 

1 MeC02Et 117 9 3 36,5 

2 EtSCH2C02Et 115,7 34,9 

3 MeCOSEt 112,5 31,7 

4 EtSCH2COSEt 112,8 32,0 

As Figuras 18 p 19, 20 e 21 (págs. 131-134)mostram 

os espectros de r.m.n. de acetato de eti1a, tioacetato de 

eti1a, eti1tioacetato de eti1a e (eti1tio)tioacetato de 

eti1a, respectivamente p e também os espectros de r.m.n. dos 

sistemas fenilaceti1eno-acetato de eti1a, -tioacetato de 

etila, --etil tioacetato de etila e -(etil tio) tioacetato de 

etila, respectivamente. 
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EXPERI~NCIA NQ 5 

Influência da Temperatura no Deslocamento de Ponte de 

Hidrogênio, para Diferentes Relações Molares, nos Sistemas 

Fenilacetileno-Aceptor de Proton 

Escolheu-se como aceptor o acetato de etila. Fo

ram uti l izadas as amostras 1, 29 3, 4 e 6 da · Experiência 

Nº 2 (vide Tabela XI, págo 86). 

As medidas de deslocamento qu1mico foram efetua

das segundo o procedimento descrito em C-I. Os valores ob

tidos acham-se na Tabela XVII, e os calculados ·a partir de! 

tes (vide G) na Tabela XVIII. 

As retas da Figura 2 (vide pág. 37) foram obtidas 

pelo método indicado (vide G). 

Influência da Temperatura no Deslocamento de Ponte de Hidro 

gênio para os Sistemas Fenilacetileno--Acetato de Etila, 

--Tioacetato de Etilae - a-Etiltio-Compostos : Correspon

dentes. 

Foram utilizadas as amostras da Experiência Nº 4 

(vide Tabela XV, pág. 91) • . . 
As medidas de deslocamento qulmicoforam efetua

das segundo o procedimento descrito em C-I. Os valores ob 

tidos acham-se na Tabela XD,c, e os calculados a partir destes 

(vide G), na Tab~la xx. 
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TABELA XVII 

Deslocamentos Quimicos para Sistemas Acetato de 
Etila - Fenilacetileno,em Diversas Relações 

Molares e a Diferentes Temperaturas 

!1\1'(Hz) 

-94-

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 AMOSTRA 6 

116~2 137,8 

115,0 134,8 138,4 136,6 135,4 

113,8 131,2 131,8 132,4 132,4 

112,6 128,8 128,2 130,0 128,8 

111,4 127,6 , 126,4 ' 127,6 127,0 

109,6 124,0 124,6 125,8 124,0 

108,4 121,6 121,6 122,8 122,2 

107,2 119,2 119,2 120,4 121,0 

105,4 -117,4 118,0 117,4 118,6 

116,8 116,8 116,8 

104,8 -115, O , 116,2 117,4 116,2 

115,6 115,6 116,8 

104,8 113,8 115,0 

103,6 112,6 

103,0 110,8 

102,4 110,2 ' 



TABELA XVIII 
Deslocamentos de Ponte de Hidrogênio para Sistemas 

Acetato de Eti1a-Fenilacetileno, em Diversas 
Relações Molares a a Diferentes Temperaturas 

t(oe) (1/T)103(oK-l ) f1v(Hz) 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 AMOSTRA 6 

-50 4 , 48 35,4 57,0 

-40 4,29" 34,2 54,0 57,6 55,8 54,6 

-30 4,11 33,0 50,4 51,0 51,6 51,6 

-20 3,95 31,8 48,..0 47,4 49,2 48,0 

-10 3,80 30,6 46,8 45,6 46,8 46,2 

O 3,66 28,8 43,2 43,8 45~0 43,2 

+10 3,53 27.6 4'0,8 40,8 42,0 41,4 

+20 3,41 " 26,4 38,4 38,4 39,6 40,2 

+30 3,30 24,6 36,6 37,2 36,6 37,8 

+35 3,25 36,0 36,0 36,0 

+40 3,19 24,0 34,2 35,4 36,6 35,4 

+45 3,14 34,8 34,8 36,0 

+50 3,09 24,0 33,0 34,2 

+60 3,00 22,8 31,8 
I 

+70 2,92 22,2 30,0 \D 
VI 
I 

+80 2,83 21,6 29,4 
---------_. 
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TABELA XIX 

Deslocamentos Quimicos para Alguns Sistemas 
Feni1aceti1eno - Composto Carboni1ico, 

a Diferentes Temperaturas 

-96-

AMOSTRA 1 AMOSTRA '2 

6v t (Hz) 

AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 

138,4 130,0 127,0 126,4 

131,8 128,2 125,2 124,.6 . 

128,2 127,0 122,2 123,4 

126,4 125,2 120,4 121,6 

124,6 122,2 118,6 118,6 

121,6 119,8 116,8 117,4 

119,2 118,0 115,6 115,0 

116,8 114,4 113,8 

118,0 116,8 113,2 

116,8 115,0 112,0 112,6 

116,2 

115,6 113,8 

113,8 109,6 
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.TABELA XX 

Deslocamentos de Ponte de Hidrogênio para Alguns Sistemas 
Fenilacetileno - Composto Carbonílic~ a Diferentes Temperaturas 

(ljT)103 (oK':"1) tJ.v (Hz) 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

4,29 57,6 49,2 46,2 

4,11 51,0 47,4 44,4 

3,95 47,4 46,2 41,4 

3,80 45,6 44,4 39,6 

3,66 43,8 41,4 37,8 

3,53 40,8 39,0 36,0 

3,41 38,4 37,2 34,8 

3,35 36,0 33,6 

3,30 37,2 36,0 32,4 

3,25 36;0; 34,2 31,2 

3,19 35,4 

3,14 34,8 33,0 

3,09 33,0 

AMOSTRA 4 

45,6 

43,8 

42,6 

40,8 

37,8 

36,6 

34,2 

33,0 

31,8 

28,8 I 
1.0 
-..J 
I 
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As Figuras 18, 19, 20 e 21 (págs. 131-134) mostram 

os espectros de r.m.n. dos sistemas. fenilacetileno-acetato 

de etila, ~tioacetato de etila, --eti·l tioacetato de étila e 

-·-(etiltio)tioac'etato de etila, respectivamente,. a :+3SoCe 
o 

a - 40 C. 

