


01VAI10 01H380H OlflVd "JQ 

013d VQ~1N3IHO-OJ IO~ 3S31 V1S3 



Ai es tá a sua tese, Ivani. 

Não sei se estã perfeita como você queria, eu não entendo nada 

de Quim;ca. Mas estã ai, pronta, publicada. 

Eu ainda me lembro da sua preocupação em acertar, em não deceE 

cionar. Eu me lembro das suas noites mal dormidas para poder 

estudar; dos lanches rãpidos para ganhar tempo. 

Quanta dedicação! Não sei se você foi ou viria a ser uma Quiml 

ca brilhante, mas se; que foi séria, conscienciosa. 

A ciência era algo a ser posto num altar, a ser venerado. 

A at i tude cientifica, um padrão a ser seguido. 

Mas eu me lembro também do amor que você nos deu. Você acredi

tava num munâo em que o amor valesse alguma coisa. 

Quanto mais você se dava, mais você queria se dar e acreditava 

nao ter o direito de exigir nada de volta. 

Pena " não podermos publicar esta lição que você nos deu. 

Podemos publicar só a tese. Mas para quê, se o vazio permane

ce? 

Ai estã a sua tese, Ivani. 

Enr;co 



As tristes circunstâncias me obrigam a escrever 

estas palavras introdutórias, tarefa a1iãs bastante penosa p! 

ra mim. Com elas quero prestar a minha homenagem ã Ivani, que 

com grande brilho se empenhou nesta tese, levando-a ao seu ter 

mo final antes de desaparecer tão tragicamente do nosso 

via no fim do ano passado. 

.. conV1 

Assim, este trabalho, que infelizmente não pod! 

ra ser defendido, foi realizado normalmente pela própria candi 

data, que se empenhou ativamente na execução da parte 

mental e posteriormente na sua redação. 

experi 

Se bem que tenha conhecido Ivani como aluna no 

Curso de Qulmica do nosso Instituto, em que ela se destacou p! 

la aplicação e excelente aproveitamento, o meu maior contato 

com ela data da epoca em que ela, voluntariamente, fez um estã 

9;0 não remunerado no meu laboratório nos meses de janeiro, fe 

vereiro e julho de 1973. O seu empenho e interesse demonstra

dos neste estãgio valeram-lhe uma participação num trabalho a 

presentado no Congresso da SBPC ("Estudo de Pontes de Hidrog~

nio em a-Tio1acetato de Eti1a", P.R. 01ivato, I.V. Idoeta, R. 

Rittner e B .. W1adis1aw, Cienc. e Cu1t.,~, 120 (1973).) 

Ivani iniciou a presente tese de mestrado em 

março de 1974, tendo terminado a parte experimental da mesma 

em meados de 1976. Paralelamente, fez oito cursos de 

duação com excelentes resultados, tendo alcançado 

eles o nlvel A. 

em 

-pos-gr! 

todos 

o trabalho experimental realizado pela Ivani m! 

receu duas comunicaç5es no Congresso da SBPC· ("Associação In-



termolecular em O-Hidroxi N,N'Dimetilbenzamida", 1.1 . Mires, P. 

R. Olivato, H. Viertler e B. Wladislaw, Cienc. e Culto ll, 158 

(1975) e "Ponte de Hidroginio Intramo1ecular em O-Mercapto N,N ' -

Dimetilbenzamida " , 1.1. Mires, P.R. Olivato, H. Viertler e B. 

W1adis1aw, Cienc. e Cu1t. ll, 158 (1975», uma comunicação num 

Congresso Internacional ("lntramo1ecular Hydrogen Bonding in 

Thiosalicyl-N,N'-Dimethy1amide", B. Wladis1aw, P.R. 01ivato and 

1.1. Mires, VII Internationa1 Symposium on Organic Sulfur Chemi! 

try, Hamburgo, Alemanha, 1976) e uma publicação final no J. Chem 

Soe. ("lntramo1ecu1ar Hydrogen Bonding in O-Mercapto-N,N- Dimethy1 

benzamide", Ivani I. Mires, Paulo R. 01ivato and B1anka Wladis

law, J.C.S. Perkin I, 1977,1'6). t para mim um conforto relem

b r a r que a s p r o va s d e i m p r e s são d:o ü 1 t i mo t r aba 1 h o f o r a m a i n da 

vistas pela Ivani. 

No decorrer da elaboração da sua tese a Ivani se 

destacou por um grande espirito critico, objetividade e serieda 

de com que encarava os problemas que se apresentavam, qualidade 

estas que a colocavam acima do nivel intelectual normal dos jo

vens da sua idade. Esta atitude critica tornavam-na uma trabalha 

dora extremamente cuidadosa e conscienciosa, racional e aversa 

a interpretações superficiais ou especulações. 

Cumpre-me registrar aqui a participação neste tra 

balho, na qualidade de co-orientador, do Dl'. Paulo Olivato. O 

seu grande empenho, dedicação e capacidade cientifica certamente 

contribuiram para o êxito do mesmo. 

A todos que diretamente ou indiretamente contri-



buiram para este trabalho e, principalmente, i Fundação de Amp! 

ro i Pesquisa do Estado de São Paulo pela Bolsa de Aperfeiçoa

mento concedida, meus sinceros agradecimentos. 

Blanka Wladislaw 
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INTRODUÇA"O 

A presente tese faz parte de investigaçSes de

senvolvidas pelo gru~o liderado pela Profa. B. Wladislaw visan 

do os aspectos estruturais e eletr5nicos em compostos de en 

xôfre. O estudo de pontes de hidrogênio intramoleculares, en

volvendo o mercapto grupo, constitue uma das linhas desta pes

quisa. Alim da sua importincia para o esclarecimento da este

reoquimica das moléculas, onde tal a-ssociação é possive1 44 , 

não se pode negar o interesse potencial destas investigaçSes 

. t b' 1-' 46 para os S1S emas lO 091cOS . 

Recentemente 48 , foi relatado o estudo da exis

tência de ponte de hidrogênio intramolecular em esteres do áci 

do a-mercapto-carbonílicos alifáticos, que tinha por finalida

de verificar a coplanaridade dos grupos mercapto e carbonili-

co. 

Um estudo semelhante com as ~,NJdimetilamidas 

correspondentes, se bem que de interesse, não poderia ser ef,! 

tuado, dada a pequena solubilidade das amidas alifãticas em sol 

ventes orgânicos. Tendo verificado que nada consta na literatu 

ra sobre a existência de ponte de hidrogênio em N,N-dimetilbe~ 

zamidas contendo o mercapto grupo no anel benzinico, achou-se 

de interesse empreender tal investigação. 

Na presente tese procuramos relatar os traba

lhos mais importantes sobre a habilidade do mercapto grupo, em 

benzenotióis, para a formação de pofttes de hidrog~nio inter e 

intramoleculares. A maior ênfase dada por nSs is associaç~es 

intramoleculares em benzenotiois o-substitufdos justifica-se 
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pelo fato destas nao terem sido devidamente apresentadas em mo

nografias publicadas ate o presente moment0 44 ,50. Esta revisão 

bibliográfica, diretamente ligada com a pesquisa por nós desen

volvida, faz parte do primeiro capitulo. 

No segundo capitulo são relatados e discutidos 

os resultados experimentais referentes ã o-mercapto-N,N-dimetil 

benzamida e alguns compostos relacionados, tomados como base de 

comparaçao. 

A parte experimental do trabalho está contida no 

terceiro capitulo. 
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CAPrTULO 1 

INVESTIGAÇ~O DE PONTES DE HIDROGtNIO EM BENZENOTIOIS PELA ESPEC 

TROSCOPIA NO INFRAVERMELHO E RESSONANCIA MAGNETICA NUCLE4R 

1.1. Introdução 36 ,44 

As pontes de hidrogênio podem ser consideradas 

como interações entre um grupo doador de proton (A-H) e um gru

po aceptor (B). Geralmente, A é um átomo eletronegativo (O, S, 

F, Ct, Br, I, etc) e B um grupo que contem um par de " eletrons 

solitários ou um orbital ~ de um sistema insaturado. 

Na formação da pon te de hidrogênio A-H ... B, a 

ligação A-H, sem bem que enfraqueci da, nao e rompida e as pro-

priedades do grupo B sao afetadas. Com a formação da ponte de 

hidrogênio a diminuição da distância entre A e B e maior ou 

igual a duas vêzes o ra~o de Van der Waals do hi~rogênio, sendo 

portanto esta distância no mãximo igual a soma dos raios de Van 

der Waals de A e B. 

Existem dois tipos de ponte de hidrogênio: inter 

molecular e intramolecular. A primeira envolve duas ou mais 

moléculas do mesmo composto (autoassociação) ou de compostos di 

ferentes e a segunda um hidrogenio e um grupo bã~ico da mesma 

molécula. Os valores de entalpia para pontes de hidrogênio in

termoleculares são maiores do que os para as intramoleculares, 

indicando que estas ultimas são mais fracas. A força da ponte 

de hidrogênio depende da acidez do doador, da basicidade do ace.,E. 

tor e da linearidade da ligaçio, e, no caso de pontes de hidro-







6 

dificação no deslocamento quimico de SH com a variação da con

centração. Com base nestes dados experimentais os pesquisado-

res conclui ram que o benzenotio1, ao contrãrio do feno1 e da 

anilina, se associa por pontes de hidrogênio fracas, e sugeri

ram a existência de um equi1ibrio monômero-dimero em todas as 

concentrações por eles estudadas. 

David e Ha11am8 , em 1965, estudaram as varia

çoes de frequência das bandas de estiramento de SH do benzeno

tio1 e de seus derivados, contendo tais grupos como cloro (p-, 

m-e o,p-), metila (p-), nitro (p-), amino (0-), com a diluição 

em tetrac10reto de carbono. Os autores verificaram que, com e~ 

ceção de o,p-diclorobenzenotiol os benzenotiois estudados apr~ 

sentam, em soluções concentradas, uma banda de absorção em fre 

quência mais baixa do que a observada em soluções mais di1ui

das. David e Hallam concluiram que estes compostos, em solu

çoes de concentraçio acima de 0,1 moles x 1- 1 se auto-asso 

ciam, sugerindo as estruturas A, B, C e D (esquema 1) para a 

associação do benzenotiol. 

Esquema 1 

@-s-H ....... r® 
H 

(A) 

$ S'H"@ , 
S-H 

CC) 

(B) 

@
H •••• -(2J 

. . I 
O .. ---.H ... S 
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Contemporaneamente, Cole e col. 7 estudaram a vi , 

bração de estriamento de SH de benzenotiol no vapor, no líqui

do e em vários solventes. A banda em 2569 cm- l , observada no 

líquido, foi atribuída ao benzeno tiol polímero. As bandas em 

2585 cm-le 2572 cm- l , em tetracloreto de carbono, foram atri· 

buidas ao monômero e ao dímero respectivamente. Cole e colo 

s~geriram que a presença de uma banda, na região de 2572 cm- l , 

extremamente larga, em tetracloroetileno, 1,2 ,2-tricloroetano, 

ciclohexano e sulfeto de carbono, seria devida ~s absorções do 

benzenotiol monimero e dímero. 

Marcus e Miller27 , em 1966, elaboraram um estu

do do deslocamento químico do próton de SH do benzenotiol em 

função da concentração, em soluções de tetracloreto de carbono 

e clorobenzeno. No caso do clorobenzeno os resultados indica

ram a existincia de um equilíbrio do tipo monômero-dímero. Em

bora as medidas em tetracloreto de carbono indicassem a exis -

tincia de um equilíbrio monômero-tetrâmero, de acordo com os 

autores, estas não eram conclusivas devido i variação da aniso 

t ro p i a d o me i o . 

Alencastro e Sandorfy3, em 1972, estudaram a va 

ri ação de frequinci a de estf1'amento de SH de uma sol ução de 

benzenotiol, em mistura de dois solventes (1:1) Freon 11 (C C~F) 

e Freon 114 B2 (C 2 Br 2 F4) em função da temperatura. Os auto -

res verificaram a existincia de uma banda de SH livre em 2590 

cm- l , que se mostrou independente da temperatura, e, de uma ou 

tra banda em frequências menores, observada somente a baixas 

temperaturas, que foi atribuída ao SH associapo. Esta ül tima 

banda se distanciava cada vez mais da primeira e aumentava de 
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intensidade ã medida que se diminuia progressivamente a temper! 

tura, atingindo o valor de 2566 cm- l a -176°C. O fato desta ül 

tima banda ser assimitrica e de aparecer i mesma temperatura 

uma terceira banda de absorção em 2525 cm- l , indicou aos auto -

res a existência de virias espécies de associação. A comparaçao 

dos dados obtidos para o benzenotiol com os de tiois alifiticos 

e 2-toluenotio1, levaram os autores ã conclusão de que a banda 

em 2566 cm- 1 era devida a uma associação S-H ... V e a em 2525 
-1 cm a uma associação do tipo SH ... S. 

1.3. Pontes de Hidrogênio Intermoleculares em Presença de Acel?'" 

res de Protons 

Gordy e Stanford16 , em 1940, foram os primeiros 

a verificar, por um método espectroscõpico, a saber o de infra 

vermelho, e pelo emprego de aeeptores de proton&,~ formação de 

pontes de hidrogênio intermoleculares em tiois aromãticos. Os 

autores estudaram a associação (1 :1) do benzenoti~l com éter i 

sopropilico, N-etil-o-toluidina, anilina, piridina e a-t>iÇo1i

na. Gordy e Stanford puderam observar, que no caso de misturas 

de benzenotiol com N-etil-o-toluidina e anilina, a banda de es 

tiramento SH nio foi afetada. Entretanto, no caso de outros ~ 

ceptores de protons, os autores verificaram um deslocamento da 

banda de SH do benzenotiol para frequências menores que era de 

aproximadamente 114 cm- 1 para o sistema benzenotiol-piridina • 

a-pitolina ou dibenzi1amina e de apenas 19 cm- 1 para o de benze 

notiol-éter isopropilico. Estes deslocamentos indicaram a exis

têfJcia de uma ponte de tlidirogê.nio intermo1ecular que seria mais 

forte' com os três primeiros s.ol'Ventes e mais fraca tom o ij1ti-
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mo. 

Em 1956, Wagner e Becker47 verificaram que os 

espectros de misturas equimolares de benzenotiol e de sulfõ

xidos apresentavam um deslocamento da banda de estiramento de 

SH para frequências menores, que ainda persistia em soluções 

concentradas em tetracloreto de carbono. Entretanto, em solu

ções diluídas, no mesmo solvente, alem desta banda houve o ap~ 

recimento de uma outra em frequência mais alta. Em vista des

tes fatos, Wagner e Becker concluiram que tanto em solução con 

centrada de tetracloreto de carbono como na ausência deste sol 

vente, havia a existência de uma ponte de hidrogênio entre ben 

zenotiol e sulfõxidos do tipo -S-H ...... 0=S~ e que a banda em 

frequência mais alta, que aparecia ao se diluir a solução era 

devida ao benzenotiol nao associado. Os autores estudaram tam

bém a variaçio de intensidade destas duas bandas com a concen

tração em tetracloreto de carbono l verificando que, com a di 

minuição da concentraçio de sulfõx~do em relação a do benzono

tiol, ocorria redução da intensidade da banda associada ~m fa

vor da banda livre. Os pesquisadores concluiram que havia um 

equillbrio do benzenoti·ol livre e o associado ao sulfôxido. 

A presença, em frequências menores, da banda de 

. SH do benzenotiol associado intermolecularmente, em ausincia 

de solvente ou em soluçio concentrada de tetracloreto de carbo 

no e o aparecimento da banda livre em frequincias maio~~s, em 

soluções dil uídas, foram tamb:im observadas por J'osi'en e col~4, 

em 1957, nas misturas de benzenotiol com brometo de butila, 

benzeno, iodeto de etila, mesitileno ou éter isopropflito. 

Mathur -e col. 2.8 , em 1963, investigaram p,ek em-
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prego de ressonância magnética nuclear, a existência de pontes 

de hidrogênio entre o proton de SH do benzeno tiol e dimetil

formamida, piridina, N-metil-pirazol, tributilfosfato ou benze 

no, em tetracloreto de carbono. Os autores, correlacionando os 

deslocamentos quimicos do proton de SH com a concentração do 

aceptor de proton, determinaram as constantes de assoei ação 

dos complexos formados. Através do estudo da variação dos valo 

res destas constantes com a temperatura, os pesquisadores pud!. 

ram ' determinar as entalpias das pontes de hidrogênio. Estas 

mostraram-se inferiores aos valores de entalpia da literatura 

para o fenol associado is mesmas bases. 

Um ano mais tarde, Mathur e col. 29 de te rmi na-

ram, pelo mesmo método, a constante de associação e a varia

ção de entalpia do complexo formado entre benzenotiol e N-meti 

lacetamida, verificando que esta associação é mais fraca do 

que a entre benzenotiol e dimetilformamida anteriormente estu-

dada. 

Contemporaneamente, David e Hallam8 mediram o 

deslocamento de frequência de estiramento de SH do benzenotiol 

e de benzenotiois substitui dos por tais grupos como metoxi la 

(p-), metila (p-), cloro (p- e o,p-), nitro (p-) e hidroxila 

(0-) em diversos solventes, tais como clorof5rmio, benzeno 

acetonitrila, dioxano e éter n-butl1ico. Os deslocamentos de 

frequência de SH para cada benzenotiol substituido foram corr!. 

lacionados com os obtidos nos mesmos solventes para o pirrol • 

Os coeficientes angulares das retas obtidas foram considerados 

como representativos dos poderes doadores de proton dos respec -
tivos benzenotiois. Estes coeficientes correlacion,am-se linear 
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mente com os dados de pKa e com os parâmetros indutivos e de res 

sonância, indicando que os deslocamentos de frequência dependem 

da acidez do doador de proton e da basicidade do solvente. 

7 Cole e co1. , em 1965, ao efetuarem o estudo da 

vibraçio de estiramento de SH do benzenotiol em virios solvente. 

(v. pâg.7), verificaram que, em tais solventes como c10rofõr-

mio, 1,2-dibromoetano, acetonitrila, acetona, eter etílico e dio 

xano, havia uma diminu;çio de frequência e um aumento de intensi 

dade das bandas de SH em relaçio aquela em tetracloretode carbo 

no, atribuída ao monômero. Os autores sugeriram a existência de 

uma interação soluto-solvente, que, em solventes de alta polari

dade, como por exemplo dioxano, seria do tipo ponte de hidrogê

nio intermoJecular. 

Murthye col .34, em 1966, estudaram uma série de 

sistemas de acetona e diversos doadores de protons entre os quais 

o benzenotiol, em tetracloreto de carbono, pela ressonância mag

nética nuclear. Os autores sugeriram que os des10çamentos quími-

cos dos protons dos doadores representam a magnitude da força 

da ponte de hidrogênio. Os dados obtidos por Murthy e co1. pare

cem indicar que a associação da acetona com benzenotiol é mais 

fraca do que com os álcoois, mas ligeiramente mais forte do que 

com o clorofórmio. 

Hirota e Hoshi 18, em 1969, mediram os deslocamen

tos químicos do proton de SH em benzenotiois substituídos por 

tais grupos como meti1a (0- e p-), meto~ila (0- e p-) e dimetox! 

la (2,6-), em virios solventes. Os pesquisadores verificaram que 

os deslocamentos qu;micos do proton de SH, par.a a maioria dos 

solventes, exceto aquele contendo anel aromitico, se corre1acio-
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navam com o aumento de frequência de estiramento de OH do meta

nol nos solventes correspondentes, em relação ao em tetrac10re

to de carbono. Hirota e Hoshi conc1uiram que, semelhantemente 

ao metanol, os tiois estudados se associavam aos solventes por 

pontes de hidrogênio intermoleculares. A falta de correlação no 

caso de solventes aromiticos foi atribufda ao efeito anisotrõ-

pico do anel ~romitico sobre o pr5ton de SH, decorrente da exi! 

tência de uma associação entre benzenotio1 e o solvente S-H .. ~. 

Contemporaneamente, Progore1yi e Gragerov 38 de

terminaram por ressonincia magnitica nuclear, as associaç5es i! 

termolecu1ares entre a acetona e virios tiois aromiticos, tais 

como 2-tetrahidronaftalenotio1, benzenotiol e benzenotiois subs 

tituidos pDr grupos metila (p- e 2,5-), cloro (p-, 3,4- e 2,5-) 

e nitro (p-). Os autores mediram o deslocamento qu;mico do pró

ton SH nos complexos formados, variando a temperatura, inicial

mente em alta concentração de acetona e, posteribrmente, dimi

nuindo a mesma. Pela comparação dos resultados obtidos a cada 

temperatura, os pesquisadores determinaram a constante de asso

ciação e, pela variação desta com a temperatura, 0$ valores de 

entalpia e entropia dos complexos formados. Gragerov e Progorelyi 

observaram que numa série de benzenotiois substituidos em posi

çio meta e para existe uma correlação entre o a de Hammett e os 

logaritmos das constantes de associação ou variações de ental -

pia, verificando que as constantes de associação de complexos 

intermolecu1ares aumentam com o aumento de acidez do benzeno-tiol. 

O mitodo de Gragerov e Progore1yi foi posterior

mente criticado por Hu· e co1. 20. Estes autores afirmaram que os 

deslocamentos quimicos dos prótons de SH dos complexos formados 
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nao devem ser medidos em soluções concentradas de acetona, mas 

extrapolados de uma serie de medidas, para diluição infinita 

deste aceptor. 

1.4. Pontes de Hidrogênio Intramolecu1ares 

1.4.1. Introdução 33 ,36,44,46 

As pontes de hidrogênio intramolecu1ares ocor

rem, geralmente, com a formação de aneis de cinco, seis ou se

te membros e, por este motivo, foram originalmente chamadas de 

quelatos. Para que haja a formaçio de umquelato a distincia 

entre o hidrogênio do grupo doador e do grupo aceptor deve ser 

de 1,4Ao a 3,4Ao e a orientação angular do sitio aceptor não 

pode desviar muito do eixo da ligaçio do grupo A-H. t necessá

rio frizar que estas exigêntias espaciais fazem ~om que os dois 

grupos funcionais, ligados por uma ponte de hidrogênio intramo 

lecular sejam localizados em determinadas posiçÕés relativas. 

Geralmente eles se encontram, no caso de tiois alifáticos em a 

ou a e no de aromático em orto ou peri. As posições diequato

riais ou equatorial-axial são favorecidas sobre a diaxial e a 

cis sobre a trans. Esta restrição espacial para a formação de 

ponte de hidrogênio intramolecular tem grande importância em 

estudos conformacionais. Assim, a existência de um quadro cons 

titue uma evidência da posição dos grupos envolvidos. 

t necessário frizar que os compostos que formam 

pontes de hidrogênio intramoleculares não apresentam qualquer 

desvio nas propriedades fisicas em relação aos compostos de es 

trutura correlacionada em que há ausência destas pontes. Este 
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fato os distingue dos compostos que formam pontes de hidrogênio 

intermoleculares, os quais apresentam pressão de vapor menor 

e pêso molecular, pontas de ebulição e de fusão, condutividade 

termica e acustica maiores do que se não fossem associados. A 

causa desta diferença ê que no segundo caso existe a formação 

de um complexo de associação molecular. 

Um outro fator importante de distinção entre os 

dois tipos de ponte de hidrogênio ê o momento dipolar. Enqua~ 

to que os compostos que se associam intermolecu1armente apre

sentam momento dipolar elevado, no caso do quelato, se bem que 

aumenta a polaridade da ligação A-H, a direção do dipo10 é a .... 
fetada e, portanto, o momento dipolar pode tanto aumentar como 

diminuir. 

o aumento de polaridade da ligação A-H, que ocor

re tanto no caso da associação intramolecular como intermolecu 

lar, ê responsãvel pela diminuição de frequência e aumento de 

intensidade integrada da banda de absorção de estjramento do 

mesmo grupo. Este ultimo resulta em um aumento de intensidade 

e largura de meia banda. Foi observad0 42 que no caso de pontes 

de hidrogênio intramoleculares, envolvendo o grupo hidroxi1a, 

ê possível somente uma avaliação aproximada mas não exata, de 

concentrações relativas de espécies associadas e não associa

das meramente do quociente de absortividade molares ou intensi 

dades integradas das bandas do grupo hidroxila associado e li

vre. No entanto, os valores de deslocamento de frequência ob

servados estão relacionados efetivamente com a força da ponte 

formada. Quanto ã banda de deformação de A-H ~ssociado, esta é 

de frequência e intensidade maiores do que a nio associada, em 
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bora o efeito seja menor do que o na banda de estiramento~ As 

frequências e intensidades das vibrações de estiramento do gr~ 

po A-H associado intermolecularmente sao dependentes de tempe-

ratura, da natureza do solvente e da concentração, 

que as do grupo A-H associado intramolecularmente -sao 

enquanto 

pouco 

sensíveis a estes fatores. Esta é a principal característica 

que permite distinguir as pontes intramoleculares das intermo

leculares. 

As frequências vibracionais do grupo aceptor de 

protons, tanto na associação intra como intermolecular, são 

também afetadas pela formação de pontes de hidrogênio, porem 

esta alteração ê de menor magnitudé do que no vibrador A-H. No 

casO do gr~po aceptor ser o grupo carbonila, a formação de po~' 

te de hidrogênio diminue a sua constante de força o que causa 

uma diminuição de frequência, com pequenas alterações na inten 

sidade. 

Uma outra técnica amplamente utilizada na detec 

çao de pontes de hidrogênio, é a ressonincia magnética nuclear, 

que tem sido de valor no caso de pontes intramoleculares fra

cas. A posição da ressonincia magnética de um proton é determi 

nada por uma série de fatores, tais como suceptibilidade magn! 

tica do meio (solvente) e efeitos indutivos e anisotrõpicos 

dos grupos próximos. Portanto, a vizinhança de um proton afeta 

a sua densidade eletr5nica ou seja a ~lindagem, determinando, 

assim, o seu deslocamento químico. A formação da ponte de hi

drogênio AMH ..• 8 também modifica a densidade eletr6nica do hi

drogênio. causando um deslocamento adicional na posiçio do si

nal do proton. Este deslocamento ocorre normalmente para campo 
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mais baixo, salvo o caso do grupo B ser aromitico, quando o e 
" feito anisotrõpico produz um deslocamento para campo mais al-

to. Enquanto que os deslocamentos químicos de compostos que fo!, 

mam pontes de hidrogênio intramoleculares são pouco dependen

tes da temperatura e da concentração, os de compostos que apr! 

sentam associação intermoleculares são bastante sensíveis a 

estes fatores. 

1.4.2. Benzenotiois 

Josien e cOl. 24 , ao investigarem a existência 

de pontes de hidrogênio, efetuaram um estudo comparativo da vi 

bração de estiramento de SH em benzenotiois, 0-, m- e p-hal09! 

no substituídos (v. pãg. 4). Os 'autores verificaram que no ca

so de o-halogeno-benzenotiois, além da absorção em aproximada

mente 2590 cm- 1, devida a SH livre, havia a existência de uma 

segunda banda de menor intensidade. Esta banda, que se situava 

em 2552 cm- l no caso do o-cloro-derivado e em 2545 cm- l , no de 

o-bromo-derivado, perststi~ mesmo em soluções muito dilu;das, 

Jos1en e col. atribuiram esta segunda banda i forma cis destes 

compostos, sem entretanto excluir a possibilidade desta ser 

uma banda de combinação. 

Em 1965, David e Ha11am7 , ao medirem as frequê.!!. 

cias de estiramento de SH de diversos benzenotiois em diversos 

solventes (v. pig. 6), relataram a existência de pontes de hi

drogênio intramoleculares em o-amino e o-hidroxibenzenotiol 

No caso de o-hidroxibenzenotiol foram observados, em soluções 

di1uidas de solvente de baixa polaridade, dofs miximos de ab 
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sorção, tanto na região de estiramento OH (3606 cm- l e 3463 
- 1 1 1 cm ) como na de SH (2595 cm- e 2547 cm- ), os quais foram a 

tribuídas aos grupos OH e SH livres e associados, respectiva -

mente. Em solventes de alta polaridade, enquanto a banda de SH 

livre se deslocou apenas ligeiramente para frequências menores 

e a banda de SH associado desapareceu, as duas bandas de OH se 

fundiram, alargaram e deslocaram para frequências mais bai~as. 

David e Hallam concluiram que, em solventes pouco polares, ha

via um equilíbrio entre três formas, a saber: duas associadas 

(A) e (C) e uma com grupos SH e OH livres (B) (esquema 2). Em 

solventes de alta polaridade, as pontes de hidrogênio intramo

leculares seriam rompidas e o grupo OH de preferencia a SH se 

associaria com o solvente. De acordo com os autores, esta ass~ 

ciação produziria um impedimento esterico para a formação da 

ligação SH .. t,O intramolecular, o que explicaria o desapareci

mento da banda SH associada. 

Es 9 uema 2 

H, "H, H, /H\ 
S' S cêJb'H 01° ~ @J/O'H ---lI. 

~ ~ 

(A) (B) (C) 

No caso do o-aminobenzenotiol, a observação de 

um máximo de absorção em 2547 cm- l acompanhado de um ombro em 

frequência mais alta, em soluções diluídas de tetracloreto de 

carbono e outros solventes de baixa polaridade sugeriu aos au-
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tores a presença de SH livre e associado intramolecularmente. 

O deslocamento da banda de SH associado para frequências mais 

baixas em presença de solventes fortemente polares, foi atri -

buído pelos autores ao rompimento da associação intramolecu

lar. 

Em 1969, Hirota e Hoshi1 8 efetuaram as medidas 

de ressonância magnetica nuclear e de infravermelho de benze 

notiois substitu;dos por grupos metoxila e metila (v. pãg. t1) 

em diversos solventes. Os autores notaram que, em tetracloreto 

de carbono, os sinais do proton de SH do o-metoxibenzenotiol e 

2,6-dimetoxibenzenotiol são localizados em campo mais baixo 

do que o do p-metoxi-derivado e que os valores (1) correspon

dent~ aos mesmos aumentam na ordem: p-metoxibenzenotiol < o-m! 

toxibenzenotiol < 2,6-dimetoxibenzenotiol. Uma outra diferen

ça entre o o-metoxibenzenotiol e 2,6-dimetoxibenzenotiol e os 

demais compostos estudados consiste na influência do solvente. 

Assim, no o-metoxibenzenotiol o sinal do proton de SH é menos 

sujeito ã influência do solvente do que os benzenotiois 0- e 

p-metil e p-metoxi-substituidos. No caso de 2,6-dimetoxibenze

notiol o sinal de SH mostrou-se, com excessão de em alguns sol 

ventes bãsicos, independente da natureza do solvente. Para ex

plicar estes fatos experimentais os pesquisadores sugeriram 

que no caso do o-metoxibenzenotiol haveria a existência de um 

equil;brio entre as formas cis (A) e trans (8) das quais a cis 

seria mais estãvel do que a trans (esquema 3). No caso do 2,6-

dimetoxibenzenotiol para a maioria dos solventes estudados 

duas formas planas (O) e (E) em equilíbrio (esquema 3), ambas 

associadas por ponte intramolecular foram sugeridas. Entretan-
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to, em solventes fortemente básicos, como por exemplo dimetil

sulfôxido, estas seriam rompidas, devido a formação da ponte 

intermolecular com o solvente onde a forma não plana (F) esta 

ria presente (esquema 3). 