As retas da Figura 4 (vide pá~. 40) foram 'obtidas 

pelo método indicado (vide G). 

2. EXPERIgNCIAS EFETIVAS 

EXPERImNCIA NQ 7 

Determinação do Deslocamento Q:uimico do Proton Etiriilico do 

Fenilacetileno a Diluição Infinita, a3~,40C 

As amostras utilizadas foram preparadas como está 

descrito em B. Os dados correspondentes encontram-se . na 

Tabela XXI. 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento geral descrito em C-2. Os valores 

encontrados . e os calculados à partir destes, bem com~ os 

desvios padrões correspondentes (vide G), acham-se na Ta

bela XXII. 

A reta da Figura 14 foi obtida pelo método indica

do (vide G), e aextrapolação. para concentração ·zero de fe

nilacetile.no, forneceu o valor : 

(lit. 18 
àv 

o 

+ 
àv = 80,1 - 0,3 Hz 

o 

o 
= 88,2 Hz; CC1

4
; 36 C) 

sendo o desvio padrão, obtido como descrito em G. 



COMPOSTOS 

Fenilacetileno 

n-Hexano 

Ciclohexano 

AMOSTRA 3 

0,0480 0,470 0,0435 

0,8605 9,985 0,9256 

0,0280 0,333 0,0308 

TABELA XXI 

Amostra~ de Fenilacetileno em n-Hexano 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

m(g) n(mmol) x m(g) n(mmol) 

0,1074 1,051 0,0887 0,0657 0,643 

·0,8916 10~34 0,8723 0,8470 9,828 

0,0390 0,463 0,0391 0,0370 0,440 

AMOSTRA 4 AMOSTRA 5 

0,0308 0,302 0,0287 0,0185 0,181 

0,8435 9,788 JO,9318 0,8485 9,846 

0,0349 0,415 0,0395 0,0383 0,455 

x 

0,0589 

0,9007 

0,0403 

0,0173 

0,9393 

0,0434 

t 
\D 
\D 
I 



AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

82 

80 

TABELA XXII 

Deslocamentos Quimicos para SOluçõeõ de 
Fenilacetileno em n-Hexano, a 33,4 C 

-

-100-

+ i + x
CH Nº DE ~lH - sl I1v "H - S9 

ESPECTROS (Jtl1ll) (Hz) 

0,0887 + 0,8 81,2 + 10 289,3 - -
0,0589 8 287,3 + 80,6 + - 0,8 -
0 9 0435 6 288,4 + 0,9 80,9 + - -
0,0287 6 285,3 + 1,6 80,1 + - -
0,0173 7 286,7 + - 0,9 + 80,4 -

FIGURA 14 

o 0.050 0.100 

Deslocamen~o químico do proton etinilico 
vs. fração molar; para soluções de fenil 
acetileno em n-hexano (r=0,78l; cr=0,3).-

0,4 

0,4 

0,4 

0,6 

0,4 
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EXPERIeNCIA NQ 8 

Medidas de Deslocamento de Ponte de Hidrogênio nos Sistemas 

Fenilacetileno-Aceptor de Proton a 33,40 C 

Foram empregados corno aceptores os compostos indi

cados na Tabela XXIV. As amostras utilizadas foram prepar~ 

das corno está descrito em B. Os dados correspondentes en

contram-se na Tabela XXIII. 

As medida's de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-2. Os valores encon-

trados acham-se na Tabela XXIV v e os calculados a partir 

destes na Tabela XXV, estando incluidos os desvios padrões 

correspondentes (vide G) em ambas as 'tabelas. 

As Figuras 22, 23 e 24 (pâgs. l35~ 136) mostram os 

espectros de r.m.n. de tiobutirato de etila, etiltioace

tona e N,N-dimetiletiltioacetamida, respectivamente. 



TABELA XXIII 

Amostras de Feni1aceti1eno-Aceptor de Proton 

AMOSTRA 1; R=H AMOSTRA 2; R=Et AMOSTRA 3; R=SEt 
COMPOSTOS m( g) n(mmo1) n"n . CH m( g) n(mmo1) n:n

CH 
m( g) n(mmo1) n:n

CH 

C
6

H
5
C: CH 0,4231 4,142 1,00 0,3943 3,860 1,00 0,2087 2,043 1,00 

RCH2COMe 0,6987 12,03 2,90 1,0416 12,093 3,13 0,7214 6~103 2,99 

C
6

H
12 0,0711 0,845 0,0873 1,037 0,0407 0,483 

AMOSTRA 4; R=H AMOSTRA 5; R=Et AMOSTRA 6; R=SEt 

C
6

H
5

C=CH . 0,2101 2,057 1,00 0,2196 2,150 1,00 0,2168 2,123 1,00 

RCH
2

C0
2
Et 0,5395 6,123 2,98 0,7008 6,033 2,81 0,8914 6,014 2,83 

C
6

H
12

·· 0,0453 0,538 0,0400 0,475 0,0474 0,563 

I 
I-' 
o 

continua f\) 

I 



continuação 

COMPOSTOS 
AMOSTRA 7; R=H AMOSTRA 8; R=Et AMOSTRA 9; R=SEt 

m(g) n(mmol) n:n
CH 

m(g) n(mmol) n'n m( g) n(rrunol) , CH n:n
CH 

C
6

H
5

C=CH 0,1994 1,952 1,00 0,1953 1,912 1,00 0,2078 2,034 1,00 

RCH')COSEt 
'--

0,6524 6,263 3,21 0,8048 6,087 3,18 0,9950 6,056 2,98 

C
6

H12 
0,0446 0,530 0,0433 0,514 0,0451 0,536 

AMOSTRA 10; R=H AMOSTRA 11; R=Et AMOSTRA 12; R=SEt 

C
6

H
5

C=CH 0,4105 4,019 1,Oq 0,2152 2,107 1,00 0,2133 2,088 1,00 

RCH
2

CONMe
2 

1,0555 12,115 3,01 0,7095 6,160 2,92 0,8987 6,104 2,92 

C
6

H
12 

0,0840 0,998 0,0508 0,604 0,0410 0,487 

AMOSTRA 13; X=O AMOSTRA 14; x=s 

C H C=CH 
6 5 

0,2106 2,062 1,00 0,207~ 2,032 1,00 

(n-Bu)?,x 0,8000 6,143 2,98 0,9025 6,169 3,04 

C
6

H
12 

0,0486 0,578 0,0477 0,567 I 
....... 
o 
VJ 
I 



TABELA XXIV 

Deslocamentos Quimicos para Alguns Sistemas 
Fenilacetileno-Aceptor de Protón p a 33,4oC 