(1)) 

/ H, 
S " 

~'CH l2)3 
(A) 

Esquema 3 

( B ) 

(F;) CF} 

Os autores verificaram também que as bandas de 

estiramento de SH do o-metoxibenzenotiol e 2,6-dimetoxibenzen~ 

t i o 1, e m v ã r i os sol ve n te s, e r a m m a i s ; n t e n s as d o que no p - me -

tilbenzenotiol, fato este que confirmou a existincia da ponte 

intramolecular nos dois primeiros compostos. 

Contemporaneamente, Ginzburg e Loginova 17 estu

daram a vibração de estiramento de SH e CO do ácido o-mercapt~ 

benzõico com a concentraçãn~em tetracloreto de carbono. Os au

tores verificaram que em solução diluida havia na região de e! 

tiramento de CO a presença de três bandas. Enquanto que a ban

da de menor frequência foi atribuida ao dimero, as de frequên

cias -maiores foram consideradas como provenientes de duas estru

turas em equilibrio, com SH livre (A) e com SH associado intra 
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molecularmente (B) (esquema 5). Gizburg e Loginova notaram que 

com o aumento de concentração, a banda atribuida ao dímero se 

intensificava à custa de duas outras bandas que gradativamente 

diminuiam de intensidade. Este fato indicou aos pesquisadores 

que, em soluções concentradas, da;vp.-se o rompimento da ponte in 

tramolecular devido a formação da intermolecular. 

Esquema 5 

(A) ( B ) 

A indicação da existência de dois equilíbrios 

dímero-monSmero nio associado e mon5mero nao associado - mon5-

mero associado intramo l ecula -rmente foi também- obtida pelos au 

tores do estudo na região de estiramento de SH. No caso do se

gundo equilíbrio (esquema 5), foi determinado o valor de ental 

pia, atravis do estudo da influência de temperatura sobre os 

quocientes de intensidade das bandas de carbonila corresponde~ 

tes às formas (A) e (B). t digno de nota, que o valor obtido 

(0,9 ± 0,3 Kca1/mol) mostrou-se inferior ao relatado na litera 

tura para o ãcido o-hidroxibenzõico. 

Em 1971, Mori e co1. 32 efetuaram com estudo das 

frequências de estiramento de SH em benzenotiol, o-meti lbenze

notiol, eter o-mercaptobenzi1metílico, ãcidos 0- e p-mercapto

benzõicos e esteres eti1icos correspondentes, em soluções di-
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lufdas de tetracloreto de carb~no. Os autores verificaram que 

os benzenotiois que não tem condições de formar pontes de hidr! 

gênio intramoleculares, apresentam uma banda de absorção de SH 

livre, de baixa intensidade, em 2585 cm- l . Se bem que o eter 0-

mercaptobenzilme~llico mostre igualmente uma Gnica banda na re

gião de estiramento de SH~esta encontra-se em frequência mais 

baixa (2560 cm- l ) e ê de maior intensidade da que as de SH li

vre. Esta banda foi atribuída pelos autores a SH associado por 

uma ponte intramo1ecu1ar (I) . 

( I ) 

No caso do ácido o-mercaptobenzõico e ester etí

lico correspondente os pesquisadores verificaram a existência 

de um máximo de absorção e uma inflexão, no ácido em 2523 cm- 1 

e 2550 cm- l respectivamente, e no ester em 2530 cm- 1 e 2558 em-l , 

respectivamente. Mori e colo atribuíram a presença das duas ab

sorções ao fato de SH poder se ligar intramolecularmente seja 

ao grupo carbonila, seja ao hidroxi1a ou etoxi1a do ácido ou es 

ter respectivamente. Esta proposição foi confirmada pelo estudo 

da vibração de estiramento de CO, em tetrac10reto de carbono e 

acetonitri1a, em que duas bandas de carboni1a foram registra-

das, tanto para o ãcido o-mercaptobenzõico como para o ester 

correspondente. Mori e co1. atribuiram a banda de maior frequê~ 

cia ao grupo CO livre e a de menor frequência a este grupo asso 

ciado intramolecularmente. 
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Uma grande série de benzenotiois o-substituídos, 

incluindo o ester do ácido o-mercaptobenzõico, foram estudados 

por Kobayoshi e col. 25, em 1972, em comparação com al guns benz! 

notiois p-substituídos. Os resultados de medidas no infraverme

lho e ressonância magnética nuclear destes compostos, em tetra

cloreto de carbono e clorofórmio, obtidos pelos autores, acham

s e i n d i c a dos na ta bel a I. Ko b ay a s h i e c o 1. c o n f i rm a r a m p a r a o 

caso do ester do ácido o-mercaptobenzóico (XII), o deslocamento 

da banda de SH para frequincia menor relatado por outros auto

res (v. pág. 18), tendo observado, alem disso, a existência de 

um ombro em frequincia maior, o qual atribuiram a SH livre. No 

caso de outros benzenotiois substituídos em posição 

grupos básicos (V) a (XI), se bem que os autores não 

orto por 

notassem 

diminuição significativa de frequência da banda de SH, conside

raram o aumento de sua intensidade como uma indicação da sua as 

sociação intramolecular. Porém, a prova decisiva para a existên 

cia de pontes de hidroginio nestes benzenotiois foi fornecida 

pelas medidas de deslocamento químico de SH, em tetracloreto de 

carbono e clorofórmio. Os autores constataram que os sinais dos 

protons de SH nos compostos que não tem possibilidade de formar 

ponte de hidroginio intramolecular (11 a IV) aparecem em campo 

mais alto do que os daqueles em que tal associação e possível. 

Kobayashi e col., correlacionando os valores de des 1 ocamen to 

quimico do proton SH dos tiois estudados (11 a XII) com os log~ 

ritmos das intensidades integradas da banda de estiramento de 

SH dos compostos correspondentes, obtiveram uma relação linear, 

embora não considerassem efeitos anisotrõpicos magnéticos. Es-

tes resultados, apoiados pelos dados de medidas de momentos di-
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p o 1 a r e s, p e r m i t i r a m a o s a u to r-e s c o n c 1 u i r a e x i s tê n c i a de p o n te s 

de hidrogênio intramolecu1ares do tipo S-H .•. X, em alguns ben

zenotiois o-substituídos (V) a (XII), formando que1atos de cin

co ou seis átomos. As diferenças nas forças destas pontes pode

riam ser, de acordo com os autores, compreendidas através das 

considerações dos efeitos eletrônicos e estereoquimicos envo1vl 

dos. Três fatores principais que determinam a força da ponte de 

hidrogênio intramo1ecu1ar foram apresentados. Estes seriam: 1) 

os tipos de grupos doadores e aceptores de protons; 2) a linea 

ridade da ponte de hidrogênio; 3} a distância entre os ãtomos 

doador e aceptor. Na base dos cálculos das distâncias H ... X e 

dos ângulos S-H •.. X, assumindo-se a conformação S-cis para os 

benzenotiois estudados os autores sugeriram que a força da pon

te de hidrogênio intramolecular em tiois aromiticos o-substituí 

dos ê, principalmente, determinada, pela sua linearidade e pro

ximidade dos átomos doadores e aceptores. Assim, o fator estero 

químico teria maior importância do que os tipos de grupos doado 

res e aceptores. De acordo com os autores, os quelatos de aniis 

hexagonais seriam mais estãveis do que os pentagonais, uma vez 

que nos primeiros a distância entre os ãtomos seria menor. Por 

esta razão o ester o-mercaptobenzõico forneceria pontes de hi

drogênio mais fortes do que os o-metoxi e o-halogenobenzeno 

tiois. O fato de o-nftrobenzenotiol, que pode formar na associ~ 

ção um anel de seis membros, fornecer ponte de hidrogênio mais 

fraca, foi consfderado como decorrente das forças repulsivas e~ 

tre os itomos pr5ximos demais que causariam um desvio de copla

naridade. 
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TABELA I 

Medidas no Infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear de Benzenotiõis Substituidos 

Banda de Estiramento Banda de Estiramento Deslocamento 
Quimico 

G ru po s 
CCR. 4 HCCR.3 CCR. 4 HCCR. 3 

Substituintes 
"SH e: A "SH e: A ôSH ôSH 

10 2 102 
-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 cm R.xcm xmo1 R.xcm xmo1 cm R.xcm xmo1 R.xcm xmol pprn ppm 

I 

p-CH 3 2588 3,2 2,58 2586 6,9 5,23 3 ,17 3,36 
p-CH 3O 2583 3,4 3,44 - - - 3 ,14 3 ,33 
o -CH 3 2582 2, 1 2 ,13 - - - 3,06 3,23 
o -c R, 2587 14,2 6,76 2586 17 ,9 9,07 3,82 3,90 
2-Br-4CH 3 2579 1 7 ,1 7 ,99 2584 16 ,4 10,7 3,80 3 ,92 
o-I 2560 14,4 6,74 2558 12,2 7 ,51 4,02 -
o-CH 3O 2593 18,9 10,3 2592 17 ,3 12 ,5 3,66 3,79 
o-N0 2 2598 27,4 15 ,9 2601 8,60 7,59 4,05 -
2 ,6 -B r 2 4 -c H 3 2572 36,0 13 ~O 2569 32,4 15 ,9 4,77 4,72 
2,6-(CH3O)2 2595 24,5 13,8 2592 28,4 16 ,5 3 ,75 4,00 
o-COOCH 3 2534 33,3 65,1 2546 15 ,9 49 ,5 5,26 4,75 



24 

CAPrTULO 2 

APRESENTAÇ~O E DISCUSS~O DE RESULTADOS 

2.1. Introdução 

No capitulo anterior ficou patente que a forma

çao de pontes intramoleculares em benzenotiois depende da co

planaridade dos grupos envolvidos (v. pâg. 22). Se bem que a 

existência de pontes de hidrogênio relativamente fortes foi re 

latada para o caso do âcido o-mercaptobenzõico e esteres cor

respondentes, que podem formar quelatos de seis átomos (v. pig. 

19,21 e 22), mostrou-se evidente que tal cop1anar1dade pode 

ser comprometida pelas repulsões eletrônicas (v . . pãg. 23). Um ou

tro fator que não pode ser desprezado i o de impedimento esti

rico. Um estudo recente da barreira rotacional aQ redor da 11-

gaçao C-N em N,N-dimetilbenzamidas o-substituídas'9 demonstrou 

que, apesar da existência de coplanaridade entre o anel benzê-

nico e o grupo carbonila, em o-hidroxi-derivado, interferên-

cias estericas para tal cop1anaridade podem ocorrer, quando es 

te grupo ê substituído por grupos mais volumosos. 

Em vista destes fatores a elucidação da existên 

cia de pontes de hidrogênio entre o grupo mercapto e N,N-dime

ti1amino, em posição orto no anel benzênico, nos parecia de i! 

teresse. Os mitodos por n5s empregados nesta investigaçio 49 ,51 

foram semelhantes aos utilizados anteriormente, no nosso labo

ratório, no estudo de ésteres dos ãcidos a-mercapto-carboníli

cos alifãticos 48 . Estes metodos podem ser definidos como dire-
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to e indireto. Procurou-se estudar as características espec

trais, no infravermelho e ressonância magnética nuclear, dos 

grupos envolvidos, doador e aceptor, em posições vizinhas, em 

comparaçio com as dos mesmos grupos em tais posições em que, 

embora nio houvesse possibilidade de associação intramolecu

lar, os efeitos eletrônicos na molécula permanecessem pratica

mente os mesmos. Este era o método direto. O estudo da influên 

cia do solvente sobre estas características espectrais, pode 

ser considerado como método indireto. 

2.2. I Caracteristicas Espectrais dos Grupos SH e CO em o-mer

capto-N,N-dimetilbenzamida e Compostos Relacionados 

Nas medidas efetuadas, pelo emprego de esp~c-

troscopia no infrave.rmelho e ressonância magnética nuclear, f~ 

ram por n5s empregados, alim do o-mercapto.N,N-dimetilbenzami

da (XIII), os seguintes compostos de refer~ncia: o-met1lmerC4! 

to-N,N-d1metilbenzamida (XIV), p~mercapto-N,N-dimetilbenzamida 

(XV), p-metilmercapto-N,N-dimetilbenzamida (XVI), benzenotiol 

(XVII) e N,N-dimetilbenzamida (XVIII) (tabela 2 e 4, pigs. 28a 

e30~. 

2.2.1. Observações de estiramento de SH 

Os espectros no infravermelho foram medidos em 

soluções bem dilu;das de tetrac10reto de carbono (v. 3.2.2.2., 

pago 45) com a finalidade de tornar pouco provãve1 a possibili 

dade de ocorrência de auto-associação (v. pago 4 a 8 ). A tab~ 

la 2 apresenta os valores de frequências, intensidades e larg~ 
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ras da meia banda de absorç~es na região de estiramento de SH, 
... 

obtidos para os compostos (XIII) - (XVII) (v. 3.2.4., pãg. 46, 

Exp. 1 a 3, pigs. 53 a 55). A inspeção destes dados indica que 

o benzenotiol (XVII) apresenta um máximo em 2589 cm- l , que con 

corda com o da literatura atributdo ao SH nio associado (v. 

pags. 8 e 21). A p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XV), compos

to ainda não descrito na literatura, mostra um máximo em fre 

quência semelhante (2588 cm- 1) o que permite a mesma atribui

ção a este. Tal atribuição i comprovada pela comparação do es

pectro deste composto (XV) com o do composto correspondente S

metilado (XVI), no qual este mãximo é ausente. Entretanto, po

de-se ver que a o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida (XIII) aprese! 

ta um mãximo de absorção deslocado para frequência mais baixa 

(2561 cm-ll. O seu desaparecimento no composto correspondente 

meti lado (XIV) indica que trata-se de absorção de estiramento 

de SH. Dad~ as condições exp-erimentais empregadas o desloca -

menta para rrequências menores da banda de estiramento do mer

capto grupo, ao se passar do p-mercapto (XV) ao orto-mercapto 

derivado (XII!) torna pouco provãvel a existência da auto-ass~ 

ciação, sugerindo a presença de ponte de hidrogênio intramole

cular neste composto. Concorda com esta atribuição os sensí

veis aumentos da intensidade (E] e da 1arg~ra da meia banda 

(âvl/2), que se nota na absorção correspondente ao (XIII) em 

comparação com a de (XV), aum~ntos estes considerado como indi 

cativos da associação intramolecular (v. pãg. 22). 

Verifica-se na mesma tabela que todas as merca~ 

to-N,N-dimetilbenzamidas investi9adas (XIII-XVI), apresentam, 

além do máximo, uma absorção em frequência menor (2540 cm- 1). 
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o fato desta ser presente também nos compostos S-metilados, a

fasta por completo a possibilidade de se tratar de uma absor

ção do mercapto grupo. ~ razoãvel atribui-la ao primeiro harm~ 
-1 nico da banda em aproximadamente 1270 em ,presente em todos 

estes compostos, ~ue foi atributda 35 i vibração de estiramen

to assimitrica de C-CO-NCCH312. 

Pareceu-nos que o estudo da influência do sol

vente sobre a absorção de SH nos forneceria maiores esclareci

mentos sobre o problema estudado. O solvente por nós escolhido 

foi o clorofórmio. Achamos que as moliculas deste solvente pr~ 

tônico deveriam se aproximar do grupo amidico, impedindo no 

caso de o-mercapto-derivado (XIrI), pelo menos em parte, seja 

por solvat~ção seja devido i associação, a formação da ponte 

de hidrogênio fntramolecular. Os resultados de medidas efetua

das (v. 3.2.2.1., pâg. 45, Exp. 4 a 6, pãg.55 a 57) encontra!! 

se na tabela 3. Estes, comparadoscom os dados em tetracloreto 

de carbono (tabela 2), indicam que, enquanto no caso de p-mer

capto-N,N-dimeti1benzamida (XV} e benzenotiol (XVII) não hã mo 

dificação significativa da frequéncia do mercapto grupo, ocor

re uma completa alteração na região de absorção de SH. A banda 

em 2561 cm- l , presente em tetracloreto de carbono, desaparece, 

surgindo uma outra em 2571 cm- l , acompanhada de urna inflexão 

em 2584 cm- l . Isso indica, claramente, que a absorção do mer

capto grupo em orto-derivado (XIII) é do tipo diferente do que 

a em p-derivado (XV) e benzenotiol (XVII). A ocorrência no 

(XIII) de uma inflexão em frequincia mais alta, que correspon

de ao mercapto grupo não associado, sugere que as moléculas do 

clorofórmio destroem, parcialmente, a associação intramolecu-
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lar existente em tetrac10reto de carbono. A presença no orto 

-derivado (XIII) da banda em 2571 cm- 1 , em frequência mais a1 

ta do que a em tetracloreto de carbono para o mesmo composto 

(XIII) e mais baixa do que a atribuída ao SH não associado, p~ 

rece ser indicativa da existência de uma forma (A), em que a 

associação intramolecu1ar ê enfraquecida pela solvatação par

cial (Esquema 6). Esta esta:ria em equilíbrio com a forma em 

que o mercapto grupo nio fosse associado intramo1ecu1armente 

(B) • 

A comparação dos valores em clorofórmio com os 

em tetracloreto de carbono indica que, enquanto no caso de p

mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XV) e de benzenotiol (XVII) o 

corre um aumento de intensidade da banda de SH, devido ã solv! 

taçio em clorof5rmio, na o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida{XIII}, 

ao contrário, há uma pequena diminuição de intensidade. 

Esquema 6 

> , 

(A) (8 ) 
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TABELA 2 

Frequências, intensidades e larguras da meia banda das absorções na re 
, -

gião de estiramento de SH da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida e compos-
tos relacionados, em CCi4 

V SH v{inf1.) 6v1/2 e: 
NQ Compo sto 

cm -1 cm -1 cm -1 ixcm -, xmol -, 

X II I o -H S -C 6 H 4 -C O N ( C H 3 ) 2 2561 2541 39 13 ,8 

XIV o -H 3 C S -C 6 H 4 -C O N (C H 3 ) 2 - 2545 - -
XV P -H S -C 6 H 4 -C O N (C H 3 ) 2 2588 2537 20 3,8 

XVI P -H 3 C S -C 6 H 4 -C O N ( C H 3 ) 2 - 2545 - -
XVII HS -C 6H 5 2589 - - 1 ,8 

TABELA 3 

Frequêneias, intensidades e larguras da meia banda da absorção na re -
gião de estiramento de SH, na o~ercapto-N,N-dimetilbenzamida e compos 
tos relacionados, em HCCi3 

VSH v(infl.) e: 
NQ Composto 

em -1 em -1 ixem-lxmo,-l 

XIII o-HS-C 6H4 -CON(CH 3)2 2571 31 10,4 
2584 a 5 ,2 

XV p-HS-C 6H4 -CON(CH 3)2 2586 1 7 8,6 

XV I I HS -C 6H 5 2584 - 4 ,6 

a inflexão 
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Em seguida achamos de interesse a investigação 

da influência de um solvente básico, que pudesse se associar 

ao mercapto grupo, competindo assim com a associação intramo

lecular. O dimetilsulfõxido (DMSO), empregado frequentemente 

em estudos semelhantes 32 ,48, (v. pâg. 18) pareceu-nos apropria:

do para esta finalidade. As medidas foram efetuadas com solu-

ções de benzenotiois (XIII), (XV) e (XVII) em tetracloreto de 

carbono, contendo 8% de DMSO (v. 3.2.2.2., pãg. 45, Exp. 7 a 

9, pãgs. 58 a 59). Os dados obtidos para as 0- e p-mercapto -

benzamidas (XIII) e (XV) e benzenotiol (XVII) são apresenta ... 

dos na tabela 4. A comparação com os em tetracloreto de carbo ... 
no (tabela 2), indica que, no caso do p-derivado (XV) e benze 

notiol (XVII), em presença de DMSO. al~m da banda do grupo 

me rcap to não as soei ado:, em 2'5-8'8 em"", p rese nte tamiâm em te 

tracloreto de carbono, hi o a~arecimento de uma segwnda ban. 

da, em frequências menores, em 2478 cm-1 em (XV) e 2493 cm- l 

em (XVII). Esta pode ser atribufda ao mercapto grupo associa

do ao DMSO, que no caso do primeiro composto (XV) ê de menor 

frequência devido a sua maior acidez. O espectro d~ orto-deri 

vado (XIII) contem também duas bandas na região de SH. Enqua~ 

to a de maior frequência, em 2558 cm- 1, por comparaçao com a 

quela em tetracloreto de carbono (tabela 2) pode ser atribuí

da ao mercapto grupo associado intramolecularmente, a de me

nor frequência, em 2486 cm- 1, sendo semelhante a do isômero 

para (XV), deve ser proveniente de SH associado ao DMSO. En

tretanto, um fato interessante pode ser notado ao se comparar 

as frequências das bandas atribufdas ao SH associado ao DMSO 

(tabela 4) com as das bandas de SH livre, medidas em tetraclo 
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reto de carbono (tabela 2), para os três compostos estudados 

(XIII), (XV) e (XVIII). O deslocamento da frequência (~vSH)' 

no caso do para-derivado (XV) (110 cm- 1), é maior do que no 

orto-derivado (XIII) (75 cm- l ). E digno de nota, que este ül-

. t i m o de s 1 o c a m e n t o e me s mo me n o r d o que o de b e n zen o t i o 1 ( XV II ) 

(96 cm- 1), apesar de que o inverso se esperaria da ordem de 

acidez destes compostos. Estes fatos comprovam a atribuição 

dada ã banda de SH na o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIII), 

em tetracloreto de carbono, como SH associado intramolecu1ar-

mente (v. pãg. 26). 

A tabela 4 indica também os dados de absortiv; 

dade molar (e:) (v. 3;2.4., pãg. 46), correspondentes às ban

das de absorção, em presença de DMSO. Tais dados fornecem uma 

informação aproximada sobre concentrações relativas de espê 

cies associadas e não associadas presentes (v. pãg. 14). Os 

valores por nôs obtidos mostram que, enquanto no para-deriv! 

do (XV) e benzenotio1 (XVII) hã predominância do SH associado 

ao DMSO, no caso do orto-derivado (XIII) as concentrações das 

espécies com SH associado internamente e em SH associado ao 

DMSO são praticamente iguais. Isso indica que o DMSO tem maior 

facilidade de se associar ao mercapto grupo do para-derivado 

(XV) do que no orto-derivado (XIII) e sugere a existência de 

associação intramolecu1ar no ültimo. 

2.2.2. Deslocamento quimico de SH 

O metodo de ressonância magnetica nuclear, a

pontado na literatura (v. pãgs. '15 e 22) come mais indicado 
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TABELA 4 

Frequências e Intensidades das Absorções na reglao de estiramen 
to de SH, em o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida e Compostos Rela
cionados, em CC14/DMSO 

e: 

NQ Composto "SH(.6."SH) 
a -1 -1 txcm xmo1 

XIII o-HS-C 6H4 -CON(CH 3)2 2558 8,5 
2486 (75) 8,5 

XV P - H S -C 6 H 4 -C O N ( C H 3 ) 2 2588 3 ,8 
2478 (110) 22,6 

XVII HS -C 6HS 2588 2 ,S 
2493 (96) 16 ,4 

a Deslocamento de frequências em relação a tetrac1oreto de car 

bono ("SH (CCt
4

) - "SH (CCt
4

/DMSO)) (Ta bel a 2) 
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do que o de infravermelho, para a detecçio de pontes de hidrogi 

nio fracQ.S foi por nós utilizado na esperança de obter uma con-

firmaçio dos resultados obtidos. Os espectros de ressonância 

magnitica nuclear foram medidos, semelhantemente aos os de in

fravermelho, em soluções dilurdas de tetracloreto de carbono, 

clorof5rmio deuterado e dimetilsulfõxido deuterado (DMSO-d6 ) 

(v. 3.3.2.1., pig. 48, e 3.3.2.2., pig. 50). No caso dos dois 

primeiros solventes os deslocamentos qu{micos (vo) foram deter-

minados pela extrapolaçio i diluiçio infinita dos valores de 

deslocamentos qurmicos experimentais (v) (Exp. 10 a 15, pags. 

59 a 64). Os dados de (vo) para a o-mercapto-N,N-dimetilbenzam.i 

da (XIII), p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XV) e benzenotiol 

(XVII) encontram-se na tabel·a 5. Estes dados demonstram que o 

sinal do pr~ton de SH do orto-derivado (XIII), em tetracloreto 

de carbono, aparece em campo mais baixo do que o do para-deriv!. 

do (XV) e do benzenotiol (XVII), de 34Hz e 39Hz respectivamen

te. Este fato sugere a presença de SH ligado intramolecularmen-

te. 

Ao se passar de tetracloreto de carbono para cl~ 

rof5rmio deuterado, observ~-se (tabela 5) que o orto-derivado 

(XIII) tem um comportamento diferente do isômero para (XV) e 

do benzenotiol (XVI!). Enquanto os sinais de SH de (XVle (XVII) 

são deslocados para campo mais baixo, o de (XIII) sofre um des

locamento para campo mais alto. Este fato sugere, no caso de ar 

to-derivado (XIII) a contribuiçio da forma com SH nio associado 

e comprova a nossa sugestão da existincia de um equilfbrio 

A~ 8, em clorofórmio (v. pâg. 28) 

Os valores de deslocamento químico, obtidos em 
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tetracl~reto de carbono, contendo 8% de DMSO-d 6 (tabela 5) (v. 

3.3.2.2., pig. 50, Exp. 16 e 17, pago 65) indicam que 

não existe diferença significativa entre orto - e para-deriva

do (XIII) e (XV). Entretanto, nota-se que o deslocamento do si 

nal do pr~ton, ao se passar de tetracloreto de carbono para 

DMSO-d 6 (âvSH) (tabela 5), no orto-derivado (XIII) (18Hz) ~ me 

nor do que no para-derivada (XV) (57Hz) e mesmo menor do que 

do benzenotiol (XVII) (40Hz). r digno de nota que esta ordem 

dos valores de âvSH ê concordante com as medidas de infraverme 

lho (v. pig. 30), comprovando a presença de associação intr~mo 

lecular no orto-mercapto-derivado (XIII). 

Com a finalidade de se obter uma estimativa qua~ 

titativa de diferenças na força de associação com dimeti1sulfõ 

xido dos tiois estudados (XIII), (XV) e XVII), achou-se de in

teresse determinar as constantes de associação (Kass.J para os 

sistemas estudados (complexo 1 :1). O m~todo por n5s empregado 

foi o de Mathur e co1. 27 , (v. 3.3.3., pâg.50 , 3.4., pâg.5l e 

E x p. 1 8 a 2 O, p ã g s • 6 6 aa 69 ), o q u a 1 j ã ti n h a s i do u t i1 i i a d o 

em trabalhos anteriores do nosso laboratõrio 14 ,45(b). Como era 

de se esperar o valor de K para o orto-derivado (XIII) mos-asso 
trou-se menor do que para o para-derivada (XV). Entretanto, a 

avaliação dos erros (v. 3.4., pãg. 51, Exp. 18 a 20, pãgs. 66 

a 69) indicou que esta diferença nio g significativa. 

2.2.3. Observação de estiramento de co 

Apesar de que os dados de medidas de estiramen

to e de deslocamento qufmico de SH indiquem claramente a exis-
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tência da ponte de hidrogênio intramolecular em o-mercapto N,N

dimetilbenzamida elas não nos fornecem nenhuma informação sobre 

o sitio de uma tal associação, que poderia ser tanto o oxigê-

nio carboni1ico como o nitrogênio amidico. Pensou-se que algum 

esclarecimento para este fato poderia ser obtido do estudo com

parativo das medidas de absorção de estiramento do grupo carbo

nilico em orto-mercapto-derivado (XIII), is6mero para correspo~ 

dente XV e N,N-dimetilbenzamida não substituída (XVIII). Os da

dos experimentais, obtidos para medidas em soluções diluidas de 

tetracloreto de carbono e clorofórmio (vCO) (v.3.2.3., pãg. 46, 

Exp. 21 a 26, pãgs. 70 a 75) encontram-se na tabela 5. O orto

mercapto-derivado (XIII) apresenta, tanto em tetracloreto de car 

bono como em clorofõ'rmio, uma unica banda simetrica de carboni

la. Enquanto em tetrac10reto de carbono esta banda i apenas li

geiramente deslocada para frequincias menores (3 cm- l ), em rel! 

çio ãs bandas de para-mercapto-derfvado (XV) e N,fl·dimetilbenz! 

mida (XVIII), no clorof5rmio ela nio difere nas trls amidas es-

tudadas. Entretanto, os dados de deslocamento de frequênci a 

(âvCO), ao passar de tetracloreto de carbono para o clorofõr

mio, parecem ser mais significativos. O valor de 6vCO do orto

derivado (XIII) (15 cm- l ) é menor do que os de p-mercapto-N,N -

dimetilbenzamida (XV) (20 cm- l ) e N,N-dimetilbenzamida (XVIII) 

(21 cm- l ) o que indica menor influência do solvente no primeiro 

composto (XIII). E digno de nota que os resultados de âvCO con

cordam com os de âvSH (em cm- l e em Hz) (v, pãgsl 30 e 32), dan 

do, assim, o apoio ã sugestão da presença da associação intramo 

lecular em o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIII). 
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TABELA 5 

Frequência, intensidade e largura de meia banda do estiramento de CO, em o-mercapto d1me 
t11benzam1da e compostos relacionados 

CC 14 HCC13 
NQ Com po sto \)CO E 6\)1/2 \)CO E 6\)1/2 

em -1 R,xcm -1 xmo 1 -1 em -1 em -1 1xem -1 xmo1 -1 em -1 

(XIII) o-HS-C 6H4 -CON(CH3 )2 1641 618 21 1626 627 24 

(XV) p-HS-C 6H4 -CON(CH 3)2 1644 849 16 1624 708 25 

(XVIII) C6HS -CON (CH3 )2 1644 742 19 1625 711 23 

6\)SH 
em -1 

15 

I 

20 

21 
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Alim disso, os resultados de vCO sugerem que o grupo mercapto 

se associa ao oxigênio carboní1ico (A) (Esquema 7). Embora a 

diferença entre as frequências da carbonila, em tetracloreto 

de carbono do orto (XIII) e para-derivado (XV) seja pequena, 

o fato da frequência do primeiro ser menor, exclue a possibill 

dade da associação de SH ao nitrogênio am;dico (B) (Esquema 7). 