- + Nº DE COMPOSTOS 61 - s 
ESPECTROS (mm) 1 

-1. MeCOMe ·8 -268,9 + 0,6 

2. n-PrCOMe 7 156,3 + 1,2 -
3. EtSCH2COMe 9 -286,8 + 0,2 

4. MeC0 2Et 8 239,4 + l p3 -
5. n-prC02Et 9 228p~ 

+ 0,8 -
6. 8 238 p9 + 1,0 EtSCH2C02Et -

222,0 + 0,3 7. MeCOSEt 11 -
8..-- n-PrCOSEt 8 + 209,·9 - 1,3 

9. EtSCH2COSEt 7 257,3 + 0,7 -
8 + 

10. MeCONMe2 
202,1 - 0,1 

8 + 1,4 lL n-prCONMe2 
252,2 -

+ 
12. EtSCH2CONMe2 7 225,6 - IvO 

(n-Bu)20 
+ 

13. 9 182,6 - 0,2 

14. (n-Bu)2S 9 179,3 + 
- Ov 7 
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COMPOSTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

TABELA XXV 

Deslocamentos Químicos para Alguns Sistemas 
Fenilacetileno-Aceptor de Proton, a 33,4oC 

., + 
6v" ;;;; sI! 

(Hz) , 

-75,46 + 0,36 
+ 43,86 - 0,38 

-80,48 ::;: 0,35 
+ 67,18 - 0,46 

64,06 :!: 0,35 
+ 67,04 - 0,40 

62,29 :!: 0,28 
+ 58,90 - 0,44 
+ 72,20-0,37 " 
+ 56,71 - 0,24 
+ 70,77 - 0,50 
+ 63,30 - 0,39 
+ 51,24 - 0,23 
-to 

50,31 - 0,29 

+ 
DV - sDV 

(Hz) 

200,00 :!: 0,07 
+ 80,00 - 0,03 

200,00 : 0,07 
+ 50,00 - 0,02 
+ 50,00 - 0,02 
+ 50,00 - 0,02 
+ 50,00 - 0,02 
+ 50,00 - 0,02 
+ 40,00 - 0,01 

100,00 :!: 0,04 
+ 80,00 - 0,03 
+ 80,00 - 0,03 
+ 50,00 -0,02 
+ 

50,00 - 0,02 

+ 
6v' - s' 

(Hz) 

124,54:!: 0,36 

123,86 : 0,38 

119,52 :!: 0,35 

117,18 :!: 0,46 

114,06 :!: 0,35 -

117,04:!: 0,40 

112,29 :!: 0,28 

108,90 :!: 0,44 

112,20 :!: 0,37 

156,71 :!: 0,24 

150,77 :!: 0,50 

143,30 : 0,39 

101,24 : 0,23 

100,31 :!: 0,29 

6v :!: s 
(Hz) 

+ 44,5 - 0,5 
+ 43,8 - 0,5 
+ 39,4 - 0,5 
+ 

37,1 - 0,6 
+ 

34,0 - 0,5 
+ 

37,0 - 0,5 
+ 

32,2 - 0,5 
+ 28,8 - 0,6 
+ 32,1 - 0,6 
+ 

76,6 - 0,4 
+ 70,7 - 0,6 
+ 63,2 - 0,5 
+ 21,2 - 0,4 
+ 20,2 - 0,5 

+ 6v - s' 
(Hz) 

+ 
44,5 - 0,4 

+ 43,8 - 0,4 
+ 39,4 - 0,4 
+ 37,1 - 0,5 
+ 34.0 - 0,4 
+ 

37,0 - 0,4 
+ 

32,2 - 0,3 
+ 28,8 - 0,4 
+ 32,1 - 0,4 
+ 76,6 - 0,2 
+ 

70~ 7 - 0, ,5 
+ 63,2 - 0,4 
+ 21,2 - 0,2 
+ 20,2 - 0,3 I 

...... 
o 
\.Jl 
I 



I. MEDIDAS DE DESLOCAMENTO DE PONTE 

COM FENOL COMO DOADOR DE PROTON 

1. EXPERI~NCIAS PRELIMINARES 

EXPERI~NCIA NQ 9 

-106-

DE HIDROGSNIO 

Influência da Relação Molar no Deslocamento de Ponte de 

Hidrogênio nos Sistemas Fenol-Aceptor de Proton, a 33 p 4
0 C 

Escolheu-se como aceptor a n-pentanona-2. As amos 

tras foram preparadas como está descrito em B. Os dados 

correspondentes encontram-se na Tabela XXVI. 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-I (vide também Figu

ra 26 p pág. 137). Os valores obtidos e os calculados a 

partir destes (vide G) acham-se na Tabela XXVII. 

A Figura 27 (pág. 138) mostra os espectros dos sis 

temas n-pentanona-2 - fenol nas relações molares 0,20, 1,12 

e 5 p ll. 

EXPERI~NCIA Nº 10 

Influência da Diluição no Deslocamento de Ponte de Hidrogê 

nio nos Sistemas Fenol-Aceptor de Proton, a oOC 

Escolheu-se como aceptores n-pentanona-2 e n-buti

rato de e.tila. A preparação das amostras foi efetuada como 

estâ descrito em B. Os dados correspondentes acham-se na 

Tabela XXVIII. 



COMPOSTOS 

A. Feno1 

B. n-Pentanona-2 

C. Cic1ohexano 

AMOSTRA 4 

0,3800 4,038 1,00 

0,3884 4,509 1,12 

0,0509 0,605 

TABELA XXVI · 

Amostras de Sistemas Fenol--n-Pentanona-2, em 
Diferentes Relações Molares 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

m(g) n(mmol) n:n
OH m(g) n(mmol) n·n . OH 

0,1946 2,068 1,00 0,1901 2,020 1,00 

0,9100 10,56 5,11 0,5234 6,077 I 3,01 

0,0584 0,694 0,0460 0,547 

m(g) 

0,2030 

0,3945 

0,0465 

• -- ---- - -- - -- ------

AMOSTRA 5 AMOSTRA 6 

0,7902 8,396 1,00 1,1518 12,238 1,00 0,9630 

0,3853 4,472 0,53 0,3548 4,119 0,34 0,1801 

0,0423 0 , 503 0,0476 0,566 0,0545 

AMOSTRA 3 

n(mmol) 

2,157 

4,580 

0,552 

AMOSTRA 7 

10,23 

2,091 

0,648 

n:n
OH 

1,00 

2,12 

1,00 

0,20 

I ..... 
o 

.....:J 
I 



AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TABELA XXVII 

Deslocamentos Quimicos para ° Sistema 
Fenol--n-Pentanona-2, em Diferentes 

Relações Molares, a 33,AoC 

nCO:nOH 
lü (mm) l!.\)' (HZ) 

5,11 241,1 407,9 

3,01 241,6 408,7 

2,12 240,2 406,3 

1,12 241,1 407,9 

0,53 238,7 403,9 

0,34 237,6 402,0 

0,20 233,1 394,4 

-108-

l!.v(Hz) 

292~6 

293,4 

291,0 

292,6 

288,6 

286,7 

279,1 



TABELA XXVIII 

• 
Amostras de Sistemas Fenol--n-Pentanona-2 e 

--n-Butirato de Etila p em n-Hexano 

COMPOSTOS AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

m(g) n(mmol) n:n
OH 

x m( g) n(mmol) non o OH x 

Fenol 0,3839 4,079 1,00 0,2385 0,1933 2,054 1,00 0,1389 

n-Pentanona-2 1,0397 12,071 2,96 Os 7059 0,5182 6,016 2,93 0,4069 

n-Hexano 0,5239 .6,079 0,4112 

Ciclohexano 0,0800 0,950 0,0556 0,0534 0,634 0,0429 

AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 

Fenol 0,1988 2,123 1,00 0,2432 0,2115 2,247 1,00 0,1542 

n-Butirato de 
0,7068 6,085 2,87 0,6972 0,6959 2,67 

Etila 
5,991 0,4112 

n-Hexano 0,5054 5,865 0,4025 

Ciclohexano 0,0438 0,520 0,0596 0,0394 0,468 0,0321 I 
I-' 
o 
1..0 
I 
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As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-2. Os valores obtidos 

e os calculados a partir destes (vide G) acham-se na Tabe 

la XXIX. 

AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

TABELA XXIX 

Deslocamentos Qu1micospara os Sistemas 
Fenol--n-Pentanona-2 e --n-Butirato de 

Etila, em n-Hexano a OOC 

6v W (Hz) 6v (Hz) 

423,8 308,5 

0,139 413,4 298,1 

0,243 388,6 273,3 

Op 154 382,7 267.4 

2. EXPERI~NCIAS EFETIVAS 

Determinação do Deslocamento Qu1mico do Proton Hidroxilico 

do Fenol a Diluição Infinita, a 33,4
0

C 

As amostras utilizadas foram preparadas como está 

descrito em B. Os dados correspondentes encontram-se na Ta

bela XXX. 
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TABELA XXX 

Amostras de Feno1 em n-Hexanc 

COMPOSTOS AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

m( g) n(mmo1) x m(g) n(mmo1) x 

Feno1 0,0592 Op 629 ' 0,0554 0,1921 2',041 0,020C 

n-Hexano 0,8823 10,24 0,9022 8,4968 98,596 0,9673 

Cic1ohexano 0,0405 0,481 0,0424 0,1083 1,287 0,0126 

AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 

Feno1 0,1879 1 p996 0,0140 0,2061 2,190 0,0111 

n-Hexano 11,892 137,99 0,9684 16,500 191~46 0,9731 

Cic1ohexano 0,2110 2,507 0,0176 0,2605 3.095 0,0157 

AMOSTRA 5 AMOSTRA 6 

Feno1 0,100~ 

n-Hexano 8,5325 

Ciclohexano 0,1435 

1i067 0,0105 0,2146 2,280 0,0083 

99,010 0,9728 23~046 267,42 0,9774 

1,705 0,0168 0,3282 3,900 0,0143 
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As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-2. Os valores .encon

trados e os calculados a partir destes bem corno os des

vios padrões correspondentes (vide G), acham-se · na Tabe

la XXXI. 

A reta da Figura 15 (pontos de 3-6) foi obtida pe

lo método indicado (vide G),e·a extrapolação para concentra 

ção. zero de fenol, forneceu o valor: 

!J.v 
o 

(lite 37 
!J.vo = 156,0 Hz; C

6
H

12
; 35 0 C) 

sendo o desvio padrão obtido corno descrito em G. 

Medidas de Deslocamento de Ponte de Hidrogênio nos Sistemas 

Fenol-Aceptor de Proton, a 33,4
0
C 

Foram empregados como aceptores os compostos indi

cados na Tabela XXXIII. As amostras utilizadas foram prepa 

radas como está descrito em B. Os dados correspondentes en 

contram-se na Tabela XXXII. 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-2. Os valores encon

trados a~harn-se na Tabel~ XXXIII, e os calculados a partir 

destes na Tabela XXXIV, estando incluidos em ambas as Tabe

las os desvios padrões correspondentes (vide G). 



Nº DE 
AMOSTRA 

X
OH 

ESPECTROS 

1 0,0554 7 

2 0,0200 9 

3 0,0140 9 

4 0,0111 10 

5 0,0105 8 

6 0,00833 7 

TABELA XXXI 

Deslocamentos Químicos para Soluções de 
Feno1 em, n-Hexano, a 33,4oC 

- + 6"" ' + s" + 
AI - s DV - sDV H 1 . H 

(mm) (Hz) (Hz) 

-123,2 + 0,6 -34,57 + 1,72 300,00 :: 0,10 

-104,5 + 0,3 -88,12 + 0,64 300,00 ! 0,10 

-131,2 + 0,4 -110,64 + 0,60 300,00 :: 0,10 

-148,5 + 0,3 -125,,23 + 0,39 300,00 : 0,10 

-154,1 + 0,5 -129,95 + 0,57 300,00 : 0,10 

-166,6 + 0,4 -140,49 + 0,41 + 300,00 - 0,10 

+ 
6'" 1 - s' H 

(Hz) 

265,4:!: 1,7 

+ 21+..,9 - 0,6 

+ 189,4 - 0,6 

+ 174,8 - 0,4 

+ 170,0 - 0,6 

+ 159,5 - 0,4 
I 
t-' 
t-' 
W 
! 