Esquema 7 

)HCH3)2 

r(3Yt~/P 
~S~-~ 

(A) 

~ 
0'C-7 tCH 3J2 

VS-"H 

(B) 

Parece-nos lógico admitir que a ligação por po~ 

te intramolecular, através do nitrogênio no orto-derivado (XIII) 

implicaria em diminuição do efeito me.sôme-ro entre o par de e

letrons do nitrogênio e el~trons ~ da carbonila. Isso resulta

ria num aumento da constante de força da ligação carbonilica e, 

portanto, num aumento da frequincia do grupo carbonrlico no or 

to-derivado (XfrI) em relação ao para correspondente (XV). 

Na tabela 5 acham~se também incluidos os valo

res de intensidade (e) e largura da meia banda ~vl/2 por nós 

obtidos (v. 3.2.4., pãg. 46), os quais, porem, d.ifici1mente p.2, 

de m s e r i n t e r p re ta dos . 

A comparaçio doi resultados por n5s obtidos pa

ra a o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIII) com os da literatu 

ra para outros benzenotiois o-substituldos (v. pig. 16 a 22 ) 

permite fazer as seguintes observaçaes: 
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de CH 3 distintos. Esta divergincia pode ser compreendida atra

vés das considerações que faremos em seguida. 

S b 22 d' t'l 'd o , . a e-se que nas lme, aml as eXlste um equl-

líbrio envolvendo duas formas com caráter de dupla parcial (A) 

e (B) em que os grupos metila não são magneticamente equivale~ 

teso Este fato conduz frequentemente ao desdobramento do sinal 

de CH 3, que ocorre quando a velocidade de conversão entre (A) 

e (B) e pequena. A diminuição da velocidade desta conversão é 

proveniente do abaixamento da barretra rotacional da ligação 

C-N, que e causado pelo aumento do caráter da dupla da mesma 

ligação. Tanto a constante de equilíbrio (A) e (B) como a gra,!!. 

deza da barreira rotacional envolvida são dependentes da temp! 

ratura. 

Esquema 8 

O~ LIf (l) 0"'" CH3 (2) 
"C":.:..1--"'" C 3 ~ '-_. / 

~ C-N, 
"- (1 ) CH (2 ) CH 3 3 

No cas.o de 0- e p- mercapto-benzamidas (XIII) e 

(XV), para-metiltio-derivado (XVI) e N,N-dimetilbenzamida (XVIII), 

hã diminuição do caráter da dupla C-N parcial devido a contri

buição das estruturas (C) e (O), em que ocorre conjugação dos 

elétrons ~ do anel benzênico e do grupo carbonílico (Es quema 

9). Isso resulta em abaixamento da barreira rotacional e expll 

ca 0 ° fato de que, ~ temperatura das medidas, bastante elevada 

(35°C) há o aparecimento de um s3 sinal de CH 3 nestes compQ! 

tos. O desdobramento de sinal de prStons de grupos metila, 11-
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gados ao nitrogênio, no orto-metiltio-derivado (XIV), ã mesma 

temperatura parece indicar uma menor contribuiçio das estrutu-

ras (C) e (D) ao hibrido de ressonância. A ünica expl i cação 

que se pode dar a este fato e que existe uma interação esteri

ca entre os grupos SCH 3 e CON(CH 3 )2' ambos bastante volumosos, 

impedindo a co~lanaridade ao anel benzinico e do grupo carbonf 

1 i co. 

Esquema 9 

(B) 

1 
O=~- ,,;:H3 
~ -c- N 
\'\ +. 'CH 

3 

(D) (C) 

Se ,bem que estes dados qualitativos sugerem um 

sistema coplanar para o orto-mercapto-derivado (XIII) eles tam 

bem o fazem para os dois derivados substituídos em para (XV) e 

(XVI) e para ' N,N-dimetilbenzamida nio substituída (XVIII), in

di can do que pa ra todos es tes campos t os não h ã i m~e'di men to pa ra 

a coplanaridade do anel benzenico e do grupo carbonila. Entre

tanto, os dados obtidos niomostram nenhuma diferença entre o 

orto-mercapto (XIII) e para-lIercapto .. derivado (XV}, que pode .. 

ria ser indicativa da existincia de ponte de · hidrogênio no pr.,i 

meiro composto. Para obter esta informação as energias livres 
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de ativação para a rotação r~strita da ligação C-N devem ser 

determinadas. Um tal estudo será empreendido no futuro. 

2.3. Apresentação de sínteses 

Foram efetuadas as sínteses dos seguintes com

postos: o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIII), p-mercapto- N, 

N-dimetilbenzamida (XV), N~N-dimetilbenzamida (XIX), o-metil -

mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIV) e p-metilmercapto-N,N-dim! 

tilbenzamida (XVI). Com exceção da p-mercapto-N,N-dimetilbenz! 

mida (XV), todos estes compostos encontram-se descritos na li

teratura. 

A o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida (XIII) foi 

sintetizada a partir do ácido o-mercaptobenzõico (XIX) pelo e~ 

prego de dois procedimentos diferentes. A principal diferença 

entre estes procedimentos era que, enquanto no primeiro (v. 

3.6.2.1., pãg. 76} o tiol-icido (XIX) foi transformado em tio1 

-N-dimeti1amida (XIII), atrav~s do dissulfeto intermediirio 

(XX)"no segundo procedimento a transformação do tiol-ãcido 

(XIX) em t -iol-N-dimetilamida (XIII) foi efetuada diretamente, 

sem oxidação intermediãria ao dissulfeto (XX). Isso foi possf. 

vel pelo emprego de uma mistura de dimetilformamida e pentõxi

do de fósforo, que permitiu converter o grupo carbon'flico em 

dimetilamJdico, sem a passagem pelo cloreto de icido interme -

diário (XXI), -suprimindo-se. com isso o emprego do cloreto de ti~ 

ni1a. Convim ressaltar que a o-mercapto-N,N~dtmet1lbenzam1da 

{XIII} obtida pelos dois metodos diferentes, era um produto 

sólido, com ponto de fusão ligeiramente mais baixo do que o 



39 

indicado na literatura. Entretanto, sua análise elementar mos-

trou tratar-se do composto esperado (XIII). Os procedimentos a 

cima mencionados acham-se ilustrados no esquema la . 

(XIX) 

Esquema ] O 

o,0I(C~OC-C6H4-S)2 

C
6

H
6 

(XIII HN( CH 3
1
2 

HC~ [ ] o-HS-C 6H4-OCN(CH 3)2 < Zno 0,6 1
- (CH3)2NCO-C6H4-S 2 

(XIII) (XXII) 

HCON(CH 3)2 
o-HS-C 6H4-C02H ~ o-HS-C 6H4-OCN(CH 3)2 

(XIX) (XIII) 

A p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XV) foi sin 

tetizada (v. 3.6.2., pãg. 76) a partir do p-toluenosulfonato de 

sódio (XXIII), por uma sequência de quatro passos (esquema11). 

A oxidação inicial de (XXIII), forneceu o p-carboxibenzenossul 

fonato de sódio (XXIV), que foi transformado no ãcido p-cloro~ 

sulfonilbenzóico (XXV). Este foi reduzido aoa:êido p-mercapto -

benzóico (XXVI), o qual, quando tratado com dimetilformamida e 
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pent5xido de f5sforo, forneceu a p-mercapto-N,N-dimetilbenzam! 

da (XV). A identidade deste composto ainda não descrito na li

teratura, foi provada pela; espectros de infravermelho e resso

nância magnética nuclear e análise elementar. Se bem que o po~ 
, 

to de fusio do produto intermediário (XXVI) nio concordasse 

com o da literatura, a anã1ise elementar indicou tratar-se do 

composto esperado. 

(XXI I,I) 

Es quema 11 

(XX r) HC1S0

3 

p-Ct0 2S-C 6H4-C02H 

(XXV) 

HCt/ HOA~ z;,,o 

HCON(CH ) 
P-HS-C6H4-OCN(CH 3)2 ( 3 2 p-HS-C 6H4-C02H 

P20S 

(XV) (XXVI) 

A N,N-dimeti1benzamida (XVII'I) foi obtida numa 

unica fase (esquema 12) pela reação do ácido benzôico (XXVII) 

com dimeti1formamida, em presença de pentôxido de fôsforo (v. 

3.6.2.4., pãg. 83). 
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Esquema 12 

(XXVII ) ( XV I I I ) 

A síntese da o-meti1mercapto-N,N-dimeti1benzaml 

da (XIV) foi efetuada (v. 3.6.2.5., pãg. 84) em 3 passos. O 

produto de partida foi o ácido o-mercaptobenzõico (XIX) que, 

pela reação com sulfato de dimeti1a, em meio básico, forneceu 

o ácido o-metilmercaptobenzõico (XXVIII). Este, tratado com 

cloreto de tionila, forneceu o cloreto correspondente (XXIX), 

o qual pela reaçio com dimetilamina foi transformado em o-me 

ti1mercapto N,N-dimetilbenzamida (XIV) (Esquema 13). 

(XIX) 

(XIV) 

Esquema 13 

O-CH 3S-C 6H4-COOH 

(XVIII) 

1 
o-H CS-C H -COCR. 364 

(XXIX) 

A p-metilmercapto-N,N-dimetilbenzamida (XVIII) 

foi sintetizada, a partir do mercapto-icido corres ponden te 

(XXVI), efetuando-se inicialmente a metilação do mercapto gru

po e em seguida a transformação do grupo carbonílico em dime-



tilamidico (Esquema 14). 

p-HS-C 6H4-C0 2H 

(XXVI) 

Esquema 14 

(XXX) 

P20S 1 HOCN(CH3)2 

p-H3CS-C 6H4-OCN(CH 3)2 

(XVIII) 

42 
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CAP!TULO 3 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Instrumentos 

As medidas de frequ~ncia de estiramento SH e de 

CO foram efetuadas em espectrofotômetro de grade de difração Per 

kin-E1mer modi10 180, i temperatura aproximadamente constante 

(30°C). Na reg.ião de 2650 cm- 1 a 2400 cm- 1 foram utilizadas ce

las de quartzo de espessura 1 cm e 5 cm, celas, com janela de 

KRS-5 espessura 0,1 cm e celas com janela de brometo de potássio 

de espessura variável (0-0,6 cm) e na região de 1720 cm- 1 a 1600 

cm- 1 apenas as de espessura variável. 

Os espectros de identificação dos compostos sinte 

tizados foram registrados em espectrofotõmetro de grade de difra 

ção Perki n-E1mer 457, 337e 180, empregando-se pasti 1 has de brome .-

to de potássio ou cloreto de s5dio. 

As medidas dos deslocamentos químicos do proton 

de SH foram efetuadas no espectrõmetro Varian T-60, operando 

em frequincia de 60 Mhz, i temperatura de 35°C. Os espectros de 

ressonincia magn~tica nuclear para identificação de compostos to 

ram registrados neste mesmo aparelho. 

Para as análises cromatogrãficas foi utilizado um 

instrumento Varian, modê10 1868-40, equipado com um detector de 

ionização e um integrador digital eletrônico, modêlo 480. O gas 

de arraste empregado foi o nitrogênio e a coluna utilizada foi a 

SE-30. 
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As determinações de massa foram efetuadas em 

balança Metler H-34. 

Os pontos de fusão foram determinados em apar~ 

lho Koffer e não foram corrigidos. 

As análises elementares foram executadas no La 

boratõrio de Microaná1ise do Instituto de Química da Universi 

dade de São Paulo. 

Os cã1cu10s foram efetuados em calculadora Hew 

lett-Packard, modê10 9820-A. 

3.2. Descrição geral de procedimento nao medidas no infra

vermelho 

3 • 2 . 1. Pro c e d i me n tos e r a 1 

As amostras foram preparadas por pesagens e di ..-

1uições sucessivas e os traços de agua eliminados pela adição 

de peneiras moleculares. 

Os espectros foram determinados em escala de 

absorbincia, ãbaixa velocidade (6 cm- 1/min a 1 cm- 1/min na 

região de SH e 9 cm-l/min a 3 cm-l/min na região de CO), man

tendo-se a resoluçio em aproximadamente 2 cm- 1. 

As frequências de estiramento foram medidas p~ 

la distincia, em milímetros, entre o mãximo de absorção ou 

ponto de inflexão da banda considerada e o marcador de fre-

~uência do aparelho. Este valor foi convenientemente trans-

formado para escala de numero de onda. A frequência, dada pe

lo marcador de frequências do aparelho, foi calibrada com in-
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deno na região de SH e poliestireno na região de CO. O erro 

das medidas foi estimado em ± 1 cm- 1 . 

3.2.2. Medidas de freguência de estiramento de SH 

3.2.2.1. Em tetracloreto de carbono ou clorof6rmio 

As amostras para sistemas binãrios tiõis aromã

ticos/tetracloreto de carbono e tfõis aromãticos/clorof6rmio 

foram preparadas numa faixa de concentração de 5,00 x 10- 1 a 

1,00 x 10- 3 mol x R,-l, variando o seu numero. O valor de fre

quência de estiramento das absorções observadas na região de 

estirament9 de SH (v SH cm- l ) representa a media dos valores ob 

tidos nas amostras examinadas de concentração abaixo de 5 x 10-2 

mo 1 x R, -1 . 

Os espectros foram registrados na região de 

2650 cm- l a 2400 cm- l , quando o solvente era tetracloreto de 

carbono e 2650 a 2540 cm- 1, quando era clorofõrmio. 

Todos os espectros foram expandidos na ordenada 

( 10 X) e c o n f o rme o n e c e s s ã r i o n a a b s c i s s a (1 X, 5 X e 1 O X) . 

3.2.2.2. Em tetracloreto de carbono e dimetilsulfõxido (DMSO) 

As amostras para os sistemas ternãrios ti6is a~ 

romiticos/DMSO/tetracloreto de carbono foram preparadas em con , - ~ 

centração 5,00 x 10- 2 mol x .1/,-1 de tiol aromãtico numa solução 

8% em volume de DMSO em tetracloreto de carbono. Para cada sis 

tema foram registrados t rêsaspeétros e os v a 1 ores de frequên-
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cia das bandas de absorção observadas na região de SH foram ob 
-

tidas atraves da media dos valores determinados nos espectros 

correspondentes. 

Os espectros foram determinados na região de 
-1 2650 cm . e expandidos na ordenada (lX, 5X e 10X). 

3.2.3. Medidas de frequência de estiramento de CO em tetra

cloreto de carbono ou c1orofõrmio 

Três amostras de sistemas binãrios amidas/tetr! 

cloreto de carbono ou amidas/c1orofõrmio foram preparadas nu

ma f a i x a d e c o n c e n t r a ç ã o de 1, O O x 1 0- 2 a 1, O O x 1 0- 3 mo 1 x 51,-1 • 

O valor de frequência de estiramento de CO (v CO cm- l ) de siste 

ma representa a mªdia dos valores obtidos nas amostras examina 

das. 

Os espectros foram registrados na região de 

1720 cm- 1 a 1600 cm- l e expandidos na ordenada (5X). 

3.2.4. Medidas de absortividade molar e largura da meia banda 

das bandas de estiramento do grupo SH e CO 

As absortividades molares C€:) em 51, x cm-1 x mol-l 

das bandas de estiramento de SH e de CO em cada amostra foram 

calculadas aplicando-se a lei de Lambert-Beer. 

€: = A 

bc 
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onde A = absorbância 

b = espessura da cela 

c = concentração molar da amostra 

-1 As larguras de meia banda (.6\)1/2) em cm das ban, 

das de estiramento de SH e de CO foram determinadas pela medi

da da largura da banda na altura A (esquema 13). 
2 

Esquema .J3 
".. 
• , 
I , . , .,. A: 

I I 

A I 
, 

- I I 

Z t 
I 
I 

I .. '" 
Os valores de E e .6\)1/2 de cada sistema foram 

calculados pela media dos valores determinados nas amostras me 

didas. 

3.3. Descrição de procedimentos nas medidas de 

magnãtica nuclear 

3 . 3 . 1 P r o c fá d i me n to g e r a 1 

ressonância 

As amostras foram preparadas por pesagens e di

luições sucessivas e os traços de ãgua eliminados pela utf1iza 

ção de peneiras moleculares. 

I Os deslocamentos quimicos do proton de SH foram 

obtidos pela medid~, em mtlfmetros, da distância entre o si

nal de SH e o da referência interna. Este valor foi convenien-
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temente transformado para a escala de Hz. Nas amostras cuj os 

solventes eram tetracloreto de carbono ou clorofõrmio deutera

do utilizou-se como referência interna tetrametilsilano. Nas 

medidas em tetracloreto de carbono e dimetilsulfóxido deutera

do utilizou-se como referência interna ciclohexano (86,4 Hz). 

Registraram-se cinco espectros de cada amostra 

empregando-se uma largura de varredura de 500hz. O va10r de 

des 1 ocamen to qu;mi co do p r5ton de SH (vSHHz) de cada amostra re

presenta a média dos valores determ-i.nados nos espectros regis-

trados. A precisão das medidas em tal procedimento 

estimada em ± 0,4 mm (± 0,8 Hz). 

45a 

3.3.2. Medidas do deslocamento guímico do proton de SH 

foi 

3.3.2.1. Em tetracloreto de carbono ou clorofórmio deuterado 

As amostras para sistemas binirios tiõis ar~mi~ 

ticos/tetracloreto de carbono e tiõis aromãticos / clorofõrmio 

deuterado foram preparadQ,s numa. faixa de concentração de 1,00 

aS ,00 x 10- 3 mo 1 x t -1 . 

Os valores de deslocamento químico do proton SH 

. (vSHHz) obtidos para as diferentes amostras, foram extropo1a

dos para concentração zero de tio1 aromãtico, obtendo-se, as

sim, o deslocamento químico ã diluição infinita (v~H Hz) sist! 

ma. O programa de . regressão linear aplicado forneceu o coefi -

c i e n te 1 i ne a r ( v ~ H H z) • 

A figura 1 ilustra graficamente este procedime! 

to. 
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Cone. moi 
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1,000 

FIGURA 1 - deslocamento químico do proton de SH da o-mercapto

N,N-dimetilbenzamida v.s. concentração molar para o sistema 

o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de carbono 
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3.3.2.2. Em tetracloreto de carbono e dimetilsulf6xido deute-

rado (DMSO-d6 ) 

As amostras para o sistema ternãrio tiol aromã-

tico/DMSO-d 6/tetracloreto de carbono foram preparadas em con

centraçio 5,00 x 10-2 mol x 1-1 de tiol aromitico em uma solu

ça0 8% em volume de DMSO-d6 em tetracloreto de carbono. O va

lor do deslocamento químico do proton de SH (v SH Hz) de cada 

sistema foi obtido pela mãdia dos valores determinados em cin

co espectros registrados. 

3.3.3. Medidas de constantes de associação tiol aromãtico.,.di

meti1su1fõxido deuterado (DMSO-d 6 ) em tetracloreto de 

ca rbon o 

As soluções ternãrias tio1 aromãtico/DMSO-dS/t! 

trac1oreto de carbono foram preparadas mantendo-se constante a 

concentração de tiol aromitico (1,00 x 10- 2 mol x R,-1) e va

riando-se a concentração de DMSO-dS (1,00 x 10-2 a 5,00 x 19-2 

mo 1 x 1-1). 

o valor do deslocamento químico do pr~ton de SH 

a cada concentração de DMSO-d6 (v SH Hz) foi calculado pela me
dia dos valores de cinco espectros registrados. A variação do 

deslocamento químico do prÓton de SH devida a associaçio ao 

DMSO-d
6 

(8V SH Hz) para cada amostra foi calculada pela expres

sa0: 

onde v~H = deslocamento químico do pr~ton de SH a diluição in-





to. 

0,400 

'N 0,300 
% 

> 
~ 0.200 -
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A figura 2 ilustra graficamente este procedime~ 

2.00 4.00 6.00 

I/re] I X moi ' 

FIGURA 2 - l/liv V.s. l/CC] do sistema o-mercapto-N,N-dimetil _ 

benzamida - DMSO-d 6 em tetracloreto de carbono. 
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3.5. Experiências rea..1izadas 

3.5.1. Medidas das absorções na região de estiramento de SH 

Experiênci a n9 1 

o~mercapto-N,N-dimeti1benzamida em tetrac1oreto 

de carbono. 

Cinco amostras foram preparadas e medidas de a -
cordo com os procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.2., obser

vando-se na região de estiramento SH uma banda (v SH ) e uma in

flexão (v{inf~)). Os valores de E e 6vl/2 foram obtidos pelos 

procedimentós descritos em 3.2.4. Verificou-se- que a partir da 

concentração 5,00 x 10.2 mol x ,-' os valores d~ v,v(inf1). E e 

6v1/2 eram praticamente constantes. Estes valores encontram-se 

na tabela. 

TABELA 

Frequências, intensidade e la-rgura da meia banda das absorções 
na região de estiramento SH da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida, 
em tetracloreto de carbono. 

Conc. vSH vi rt:f'l~ 6v1/2 e: 
~0-2 mal x , -1 crn- l cm- 1 em -1 

R, x cm- 1 x mo 1-1 

10,0 10,6 2540 45 10,6 
5,00 13,7 2540 41 13,7 

1 ,00 13,6 2541 40 13,6 
0,200 12,4 2541 35 12,4 
0,100 15,4 2540 38 15,4 

Os valores de vSH ' v(tnfl.}, 6vl/2 e e: representam a média dos 
valores obtidos a partir de 5 x 10-2 mo1 x ,-1 e sio de 2561 
em- 1, 2541 em- l , 39 cm- 1 e 13,8 R, x cm- 1 x mol- 1, respectivamente. 
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Experiência nQ 2 

p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto 

de carbono. 

Três amostras foram preparadas e medidas de a

cordo com os procedimentos descritos ~m 3.2.1. e 3.2.2., obse~ 

vando-se na região de estiramento de SH uma banda complexa que 

apresenta várias absorções, sehdo constituida p r i n c i p a 1 me n te 

de um mãximo (v SH ) e uma inflexão (~(iAf~)). Os valores de 

E e 6vl/2 foram obtidos pelo procedimento descrito em 3.2.4. 

Estes valores encontram-se na tabela. 

TABELA 

~equências, intensidade e largura da meia barida das absorções 

na região de estiramento de SH na p-mercapto-N,N-dimetilbenza-
I 

mida, em tetracloreto de carbono. 

Cone. vSH vin·f'l. 6v 1 /2 e: 

10-2 mo 1 x t- 1 em- 1 em- 1 em- 1 t x em- 1 x mo1- 1 

5,00 2589 2538 20 3,9 

1 ,00 2588 2536 19 3,8 

0,500 2588 2537 20 3,6 

Os valores de vSH ' vin-.fl., 6vl/2 e E são de 2588 cm- l 2537 

em- l , 20 cm- l e 3,8 t x em- l x mOl- l , respectivamente. 
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Experiência n9 3 

Benzenotiol em tetracloreto de carbono 

Foi preparada uma amostra de concentração 

5,00 x 10- 2 mol x t- 1 e registrados dois espectros. A frequên

cia de estiramento SH da banda observada (v SH )' obtida pelo 

procedimento descrito em 3.2.1. e 3.2.2.1., representa a média 

dos valores obtidos nos espectros registrados e é de 2589 
-1 cm . O valor de E, obtido pelo procedimento descrito em 

3.2.4., também representam a media dos valores obtidos nos es

pectros registrados e e de 1,8 t x cm- l x mol- l . 

Experiência nQ 4 

o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em cloro·fõrmio 

Duas amostras foram preparadas e medidas de a 

cordo com os procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.2. t ob-

servando-se na regiio de estiramento de SH uma banda (v SH ) e 

uma inflexão (v(infl)). Os valores de E, E(infl) e llvl/2 foram 

obtidos pelos procedimentos descritos em 3.2.4. Estes valores 

encontram-se na tabela. 
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TABELA 

Frequência, intensidade e largura da meia banda das absorções na 

reg i ão de estiramento de SH, na o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em 

c 1 o ro f Õ rm i o . 

Conc. vSH e: v(inf1) e:(inf1) ôv1/2 

~0-2 mo1 x R-
-1 em -1 

R- x cm -1 x mo1 -1 em -1 R, -1 -1 x cm x mo1 an -1 

50, O 2571 10,3 2-584 5,4 35 

5,00 2571 10,4 2584 5,2 31 

Os valores de vSH ' v(inf1), e:, e:{inf1) e ôv1/2 correspondem aos 

obtidos a 5,00 x 10-2 mo1 x 1-1 e são de 2571 cm- 1 , 2584 cm- 1 

10,4 cm- 1 x 1 x m01- 1 , 5,2 1 x cm- 1 x mo1- 1 e 31 cm- 1 , respectiva-

m en te. 

Experiência n9 5 

p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em clorofórmio 

Três amostras foram preparadas e medidas de acordo 

com os procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.2., observando - se 

na região de estiramento de SH uma banda (v). Os valores de e: e 

ôv1j2 foram obtidos pelos procedimentos descritos em 3. 2.4. Estes 

valores encontram-se na tabela. 
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TABELA 

Frequência, intensidade e largura da meia banda das absorções 

na região de estiramento de SH da p-mercapto-N,N-dimetilbenzami 

da em clorofórmio. 

Conc. \! E: t.\!1/2 

10- 2 mal x t -1 cm- l t x cm- l x mo 1 -1 cm -1 

5,00 2586 8,6 16 

1 ,00 2587 8,7 1 7 

0,500 2585 8,4 18 

Os valores de \!SH' E e t.\!1/2 são de 2586 cm- l , 8,6 t x cm- 1 x 

mol- l e 17 cm- l , respectivamente. 

Experiência nQ 6 

Benzenotiol em clorofórmio 

Duas amostras foram preparadas e medidas de aco~ 

do com o procedimento descrito em 3.2.1. e 3.2.2.1., observand.Q. 

se na região de estiramento de SH uma banda (\!SH)' Os valores 

de E e t.\!1/2 foram obtidos pelos procedimentos 

3.2.4. Estes valores encontram-se na tabela. 

descritos em 
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TABELA 

Frequência, intensidade e largura da meia banda da absorção na 

região de estiramento de SH do benzenotio1, em clorofórmio. 

Con c. 

10- 2 mo1 x R,-1 

5,00 

1 ,00 

\! 
-1 cm 

2584 

2584 

-1 -1 
R, x cm x mo1 

4,7 

4,5 

20 

20 

-1 Os va 1 ores de \!SH' e:, 11\!1/2 s ao de 2584 cm , 4,6 R, x cm-1 x mol-1 

e 2 ° cm - 1, r e s p e c t i v a m e n te. 

Experiência n9 7 

o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em tetrac1oreto de car

bono e DMSO. 

Os valores de \!SH das duas absorções observadas 

foram obtidos pelo procedimento descrito em 3.2.1. e 3.2.2.2. e 

são de 2558 cm- 1 e 2486 cm- 1. Os valores de e:,obtidos pelo pr~ 

cedimento descrito em 3.2.4., são de 8,5 R, x cm- 1 x mo1- 1 . 

Experiência nQ 8 

p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em tetrac1oreto de car

bono e DMSO. 

Os valores de \!SH das duas absorções observadas 
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foram obtidos pelos procedimentos 'descritos em 3.2.1. e 3.2.2.2. 

e sao de 2588 cm- 1 e 2478 cm- 1 . Os valores de E:, obtidos pelo 

procedimento descrito em 3.2.4., são de 3,8 R, x cm- 1 x mo1- 1 e 

de 22,6 R, x cm- 1 x mo1- 1 , respectivamente. 

Experiênci a nQ 9 

Benzenotio1 em tetracloreto de carbono 

Os valores de vSH das duas absorções observadas 

foram obtidos pelos procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.2.2. 

e sao de 2588 cm- 1 e 2493 cm- 1 . Os valores de e:, obtidos pelo 

procedimen~o descrito em 3.2.4., são de 1,3 Q, x mol- 1 x cm- 1 e 

de 22,6 R, x cm- 1 x mo1- 1 , respectivamente. 

3.5.2. Medidas do deslocamento gufmico do proton de SH 

Experiência nQ 10 

o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de car-

bono. 

Seis amostras de concentrações diferentes, dentro 

da faixa indicada em 3.3.2 . 1., foram preparad'as e o deslocamento 

químico do proton de SH(V SH ) em cada amostra medido de acordo 

com o procedimento descrito em 3.3.1. Estes valores encontram

se na tabela. 
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T AB E LA 

Desloca~ento qufmico do proton de SH da o-mercapto-N,N-dimetil

benzamida, em tetracloreto de carbono. 

Con c. vSH 
10- 2 mal -1 Hz x R, 

100 243,2 

50,0 240,0 

10,0 235,9 

5,00 235 ,7 

1 ,00 235,8 

0,500 234,9 

o valor de v~H' obtido pelo procedimento descrito em 3.3.2 .• e 
de 235, 2 H z{ r = 0,992). 

Experiência nQ 11 

p-mercapto-N,N-dimeti1benzami~a emtetrac1oreto de car-

bono. 

Quatro amostras de concentrações diferentes, de~ 

tro da faixa indicada em 3.3.2.1., foram preparadas e os des1o

locamentos qufmicos do proton de SH (v SH ) em cada amostra medi

do de acordo com o procedimento descrito em 3.3.1. Estes valo -

res encontram-se na tabela. 
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TABELA 

Deslocamento químico do proton de SH do benzenotiol em tetraclo 

reto de carbono. 

Con c. vSH 
10-2 mo 1 - 1 Hz x R, 

5,00 196, 1 

3,00 195,9 

2,00 195,7 

1 ,00 195,6 

o O valor de vSH ' obtido pelo procedimento descrito em 3.3.2.1. , 

-e de 195,5 Hz (r = 0,990). 

Experiência nQ 13 

o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em clorofórmio deute -

rado. 

Cinco amostras em concentrações diferentes, den

tro da faixa indicada em 3.3.2.1., foram preparadas e o des10c.! 

mento químico do proton de SH (v SH ) em cada amostra medido de 

acordo com os procedimentos descritos em 3.3.1. Estes 

encontram~se na tabela. 

valores 
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TABELA 

Deslocamento químico do proton de SH da o-mercapto-N,N-dimetil

benzamida, em clorofórmio deuterado. 

Cone. vSH 
10- 2 mo 1 x R. -1 Hz 

100 236 ,5 

50,0 232,1 

10,0 225,4 

5,00 224, 1 

1 ,00 224,5 

o O valor de vSH ' obtido pelo procedimento descrito em 3.3.2.1. , 

é de 224,2 Hz (r = 0,987). 

Experiência nQ 14 

p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em clorofórmio deu te-

rado. 

Quatro amostras em concentrações diferentes, de~ 

tro da faixa indicada em 3.3.2.1., foram preparadas e os deslo 

camentos quimicos do proton de SH (v SH ) em cada amostra medido 

de acordo com o procedimento descrito em 3.3.1. Estes resulta

dos encontram-se na tabela. 
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TABELA 

Deslocamento qui~ico de SH da p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida 

em clorofórmio deuterado. 

Con c . vSH 
10- 2 mo 1 x t 

-1 Hz 

5,00 212 ,2 

1 ,50 212 , 1 

1 ,00 212 ,4 

0,750 211 ,9 

o O valor de ~SH' obtido pelo procedimento descrito em 3.3.2.1. , 

e de 21 2 , 1 H z . 