--::z: 
"li 
<I 

FIGURA 15 

100~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ 

O q02 0,0' 

Deslocamento quimico do proton 
hidrox1lico vs·. fração molar, 
para soluções de fenol em n-he 
xano a 33,4oC.(r=o,999;G=O,8)7 
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TABELA XXXII 

Amostras de Feno1-Aceptor de Proton 

COMPOSTOS AMOSTRA 1; R=H AMOSTRA 2; R=Et AMOSTRA 3; R=SEt 

m(g) n(mmo1) n:n
OH 

m(g) n(mmo1) n:n
OH m(g) n(mmo1) n:n

OH 

C
6

H
5

OH 0,1955 2,077 1,00 0,3839 4,079 1,00 0,1956 2,078 1,00 

RCH2COMe 0,3602 6,202 2,99 1,0397 12,071 2,96 0,7380 6,244 3, DO 

C6H12 0,0480 0,570 0,0800 0,950 0,0331 0,393 

AMOSTRA 4; R=H AMOSTRA 5; R=Et AMOSTRA 6; R=SEt 

C
6

H
5

OH 0,3855 4,096 1,00 0,1998 2,123 1,00 0,1924 2,044 1,00 

RCH2C02Et 1,0700 12,144 2,96 0,7068 6,085 2,87 0,8972 6,053 2,96 

C
6

H12 0,0382 0,454 0,0438 0,520 0,0354 0,421 

I 
I-' 
I-' 

continua \..TI 
I 



continuação 

COMPOSTOS 
AMOSTRA 7; R=H AMOSTRA 8; R=Et AMOSTRA 9; R=SEt 

m(g) n(mmol) n:nOH m(g) n(mmol) n:nOH m(g) n(mmol) n:noH 

C
6

H
5

OH 0,2552 2,712 1,00 0,1938 2,059 1,00 0,1842 1,957 1,00 

RCH
2

COSEt 0,7606 7,302 2,69 0,8091 6,119 2,97 1,0416 6,340 3,24 

C
6

H
12 

0,0428 0,508 0,0468 0,556 0,0462 0,549 

AMOSTRA 10; R=H AMOSTRA 11; R=Et AMOSTRA 12; R=SEt 

C6
H50H 0,3844 4,084 1,00 0,1859 1,975 1,00 0,1072 1,139 1,00 

RCH
2

CONMe 2 
1,0708 12,291 3,01 0,7144 6,202 3,14 0,4467 3,034 2,66 

C
6

H12 0,0768 0,912 0,0457 0,543 0,0258 0,306 

AMOSTRA 13; x=o AMOSTRA 14; x=s 

C6
H50H 0,2035 2,162 1,00 0,1895 2,014 1,00 

(n-BU)2X 0,8165 6,210 2,90 0,9034 6,175 3,07 

C
6

H12 
0,0522 0,620 0,0449 0,533 

I 
I-' 
I-' 
0\ 
I' 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

TABELA XXXIII 

Deslocamentos Quimicos para Alguns Sistemas 
Feno1-Aceptor de Proton~ a 33,4oC 

COMPOSTOS Nº DE 
.- + 
fll - sI 

ESPECTROS (mm) 

MeCOMe 10 209 v 2 + 0,5 -
8 + 

O~6 n-PrCOMe 239,4 -

EtSCH2COMe a 214,2 + - 0>113 

MeC02Et 10 205,8 + 
- 0,7 

8 + n-prC02Et 207,3 - 0,4 

EtSCH2C0
2
Et 

MeCOSEt 11 212,4 ! 0,6 

n-PrCOSEt 8 190,.6 + 0,5 -
EtSCH2COSEt 11 127,5 + - 0,3 

+ 
MeCONMe2 9 235,5 - .0,8 

n-prCONMe2 
12 + 278,.8 - 0,2 

+ EtSCH2CONMe2 9 202,6 - 0,3 

(n-:Bu)20 

(n-Bu)2s 
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COMPOSTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TABELA XXXIV 

Deslocamentos Quimicos para Alguns Sistemas 
Fenol-Aceptor de Proton p a 33 p 4oC 

+ IJ. v" S li 

(HZ) 

+ 176,42 - 0,45 

201,89 ~ 0,54 
+ 180,63 - 0,25 
+ 173,55 - 0,61 
+ 173,97 - 0,24 
+ 59,60 - 0,30 
+ 160,73 - 0,45 
+ 35,78 - 0,17 

- + 
·198,60 - 0,70 

+ 471,64 - 0,52 
+ 170,85 - 0,30 

+ 
DV - ~DV 

(Hz) 

200,00 2: 0,07 

200,00 ~ 0,07 
+ 200,00 - 0,07 
+ 200,00 - 0,07 
+ 200,00 - 0,ÇJ7 

+ 300,00 - 0,10 
+ 200,00 - 0,07 
+ 300,00 - 0,10 
+ 300,00 - 0,10 

+ 300,00 :- 0,10 

+ 
I1vv s' 

(Hz) 

376,42 :!: 0,45 

401,89 ~ 0,54 

380,63 ~ 0,25 

373,55 2: 0,61 

373,97 2: 0,24 
+ 

359,60 - 0,30 
+ 360,73 - 0,45 

335,78 ~ 0,17 

498,60 2: 0,70 

471,64 2: 0,52 

470,852: 0 ,30 

+ 
IJ.v s 

'-
(áz) 

+ 261,2 - 2,1 

+ 286,6 - 2,2 
+ 265,4 - 2,1 
+ 258,3 - 2,2 
+ 

258,7 - 2,1 
+ 244,3 - 2,1 
+ 

245,5 - 2,1 
+ 220,5 - 2,1 
+ 

383,3 - 2,2 
+ 356,4 - 2,2 
+ 

355,6 - 2,1 

~ 
IJ.v - SV 

(Hz) 

+ 261,2 - 0,4 

+ 286,6 - 0,5 
+ 265,4 - 0,2 

258,3 ~ 0,6 
+ 

258,7 - 0,2 
+ 244,3 - 0,3 
+ 245,5. - 0,4 
+ 220,5 - 0,2 
+ 

383,3 - 0,7 
! 