Experiência nQ 15 

Benzenotio1 em clorofõrmiodeuterado 

Amos tras em concentrações diferentes, dentro da 

faixa indicada em 3.3.2 . 1 ., f oram preparadas e os deslocamentos 

quimicos do proton de SH (v SH ) em cada amostra medido de acordo 

com o procedimento descrito em 3.3.1. Estes valores encontram-

se na tabela. 
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TABELA 

Deslocamentos quimicos do proton de SH do benzenotiol em cloro

fórmio deuterado. 

Conc. vSH 
10- 2 mo 1 x t -1 Hz 

10,0 207,4 

7,00 207,0 

5,00 206,8 

3,00 206,7 

1 ,00 206,6 

o valor de v~H' obtido pelo procedimento descrito em 3.3.2.1. , 

e de 206,4 Hz (r = 0,973). 

Experiência nQ 16 

o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de car~ 

bono e DMSO-d6 . 

o valor de vSH para este sistema foi obtido pelo 

procedimento descrito em 3.3.1. e 3.3.2.2., e ê de 253,4 Hz. 

Experiência nQ 17 

p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de çar~ 

bono . e DMSO-d 6 . 
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o valor de vS h oara este slstema TO; obtido pe

lo procedimento descrito em 1.3 1. e 3.3 2.2. e ~ de 258,2 Hz 

3.5.3. Medidas de constantes de associação 

txperiência nQ 18 

o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida-DMSO-d 6 em tetraclor~ 

to de carbono. 

Sete amostras foram preparadas e medidas de a

cordo com os procedimentos descritos em 3.3.1. e 3.3.3. A tabe 

la indica o deslocamento químico do proton de SH a cada conce~ 

tração de DMSO-d 6 (v SH ) da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida e 

os valores de âv SH ' obtidos pela subtração deste Gltimo do va

lor de v~H (235,2 Hz~ Exp. nQ 17, pig. 65). 
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TABELA 

Valores de vSH (Hz) e de ~vSH (Hz) da o-mercapto-N,N-dimetil -
a benzamida, para diferentes concentrações de DMSO-d 6 , 

I 

~vSH [DMSO-d 6] vSH 

Hz Hz 10- 1 mo 1 x t -1 

238,3 3, 1 1 ,50 

239,2 4,0 2,00 

240,4 5,2 2,50 

241 ,4 6,2 3,00 

·242,2 7,0 3,50 

243,4 8,2 4,50 

244,0 8,8 5,00 

a Concentração de o-mercapto N,N-dimeti1benzamida 

(1 ,00 x 1 0-2 ~ x mo 1 -1 ) , 

constante 

o valor de KASS ' determinado pelo procedimento 

d e s c r i t o em 3, 4" é d e O, 3 5 ± O, 1 4 t x m o 1 - 1 (r = O, 99 7) , 

Experiência nQ 19 

p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida-DMSO-d6 em tetraclo -

reto de carbono, 

Oito amostras foram preparadas e medidas de 

acordo com o procedimento descrito em 3.3.1. e 3.3.3, A Tabe 
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la indica o deslocamento químico do proton de SH da p-mercap -

to-N,N-dimetilbenzamida a cada concentração de DMSO-d 6 (v SH ) 

e os valores de ~vSH obtidos pela subtração deste último do va 

lor de v~H (201,0 Hz, Exp. n9 18, pâg. 66). 

TABELA 

I 

Valores de vSH (Hz) e de ~vSH (Hz) da p-mercapto-N,N-dimetil -

benzamida, para diferentes concentrações de DMSO-d 6 . a 

I 

[DMSO-d 6] vSH ~vSH 

Hz Hz 10- 1 mol x ~ 
-1 

212,5 11 ,5 1 ,50 

216,7 15 ,7 2,00 

219,2 18,2 2,50 

222,5 21 ,5 3,00 

226,0 25,0 3,50 

228,3 27,3 4,00 

230,5 29,5 4,50 

232,6 31 ,6 5,00 

a Concentração da p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida 

(1,00 x 10- 2 mo1 x ~-1). 

constante 

o valor de KASS ' obtido pelo procedimento des

c r i t o em 3. 4. ê d e O, 63 ± O, 1 O ~ - 1 (r = O, 9 9 8) . 
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Experi~ncia n9 20 

Benzenotiol-DMSO-d 6 em tetracloreto de carbono. 

Nove amostras foram preparadas e medidas de a-

cordo com o procedimento descrito em 3 . 3.1. e 3.3.3. A tabela 

indica o deslocamento quimico do proton de SH do benzenotiol 

a cada concentração de DMSO-d 6 (v~H) e o valor de 6V SH obtido 

pela subtração deste ultimo do valor de v~H (195,5 Hz, Exp. n9 

19, pãg. 67). 

TABELA 

I 

Valores de . vSH (Hz) e de 6V SH (Hz) do benzenotiol para diferen 

tes concentrações de DMSO-d6 . a 

VSH 6V SH (DMSO-d6) 

Hz Hz 10- 1 
R, x mal -1 

200,0 4,5 1 ,00 

205,9 6,4 1 ,50 

203,7 8,4 2,00 

205,5 10,0 2,50 

207 , 1 11 ,6 3,00 

209,7 14,2 3,50 

211 ,5 16,0 4,00 

212,4 16,9 4,50 

214,1 18,6 5,00 

a - -2 -1 Concentraçao de benzenotiol constante (1,00 x 10 R, x mo1 ) 
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o valor de KASS ' obtido pelo procedimento des -

crito em 3.4., e de 0,58 ± 0,08 t x mol- l (r = 0,999). 

3.5.4. Medidas de estiramento de CO 

Experiência n9 21 

o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de 

carbono. 

As amostras foram preparadas e medidas de acor

do com os procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.3., observan 

do-se na r~gião de estiramento de CO uma banda (v CO )' Os Valo 

res de E e 6vl/2 foram obtidos pelos procedimentos 

em 3.2.4. Os dados obtidos encontram-se na tabela. 

TABELA 

descritos 

Frequência, intensidade e largura da meia banda do estiramento 

de CO da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de 

carbono. 

Cone. vCO E 6vl/2 

10- 3 mal - 1 -1 -1 -1 -1 x t em t x em x mol em 

10,0 1641 631 20 

5,00 1641 611 21 

0,250 1641 611 21 



Os valores de VeO ' E e 6v1/2 sao de 
-1 -1 -1 618 ~ x cm x mo1 e 21 cm , respectivamente. 

Experiência n9 22 

1641 
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-1 cm 

p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em tetrac1oreto de 

carbono. 

As amostras foram preparadas e medidas de acor

do com o procedimento descrito em 3.2.1. e 3.2.3., observando

se na região de estiramento de CO uma banda (v CO ). Os valores 

de E e 6v1/2 foram obtidos pelos procedimentos descritos em 

3.2.4. Estes valores encontram-se na tabela. 

TABELA 

Frequência, intensidade e largura da meia banda do estiramento 

de CO da p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida em tetracloreto ~e 

carbono. 

Conc. vco E 

10- 3 mo1 -1 -1 - 1 x JI, 
-1 x JI, cm cm x mo 1 

2,50 1644 847 

2,00 1644 840 

1 ,00 1644 859 

Os valores de V eO ' E e ~v1/2 sao de 

849 JI, x cm- 1 x mo1- 1 e 16 cm- 1 , respectivamente. 

6vl/2 
-1 cm 

16 

16 

16 

... 1 
1.644 em • 
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Experiência n9 23 

N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de carbono. 

As amostras foram preparadas e medidas de acor-

do com o procedimento descrito em 3.2.1. e 3.2.3., observando 

se na região de estiramento de CO uma banda (v CO )' Os valores 

de E e 6vl/2 foram obtidos pelos procedimentos descritos em 

3.2.4. Estes valores encontram-se na tabela. 

TABELA 

Frequincia, intensidade e largura da meia banda do estiramento 

de CO da N,N-dimetilbenzamida em tetracloreto de carbono. 

Conc. vCO E 6vl/2 

10- 3 mol - 1 -1 -1 x R- x mol- 1 -1 x R- em em cm 

2,00 1644 724 19 

1 ,5 O 1644 722 19 

1, 00 1644 704 19 

Os y a 1 o r e s d e v C O' E e 6 v 1 / 2 são de 1 6 44 em - 1 , 
1 1 - 1 717 R- x cm- x mo1- e 19 em ,respectivamente. 
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Experiência n9 25 

p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida em clorofórmio. 

As amostras foram preparadas e medidas seguindo 

os procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.3., observando-se na 

regiio de estiramento de CO uma banda (v
CO

)' Os va16res de E 

e 6vl/2 foram obtidos pelo procedimento descritos em 3.2.4. Os 

dados obtidos encontram-se na tabela. 

TABELA 

Frequência, intensidade e largura da meia banda do estiramento 

de CO da p-merc)pto-N,N-dimetilbenzamida em elorof6rmio. 

Cone. vco E 

10- 3 mol x ~ 
-1 cm -1 

~ x em -1 x mo 1 -1 

2,00 1624 706 

1 ,50 1624 710 

1 ,00 1624 707 

Os valores de v co ' E e 6vl/2 sao de 1624 

708 ~ x cm- 1 x mo1-1 e 25 em- 1 , respectivamente. 

6vl/2 

cm- l 

25 

25 

25 

em -1 , 
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Experiência n9 26 

N,N-dimetilbenzamida em clorofórmio. 

As amostras foram preparadas e medidas de acor-

do com os procedimentos descritos em 3.2.1. e 3.2.3., observan 

do-se na região de estiramento de CO uma banda (v CO )' Os valo 

res de E e 6vl/2 foram obtidos pelos procedimentos 

em 3.2.4. Os dados obtidos encontram-se na tabela. 

TABELA 

descritos 

Frequência, intensidade e largura da meia banda do estiramento 

de CO da N,N-dimetilbenzamida em clorofórmio. 

Cone. vCO E 6vl/2 

~0-3 mol -1 x R, em -1 R, x cm -1 x mo 1 -1 cm -1 

2,00 1625 710 23 

1 ,50 1624 696 23 

1 ,00 1624 728 23 

Os valores de v co ' E e ~vlJ2 são de 1625 

711 R, x cm- 1 x mo1- 1 e 23 cm- 1 , respectivamente. 

-1 cm , 



3.6. Compostos 

3.6.1. Reagentes nao purificados 

Tiofenol (Eastman Organic Chemicals) 

Dissulfeto de carbono (Baker Analyzed) 

Tetracloreto de carbono (Merck, Uvasol) 

Clorofórmio (Merck, Uvasol) 

Dimetilsulfóxido (Merc~ Uvasol) 

Ciclohexano (Merc~ Uvasol) 
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Dimetilsulfóxido deuterado (Stholer Isotopic Chemica1s) 

Clorofórmio deuterado (Stholer Isotopic Chemica1s) 

3.6.2. Sinteses 

3.6.2.1. o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida (XIII) 'via cloreto de 

ácido intermediário 

a) 0,0' - Dicarboxi-difeni1dissulfeto (XX)37,2 

Em uma solução de 19 9 (0,48 mo1) de hidrõxido 

de sõdio em 240 m1 de agua, dissolveram-se 37 g (0,24 mo1) do 

ãcido o-mercaptobenzõico. A esta mistura adicionaram-se, lenta

mente, 40 m1 de água oxigenada 30%, mantendo-se a temperatura 

a 65-700 C. A mistura de reação foi resfriada e o produto preci

pitado pela adição de ácido cloridrico concentrado. Fi1trando

se esta mistura, obteve-se um produto sólido. Este foi dissolvi 

do em uma solução de bicarbonato de sõdio, a qual foi aquecida 

e filtrada a quente. O sõ1ido foi reprecipitado pela adição de 
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ácido clorldrico concentrado. filtrado, lavado com água e seco 

em dessecador a vácuo sobre ácido sulfurico e, posteriormente, 

sob pentóxido de fósforo. Foram obtidas 12 g (33%) de O-Ol-di 

carboxi-difenildissulfeto, P.F. 286-97°C. (Lit. 21 ,10,13 298°C, 

289-90oC, 280-5 0 C). 

b) Cloreto de o,ol-dicarboxi-difenildissulfeto {XXI)lO 

Ref1uxou-se uma mistura de 6,5 g (0,02 mol) de 

o,o'-dicarboxi-difenildissulfeto e 54 ml (0,75 mo1) de cloreto 

de tionila, até cessar a evolução de cloreto de hidrogênio. O 

excesso de cloreto de tioni1a, após a adição de benzeno ani-

dro, foi destilado ã pressão reduzida. O produto sólido foi 

recristalizado de benzeno e éter de petróleo e o solvente eli

minado em dessecador a vácuo, sob raspas de parafina. Foram o~ 

tidas 6 9 (86%) de cloreto de o-o'-dicarboxi-difenildissulfe -
o • 10 o ) to, P.F. 156-8 C (l,t. 155-6 C . 

c) 0,o'-Di-N,N-dimeti1carbamido-difenildissu1fetQ (XXII) 15 

Adicionaram-se, sob agitação, 10 g (0,03 mol) de 

cloreto de o,o'-dicarboxi-difeni1dissu1feto, dissolvidos em 11 

ml de benzeno, a uma solução de 5,4 g (0,12 mo1) de dimeti1ami 

na em 7 m1 de benzeno, mantida em banho de gelo. Após a adição, 

a mistura foi mantida, sob agitação, por 24 hs, ã temperatura 

ambiente. Ao término deste prazo, aqueceu-se a solução a 50 

-60°C por 20 minutos. Esta foi filtrada e o benzeno destilado 

ã pressão reduzida. O produto sólido obtido foi recrista1izado 

de benzeno e éter de petróleo (30-S0oC) e o solvente eliminado 

em dessecador a vácuo sob raspas de parafina.Foram obtidas 7,5 
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9 (67%) de o,o'-di-N,N-dimetilcarbamido-difeni1dissu1feto, P.F. 

1 3 O - 1 ° C (1 i t 1 5 1 28- 9° C ) • 

d) o-mercapto-N,N-dimeti1benzamida (XIII)4 

Partiu-se de uma suspensão de 7,5 9 (0,021 mol) 

de o,o'-di-N,N-dimetilcarbamido-difenildissulfeto em 190 ml de 

uma mistura álcool-água (1 :2) e 3,05 g (0,047 mol) de pó de ~in ....,. 

co. A esta mistura, aquecida ã ebulição, adicionaram-se 31,5 

ml de uma solução clorídrica (20 ml de ácido clorídrico concen~ 

trado diluído a 100 m1 com água). Ao final de aproximadamente 

15 minutos, ° material orgânico se dissolveu, sendo então a so~ 

lução filtrada a quente. ° produto obtido, que não solidificou 

a baixa te~peratura, foi extraído em éter e a solução letérea se 

ca com sulfato de magnésio anidro. Após a destilação do éter, 

sob atmosfera de nitrogênio, o produto bruto foi destilado, tam 

bem sob atmosfera de nitrogênio, fornecendo 1,6 9 (21%) da 0-

mercapto-N,N-dimetilbenzamida, P.E. 1440 C/5 mm Hg e P.F. 37-42oC 

(lit. 31 42,5-4~oC). A recristalização de uma pequena quantidade 

deste composto de éter de petróleo (30-50°C) forneceu o dissul

feto correspondente P.F. l26-300 C. ° produto foi 

guardado em dessecador a vacuo sob pentóxido de fósforo. A Q

mercapto-N,N-dimetilbenzamida mostrou-se cromatograficamente p! 

ra. 