+ 356,4 - 0,5 
+ 355,6 - 0,3 

I 
f-J 
f-J 
co 
I 
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EXPERI~NeIA NQ 13 

Determinação do Deslocamento Quimico do Proton Hidroxilico 

do Fenol à Diluição Infinita, a oOc 

Foram utilizadas as amostras 3, 4, 5 e 6 da Expe

riência nº 11 (vide Tabela XXX? pág. 111) . 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-2. Os valores encon

trados e os calculados a partir destes, bem como os desvios 

padrões correspondentes (vide G), acham-se na Tabela XXXV. 

A reta da Figura 16 foi obtida pelo método indica

do (vide G), e a extrapolação para concentração zero de fe

nol, forneceu o valor : 

ÔV = 197 :!: 8 Hz 
o 

(lito 37 Ô~O = 173,4 Hz; ee1
4

; 50 e) 

sendo o desvio padrão, obtido como descrito em G. 

Medidas de Deslocamento de Ponte de Hidrogênio nos Sistemas 

Fenol-Aceptor, a oOc 

-Foram empregados como aceptores os compostos indi

cados na Tabela XXXVI, sendo utilizadas as amostras da Exp~ 

riência nº 12 (vide Tabela XXXII, pág. 115). 

As medidas de deslocamento quimico foram efetuadas 

segundo o procedimento descrito em C-2. Os valores encon-

trados acham-se na Tabela XXXVI, e os calculados a partir 

destes na Tabela XXXVII, estando incluidos os desvios pa

drões correspondentes (vide G) em ambas as tabelas. 



AMOSTRA xOH 

3 0,0140 

4 0,0111 

5 0,0105 

6 0,00833 

NQ DE 
ESPECTROS 

10 

9 

9 

9 

TABELA XXXV 

Deslocamentos Quimicos para Soluções de 
Fenol em n-Hexano 5 a oOe 

- + " tJ. - s - H 1 
(mm) 

+ 
225,3 - 0,4 

+ 
325,9 - 0,2 

+ 319,8 - 0,4 

+ 297,8 - 0,3 

+ 
ÂV" - Sli 

H 
(Hz) 

190,00 ~ 0,38 

274,83 ~ 0,31 

269,69 ~ 0,42 

+ 
25l~13 - 0,35 

+ 
DV - sDV 

(Hz) 

+ 
100,00 - 0,04 

+ âv' - s' 
H 
(Hz) 

+ 290,0 - 0,4 

+ 274,8 - 0,3 

+ . 
269,7 - 0,4 

+ 251,1 - 0,4 

I ..... 
I\) 

o 
I 



-~ -. • ::r:: 
.". 
<I 

FIGURA 16 

o 0.01 0.02 

Deslocamento quimico do proton hidro 
xilico vs. fração molar; para solu-
~ o çoes de fenol em n-hexano, . a O C. 

(r=O p 988; C1 =3 p O) • 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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TABELA XXXVI 

Deslocamentos Quimicos para Alguns Sistemas 
Fenol-Aceptor de Proton, a oOe 

COMPOSTOS 
NQ DE - + 61 - s 

ESPECTROS (mm)l 

MeCOMe 10 238 v l + Ov4 -

8 265,4 + 
0 . 5 n-PrCOMe 

+ 
0.4 EtSCH

2
COMe 10 237 v9 -

+ 
MeC0

2
Et 10 229.0 - Ov9 

n-prC0
2
Et 10 223.7 

+ 
- 0.7 

+ 
0.7 EtSCH

2
C0

2
Et 10 201,2 -

210.3 + 0,4 MeCOSEt 10 -
+ 0 , 6 n-PrCOSEt 10 215.6 -

EtSCH2COSEt . 10 202.3 + 0.5 -
255.9 

+ 0.4 MeCONMe
2 

10 -
+ 

n-prCONMe
2 

11 23;v 8 - 0,3 

+ 
EtSCH

2
CONMe

2 
10 222 , 6 - 0,8 

(n-Bu)20 10 230,4 
+ 0,5 

(n-Bu)2s 211,6 + 0,3 9 -



COMPOSTOS Il \i't ! s" 
(Hz) 

1 402,79 :!:: 0,75 

2 223,81 :!:: 0,47 

3 200, 64 ~ 0,39 

4 193,12 :!:: 0,78 

5 188,65 :::: 0,62 

6 169,67 :: 0,61 

7 177,35 :!:: 0,38 

8 181,82 :!:: 0,53 

9 170,60 :!:: 0,45 

10 + 215,80 - 0,39 

11 + 197,16 - 0,31 

12 187,72 : 0,70 

13 194,28 :!: 0,46 

14 357 , 97 :::: O, 59 

* s> 8 Hz 

TABELA XXXVII 

Deslocamentos Quimicos para Alguns Sistemas 
Fenol~Aceptor de Proton, a oOe 

+ + + * DV - SDV Il v' - s' f:J.v - s 
(HZ) (Hz) (Hz) 

402,79 ~ 0,75 287,5 

200,00 :: 0,07 -423,81 :!:: 0,47 308,6 

200,00 :: 0,07 400,64 ~ 0,39 285,4 

200,00 :: 0,07 393,12 :::: 0,78 277,9 

200,00 :::: 0,07 388,65 :: 0,62 273,4 

200,00 :: 0,07 369,-67 :: 0,61 254,4 

200,00 :: 0,07 377,35 :: 0,38 262,1 

200,00 :!:: 0,07 381,82 :::: 0,53 266,6 

200,00 :!:: 0,07 370,60 :: 0,45 255,4 

300,00 :: 0,10 515,80 :: 0,39 400,6 

300,00 :!: 0,10 + 497,16 - 0,31 381,9 

300,00 :!: 0,10 487,72:!: 0,70 372,5 

200,00 :::: 0,07 394 v 28 :: 0,46 279, O 
+ 357,97 - 0,59 242,7 

+ 
f:J.v - S 9 

(Hz) 

+ 287,5 - 0,8 
+ 308,6 - 0,5 
+ 285,4 - 0,4 
+ 277,9 - 0,8 
+ 273,4 - 0,6 
+ 254,4 - 0,6 
+ 262,1 - 0,4 
+ 266,6 - 0,5 

255,4:::: 0,4 
+ 400,.6 - 0,4 
+ 381,9 - 0,3 
+ 372,5 - 0,7 

. . + 
279,0 - 0,5 

I 
+ ~ 242,7 - 0,6 I\) 

VJ 
I 
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J. COMPOSTOS 

acetato 

REAGENTES NÃO PURIFICADOS 

. o 
Acetona de procedência Merck,uvasol,P.E.55,5-56,5 C; 

o 
de etila de procedência Merck, p.a., P.E. 76-77 C; 

n--butirato de etila de procedência Car1,o Erba RP, P.E.119-

121
0
C;ciclohexano de procedêríciá Merck"uvaso1,p.F;,.79-81

0
C; n

hexano de procedência Merck, uvasol, P.E. 68-690C; tetraclo-
o reto de carbono de procedência Merck, uvasol, P.E. 76-77 C. 

SUBSTÂNCIAS PURIFICADAS E SINTETIZADAS 

1. n-Pentanona-2 - de procedência Eastman Kodak, r6tu-

10 branco. Secou-se com carbonato de potássio anidro e sub 

meteu-se a destilação fracionada, recolhendo-se uma fração 

intermediária de P.E. 1020C (lit. 88 P.E. 1020
Ç) • .. 

2. N,N , -Dimetilacetamida - de procedência K & K. Se

cou-se com sulfato de magnésio anidro e destilou-se com co

luna de fracionamento p separando-se uma fração de P.E. 
o . 101 o 

165-166 C (11t. P.E.164,8-164,9 C/759 rnrnHg). 

3. Fenml - de procedência Merck, p.a. Secou-se em 

dessecador a vácuo sobre pent6xido de f6sforo, protegido da 

luz, durante três dias. Purificou-se pela destilação fra

cionada à vácuo, recolhendo-se uma fração média deP.E. 

89,5-90,00C/24 mmHg (lit. 29 P.E. 91.4
0
C/25 rnrnHg). 

4. Fenilacetileno - de procedência Schuchardt. puri-
21 

ficou-se segundo o procedimento descrito por COOK. Numa pri-

meira destilação obteve-se um liquidO amarelado de P. E. 
o 138,0-138,5 C. Redestilando-se a pressao reduzida de 
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um claisen com coluna Vigreux e protegido da luz, obteve-se 

li . d . 1 dO/ (' 21 · ° / um qU1 ° 1nco or e P.E. 51 C 23 mmHg l1t. . P.E. 44 C . 

23 mmHg). 

5. Tioacetato de Etila* 109 - P.E. 110-111oC. Redesti 

° . 72 ° lou-se,P.E. 112 C (11t. P.E. 114-116 C). 

Espectro de r.m.n., da substância pura: 
. . 

~TA = 8,79 ppm (triplete), 

T B = 7,73 ppm (singlete), TC = 7,17 ppm (quarteto) e 

JAC = 7 Hz; ref. ciclohexano T = 8,56 ppm · (vide Figura 19, 

pág. 132). 

6. Etiltioacetato de Etila* 97 - P.E. 88-91oC/20 mmHg 
. ' 100 ° (11t. P.E. 65 C/9 mmHg). 

Espectro de r.m.n. da substância pura: 

CH3CH2SCH2C02CH2CH3 TA = T B = 8,75 ppm (triplete)~ 

B C D E A 

T
C 

= 7,33 ppm (quarteto), T
D 

= 6,78 ppm (singlete), 

T E -~ 5,84 ppm (quarteto) e J AE ~ J BC = 7 Hz; ref. ciclohe

xano T= 8,56 ppm (vide Figura 20, pág. 133). 

* 97 7. (Etiltio)tioacetato de Etila P.E. 105,5-
107,OoC/3 mmHg. Redestilou-se, obtendo-se uma fração mé

dia de P.E. 89,OoC/2 mmHg (lit. 97 10i-102oC/5 mmHg). 

* Sintetizado em nossos Laborat6rios. 



Espectro de r.m.n., da substância pura: 

C~3C~2SC~2COSC~2C~3" ~A = ~B = 8,74 ppm (trip1ete), 

Te = 7,35 ppm (quarteto), ~D = 7,10 ppm (quarteto), 
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TE = 6,54 ppm (singlete) e JAD = JBC = 7 Hz; ref. cic10he 

xano T = 8,56 ppm (vide Figura 21, pág. 134). 

8. N N · . " . d 71 , -D1met11et11t10acetam1 a - Em um balão de 

tr~s bocas, equipado com agitador mecânico, fora~ colocados 

10 rol de uma solução aquosa de 5,0 g (0,06: mOles) de clori

drato de dimetilamônio. Resfriou-se externamente com gelo e 

adicionou-se lentamente, sob agitação, uma solução de 4,5 g 

(0,12moles) de hidr6xido de s6dio em 15 ml de água. Substi

tuindo-se o banho por uma mistura refrigerante de gelo e sal 

adicionou-se, gota a gota, 6,4 g (0,06 moles): de cloreto de 

etiltioacetila* 74, P.E. 60-63 0 c/IO rnrnHg (lit. 74 P.E. 61-
o·" 

64e/14 rnrnHg). Ap6s a adição, manteve-se a mistura de rea-

ção por cerca de 30 minutos nessas condições. Removeu-se o 

banho e manteve-se sob agitação por mais 30 minutos. Extraiu 

se com éter, lavou-se com água até dar reação neutra, e q 

extrato etéreo foi seco com sulfato de ' s6dio anidro. O éter 

foi removido e o produto bruto destilado à vácuo, fornecendo 

4,1 g (60,3%) de um liquido incolor de P.E. 101,5-l02,00e/ 

1 mmHg). 

Análise elementar: 

Calculado para C6H13NOS: C 48,9%, H 8,9%, S 21,8% 

Encontrado; . C 48,8%, H 8,6%, S 21,5% 
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Espectro no infravermelho: 

MediJo em solução de tetracloreto de carbono(70mg/ 

ml), apresentou duas bandas de estiramento do grupo carboni 
-1 -1 

la em 1643 cm e 1660 cm , e a banda de "wagging" do gru-
-1 

po CH2S em 1270 cm (vide Figura 25, pág . 136). 

Espectro de r.m.n. da substância pura : 

T
D 

= 6,91 ppm (sing1ete), TE = 6,62 ppm (singlete) e 

J AB:= 7 Hz; ref. tetrameti1si1ano T = 10.00 ppm (vide Fig~ 

ra 24, pág. 136). 

o b o ' d . 109 A - 2 O (O 13 1 'd 9. n-T~o ut~rato e Et~la - _ ~, g t mo es) e 

cloreto de n-butirila * 108 , redesti1ado com coluna de Era--
o o (O 66 o ) o 

c~onamento, P.E. 94-99 C l~t . P.E. 100,0-101,5 C , cont~ 

dos num balão, resfriado com banho de gelo e águ~,Eoram adi 

cionados 15,1 g (0,24 moles) de etanotiol. A mistura de 

reação depois de duas horas atingiu 

e foi aquecida a 400 C e mantida a 

a tempera t ura ambiente 

essa tempera tara por 

quatro horas . Adicionou-se urna solução aquosa de carbo-

nato de sódio a 5% até o meio se tornar básico. Ex

traiu-se com éter, lavou-se com água até a neutrali zaçãQ e 
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secou-se com sulfato de s6dio anidro. O éter foi removido e 

o produto bruto destilado a pressão normal, obtendo-se 10,2 g 

(70,3%) do tioéster, . P.E. 153-156
o
e (lit. 16 P.E. 154oe). 

Espectro de r.m.n., da substância pura: 

TA = 9,07 ppm (triplete), 

A e D E B 

T B =8,79 ppm (triplete.), 'te ~ 8,4 ppm (provavelmente . se~teto) 

't D = 7,53 ppm (triplete), 'tE = 7,18 ppm (quarteto) e 

JAe ~ J BE ~ J CD ~7Hz, ref.ciclohexano 't= 8,56 ppm (vide Figu 

ra 22, pág. 135). 

10 "" b" "d 71 . N,N-Dlmetll-n- utlraml a A uma sOlução de 10,6g 

(0,13 moles) do cloridrato de dimetilamônio adicionou-se uma 

solução de 10~4 9 (0,26 moles) de hidr6xido de s6dio em 33 ml 

de água e , em seguida, 13,9 9 (0,13 moles) de cloreto de n-b~ 

tirila (vide preparação anterior). Empregando-se o procedime~ 

to descrito na preparação do composto 8 (pág. 126), obteve~se 

um liquido incolor de P.E. 91-92oe/26 mmHg, cujo espectro no 
-1 

infravermel~o apresentava uma banda em cerca de 3.500 cm ,i~ 

dicando a presença de água. Tratou-se com benzeno absoluto 

por duas vezes, e ap6s remover o benzeno, destilou-se a vácuo 

b 8 ( DI) o / ( " 73 o tendo-se 7, 9 52,3/0, P.E. 90,5 e 25 mmHg llt. P.E. 

93
0
e/28 mmHg). 

lI. Etiltioacetona44 - A 13,6 9 (0,08 moles) do etile-

1 d "1" *50 6 O o I f noaceta a etl tloacetona , P.E. 7 , -77,5 e 7 mmHg, oram 
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adicionados 45,7 ml de ácido sulfurico lN. A mistura foi a

quecida lentamente até entrar em ebulição, mantendo-se por 

cerca de duas horas em condições de refluxo bem brando. Sepa 

rou-se a camada oleosa formada e a fase aquosa foi extraida 

com éter. A camada oleosa e o extrato etéreo reunidos, foram 

lavados com água saturada com sulfato des6dioo Ap6s seca

gem com sulfato de s6dio anidro, o éter foi removido e o pr~ 

duto bruto destilado à vácuo. Obteve-se 8,5 g (85,8%) P.E. 

63,5
0
C/13 rnrnHg (lit. 8 P.E. 170-172

o
C). 

Espectro de r.m.n., em solução de tetracloreto de 

carbono a 10%: 

·CH
3

CH2SCH2COCH
3 

'A = 8,75 ppm (triplete L . 
A ,C D B 

'B = 7,75 ppm (singlete), , = 7,48 ppm (quarteto) 
C 

'D = 6,79 ppm (singlete), e J AC ~7Hz; ref. ciclohexano 

7 = 8,56 ppm (vide Figura 23, pág. 135) '. 

IC. ESPECTROS 
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SUMARIO 

A presente tese tem por objetivo investigar a exis 

tência no estado fundamental da interação entre o grupo caE 

bonila e o âtomo de enxofre em a p em alguns compostos de 

f6rmula geral (I): 

onde X = Me, OEtpSEt e · NMe 
2 

(I) 

O método empregado para esta finalidade foi o de 

medidas relativas de basicidade por ressonância magnética 

nuclear. 

Dois apanhados bibliográficos bem distintos 

apresentados. 

.... 
sao 

O primeiro descreve os principais estudos sobre a 

\ transferência de carga intramolecular no espaço, no estado 

fundamental, em compostos carbonilicos e carboxilicos con

tendo heteroátomos, dando-se maior ênfase aos átomos de ni-

trogênio e enxofre. Este apanhado demonstra que as posi-

ções relativas do grupo carbonila e do heteroátomo tem gra~ 

de importância na interação eletrônica. Além disso, indica 

a existência de dois tipos de interação: a transanular e 

uma outra que ocorre nos compostos carbonílicos a-alquilti~ 

substituidos. 

O segundo ~panhado bibliográfico relata os traba 

lhos que versam sôbre a determinação de basicidadede com-
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postos carbonilicos e carboxilicos por ressonância magnética 

nuclear. Para maior clareza de exposição são descritos ini

cialmente alguns principios gerais relacionados com este mé

todo. 

são apresentadas as medidas de deslocamento de pon

te de hidrogênio para dois doadores de proton, fenilacetile-

no e fenol, 

carboxilicos 

em associação com os compostos carbonilicos e 

a~etiltio-substituidos (I), em comparação com 

os compostos correspondentes não substituidos e com os seus 

hom6logos. 

Os resultados obtidos com ambos os doadóres de pro

ton, representados graficamente, indicam que: 

(1) 

(2) 

Há uma correlação linear entre estes resultados e 

os de medidas de basicidade pelo método de i.v. 

-Nas duas séries de compostos, substituidos ou nao 

por um grupo etiltio, existe a seguinte sequência 

de basicidade. 

Amidas > Cetonas > ~steres > Tioésteres 

(3) A diminuição de basicidade dentro de cada série de 

compostos é acompanhada por um aumento da frequên

cia de estiramento do grupo carbonila. 

(4) Os compostos a-etiltio-substituidos são menos bási 

cos do que os correspondentes não substituidos. 
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(5) A diminuição de basicidade em compostos a-eti1ti2 

substituidos é acompanhada por uma diminuição da 

frequência de estiramento do grupo carbonila. 

m apresentada a discussão e ~ão sugeridas as hipô

teses para explicar estes resultadoso 
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