I. V. (KBr) 
-1 -1 

"SH - 2482 cm ; "CO - 1622 cm 

R.N.M. (l;) 2,59 - 2,99 (m,lH); 6,07 (s,lH); 6,94 (s,6H) 

Análise elementar 

Calculado para C9Hl1 NOS 

Encontrado: 

N: 7,7% 

N: .'7,7% 

C: 59,7% 

C: 60,0% 

H: 6,1% 

H: 6,2% 
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3.6.2.2. o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIII) sem isolação 

do cloreto de o,o'-dicarboxi-difenildissulfeto 

a) Reação do ãcido o-mercaptobenzóico com dimetilformamida em 
- - 40 presença de pentoxido de fosforo 

A 87 ml (1,1 moles) de dimetilformamida, sob agi

tação, adicionaram-se 20 9 (0,13 mol) de ãcido o-mercaptobenzól 

co e 9,2 9 (0,065 mol) de pentóxido de fósforo. Refluxou-se por 

10 hs. Após o resfriamento da solução, o ãcido metafosfórico 

formado depositou-se e a camada sobrenadante foi separada por 

decantação. A dimetilformamida foi destilada, ã pressao reduzi

da, sob atmosf~ra de nitrogãnio, fornecendo S,6 g (26%) de 0-

mercapto-N,N-dimetilbenzamida, P.E. 144-SoC/7 mm Hg que nao so

lidificou. O espectro no infravermelho, em filme, mostrou-se s! 

melhante ao da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida~tambim em fil 

me, obtida em 3.6.2.1.d. (pá9.78). 

Purificação do produto obtido 

Oxidação da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIII): Uma solução 

eterea de 5,6 9 da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida foi exposta 

ao ar por 48 hs. O produto sólido obtido foi filtrado e recris

talizado de benzeno e éter de petróleo (30-S0oC) e o solvente 

eliminado em dessecador a vácuo sob raspas de parafina. Foram 

obtidos 5 9 (891) do o,o'-di-N,N-dimetilcarbamido-difenildissul 

feto, P.F. l28-300 C (lit. 1S 128-90 C}. 

Redução do o,o'-dicarboxi-difenildissulfeto (XXII)7: A uma sus

pensa0 de 6,3 9 (0,018 mol) do o,o'-di-N,N-dimetil Garbami.do-dffe-
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nildissulfeto em 158 ml de uma solução álcool-água (1 :2) e 2,6 

9 (0,04 mal) de zinco em pô, adicionaram-se 27 ml de uma solu

çio cloridrica (20 ml de icido cloridrico concentrado diluido 

a 100 ml com igua). Seguindo-se o procedimento descrito em 

3.6.2.l.d. (pig. 78), foram obtidas 1,9 9 (30%) da o-mercapto

N,N-dimetilbenzamida, P.E. 134°e/2 mm Hg, P.F. 37-430C (lit. 31 

42.5-450e)~ O produto foi guardado em dessecador a vácuo, sob 

pentóxido de fósforo. 

I . V. (KB r) : \) S H - 2482 cm -1; \) C O - 1 622 cm- 1 

RNM (T) : 2,59 - 2,97 (m,4H); 6,05 (s,lH) : 6,94 (s,6H) 

3.6.2.3. p-mercapto-N.N-dimfti1benzamida (XV) 

a) p-carboxibenzenossu1fonato de sódio (XXIV) 12 

Dissolveram-se 100 9 (0,44 mol) de p-toluenos -

sulfonato de sódio dihidratado em uma solução de 3,6 g (0,09 

mo1) de hidrôxido de sódio em 720 ml de água. A esta solução, 

aquecida a aooe, adicionaram-se 151 9 (0,95 mo1) de permangan! 

to de potássio em 600 m1 de água quente. O excesso de perman

ganato de potissio foi eliminado pela adição de álcool e a mis 

tura de reação foi filtrada e acidu1ada com ácido c1oridrico 

concentrado, até pH ácido (3,0-4,0). A água foi evaporada até 

praticamente a secagem e o residuo recristalizado de água. ° 
produto cristalino foi seco em dessecador a vácuo sobre ácido 

sulfúrico e, posteriormente, em estufa a l40oe, fornecendo 96 

g (98%) de p-carboxibenzenossulfonato de sódio. O espectro no 

infravermelho apresentou banda de estiramento do grupo carboni 
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-1 la em 1723 cm e ausência da banda de deformação do grupo meti 

1 a . 

b) ~c;do p-c10rossu1foni1benzõico (XXV) 12 

A 344 ml (5,2 moles) do icido clorossulfônico , 

sob agitação, adicionaram-se 96 g (0,43 mol) de p-carboxibenze

nosulfonato de sõdio, mantendo-se a temperatura abaixo de 30o C. 

Após 24 hs, a mistura foi jogada, cautelosamente, sob g~lo pic~ 

do, filtrada e lavada com agua. O produto sólido obtido foi se

co em dessecador a vicuo, sobre ãcido sulfurico concentrado e, 

posteriormente, sobre pentóxido de fósforo. Foram obtidas 28 9 

do ãcido p-clorossulfonilbenzôico, P.F. 230-70C (lit. 10 230-sDC). 

Evaporou-se a ãgua do filtrado até praticamente a secagem. O re 

siduo foi recrista1izado de igua, seco a vacuo em dessecador so 

bre ácido sulfurico e, posteriormente, em estufa a 140oC, recu

perando-se (50 g) de sulfonato de sõdio. O produt'o da reação r!, 

cuperado (50 g) foi tratado novamente com icido clorossulfônico 

(179 ml), seguindo-se o mesmo procedimento acima descrito, po

rem, mantendo-se a mistura, sob agitação, por 72 hs. Foram obti 

dos 42 9 do ãcido p-clorossulfonilbenzôico, P.F. 230-7o C. Rendi 

me n to t o ta 1 74%. 

c) ~cido p-mercaptobenzõico (XXVI)5,6 

Partiu-se de 57 g (0,26 mol) do ãcido p-cloros -

su1fonilbenzóico em 213 ml de ãcido acêtico glacial. A esta mis 

tura, aquecida a 90oC, adicionaram-se, alternadamente, 76,2 9 

(1,2 moles) de zinco em po e 237 ml de icido cloridrico conce~

trado, em pequenas porçoes, mantendo-se a temperatura entre 90-

100°C. A mistura de reação foi filtrada a quente e resfriada. 
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o produto sólido, obtido pela filtração desta mistura foi seco 

em dessecador a vácuo sobre ácido sulfúrico concentrado. Foram 

obtidos 29,5 9 do produto bruto que foi sublimado, ã pressão 

reduzida, fornecendo 12,7 9 (32 %) do ãcido 

c o, P. F. 2 3 O - 2 ° C (1 i t. 2 1 7° C 5 , 6, 2 5 O ° C 4 1 ) . 

p-mercapto-benzól 

Análise Elementar 

C: 54,5% H: 3,9% 

Encontrado C: 54,6% H: 4,1% 

d) p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida (XV)40 

A 27 ml (0,35 mo1) de dimetilformamida, adicio

naram-se 6,2 g" (0,04 mol) do icido p-mercaptobenz5ico e 2,9 9 

(0,02 mo1) de pent5xido de fósforo. Refluxou-se a mistura, sob 

atmosfera de nitroginio por 10 hs. Ap5s o resfriamento, o ici

do metafosfõrico formado depositou-se e a camada sobrenadante 

foi separada por decantação. A dimetilformamida foi destilada 

a pressão reduzida, sob atmosfera de nitroginio e o produto 

bruto obtido foi dissolvido em benzeno e tratado com solução 

de bicarbonato de sódio atã pH neutro. A solução benzinica foi 

seca com sulfato de magnãsio e o benzeno destilado ã pressao 

reduzida, sob atmosfera de nitroginio, fornecendo 3,5 9 de um 

produto que solidificou em banho de gelo seco e acetona. O pr~ 

duto mostrou-se soluve1 a frio em benzeno, i1coo1 etílico e 

clorofórmio e a quente em tetracloreto de carbono, éter de pe

tróleo (30-S0oe) e éter etílico. As recristalizações de tetra 

cloreto de carbono, benzeno-éter de petróleo (30-S0oe) e de 

ãlcool-igua, forneceram 51eo. A rescristalização do éter eti1i 
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co forneceu 1 g (14%) da p-mercapto-N,N-dimeti1benzamida, P.F. 

° 75-81 C. ° composto foi guardado em dessecador a vácuo sob pen-

tôxido de fósforo. 

LV. (KBr) (Fig. 1, pg. 49): vSH -d 2492 cm-1 e 2466 cm-1 vco - 1611 cm-1 

RNM Cr) (Fig. 2, pg. 52): 2,73 (s,4H); 6,51 (s,lH); 7,00 (s,6H) 

Análise elementar 

Calculado para C9H11 NOS: N: 7,7% C: 59, 7% H: 6,1% $: 17,7% 

Encontrado N: 7,7% C: 60,1% H: 6,5% S: 17,3% 

3.6.2.4. N,N-dimeti1benzamida (XVIII)40 

Partiu-se de uma mistura de l2,2g (0,01 mo1) do 

ácido benzôico e 7,3 9 (0,05 mol) de pentóxido de fósforo em 

73 m1 (0,97 mol) de dimeti1formamida e seguiu-se o procedimen~ 

to descrito em 3.6.2.3.d (pág. 82), sem utilização de atmosfera 

de nitrogênio. ° produto liquido obtido foi destilado a pres

são reduzida, fornecendo 6,3 g (43%) de N,N-dimeti1benzamida , 

P.E. 131-30 C/10 mm Hg, P.F. 42-4°C (lit. 40 P.E. 134-80 C/10 mm 

Hg; P.F. 41-3 0 C). ° produto foi guardado em dessecador a vácuo, 

sob pentõxido de fósforo. 

L V. (KB r) 

R.N.M. (-r) 

-1 v co - 1620 cm 

2,62 (s,5H); 7,00 (s,6H) 
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3.6.2.5 . o-metilmercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIV) 

a) ~cido o-metilmercaptobenzõico (XXVIII)26 

Adicionaram-se a 32,1 9 (0,21 mol) do ácido 0-

mercaptobenzõico, dissolvidos em uma soluçio de 17,3 g (0,43 

mol) de hidrõxido de sõdio em 430 ml de ãgua, sob agitação , 

39,6 ml (0,42 mol) de sulfato de dimetila, durante uma hora. 

Posteriormente, adicionou-se às gotas, uma solução de 34,2 9 

(0,8S mol) de hidróxido de sódio em 170 ml de água. A mistura 

de reação foi filtrada e extraida com éter. Acidulou-se a solu 

çio aquosa com ãcido cloridrico concentrado até pH icido (3,0~ 

4,0). Filtrou-se esta mistura, obtendo-se um produto sólido 

que foi dissolvido em solução de hidrõxido de sódio e repreci~ 

pitado com ácido clor;drico, fornecendo lS,S g (44%) do ácido 

o-meti1mercaptobenzóico, P.F. 169-72o C (lit. 26 17.0-1 0 C). 

b) Cloreto do ácido o-metilmercaptobenzõico (XXIX)11 

Refluxou-se lS,5 g (0,092 mol) do ácido o-metil .... 
mercaptobenzõico e 31 ml (0,43 mol) de cloreto de tionila por 

lS minutos. O cloreto de tionila foi eliminado apos a adição 

de benzeno anidro, por destilação ã pressão reduzida e o prod~ 

to obtido recristalizado de dioxa~o. Foram obtidos 11 g (64%) 

do cloreto do ácido o-metilmercaptobenzõico, P.F. 73-9'1: (lit. ll 

7So C) • 

c) o-metilmercapto-N,N-dimetilbenzamida (XIV)30 

A partir de uma mistura de S,S g (0,03 mol) do 

cloreto do ácido o-metilmercaptobenzõico em 4 ml de benzeno e 
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de 2,7 9 (0,06 mol) de dimeti1amina, em 3 ml de benzeno e se 

guindo-se o procedimento descrito em 3.6.2.l.c. (pãg. 77), foi 

obtido um produto lfquido. Este foi destilado i pressio reduzi 

da e recristalizado de iter, fornecendo 3,5 9 (60%) de o-metil 

mercapto-N,N-dimetilbenzamida, P.E. 160-2oC/10 mm Hg e P.F. 

59°C (lit. 30 168-70° C/lO mm Hg). O produto foi guardado em des 

secador a vácuo sob pentóxido de fósforo. 

r. V. (KB r) -1 vco - 1616 cm 

R.N.M. (T) 2 , 5 7 - 3 , O O ( m , 4 H); 7, 1 9 e 6, 9 7 (2 s , 6 H); 7, 5 8 (s, 3H ) 

3.6.2.6. p-meti1mercapto-N,N-dimeti1benzamida (XV) 

a) ~cido p-meti1mercaptobenzôico (XXX) 11 

Dissolveram-se 6 g (0,04 mol) do ãcido p-merca~ 

tobenzóico (v. 3.6.2.3.c., pãg.81), numa soluçio de 3,2 9 (O,Oa 

mol) de hidróxido de sódio em 80 ml de ãgua. A esta solução a -
dicionaram-se 7,3 m1 (0,08 mol) de sulfato de dimetila e, pos

teriormente, 6,4 9 (0,16 mol) de hidróxido de sódio em 31 ml 

de água. Seguindo-se o procedimento descrito em 3.6.3.5.a.,pg. 

84), foram obtidas 6,5 g (98%) do ácido p-metilmercaptobenzói 

co, P.F. 196-2010 C (lit. 43 P.F. 192-30 C). 

b) p-metilmercapto-N,N-dimeti1benzamida (XVIII)40 

Partiu-se de uma mistura de 6 g (0,035 mol) do 

ãcido p-metilmercaptobenzóico e 2,5 9 (0,018 mol) de pentõxido 

de fósforo ~m 23 ml (0,30 mol) de dimetilformamida, seguindo-
, 

se o procedimento descrito em 3.6.2.3.d. (pag.82), sem utiliza 
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çao de atmosfera de nitrogênio. O produto liquido foi destila

do, ã pressão reduzida, fornecendo 0,6 (8%) da p-meti1mercapto 

-N,N-dimetilbenzamida, P.E. 166-80 C/2,5 mm Hg (lit. 1 145-60 C/ 

0,85 mm Hg). Este composto mostrou-se cromatograficamente pu~ 

ro. 

-1 LV. (filme) : vco - 1620 cm 

R.N.M. (-r) : 2,60-2,95 (m,4H); 7,00 (s,6H); 7,53 (s,3H). 
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SUM.n:RIO 

A presente dissertação tem por objetivo o estudo 

da existência de ponte de hidrogênio intramolecular na o-merc~t 

to-N,N-dimetilbenzamida (1), composto ainda não descrito na li-

teratura. 

I 
E apresentado um apanhado bibliográfico dos tra

balhos mais significativos sobre a habilidade do mercapto gru

po, em benzenoti5is, para fo~mar pontes de hidrogênio inter e 

intramoleculares. Nesta revisão pudemos notar que dentre os 

ti5is aromáticos orto substitu1dos estudados, somente existem e 

vidências espectrosc5picas de pontes de hidrogênio intramolecu

lares relativamente fortes, no ácido tiosalicilico e nos respe~ 

tivos êsteres. 

São descritas as sfnteses dos seguintes compos

tos: N, N -d i m e til b e n z a m i da, o -m e r c a p t o -N ,N -d i me til b e n z a m i da, p -

m e r c a p to -N ,N -d i me til b e n z a m i da, o -m e til t i o -N ,N -d i me til b e n z a m i da. 

p-metiltio-N ,N-dimetilbenzamida, o-mercapto-N ,N-dimetilbenzami

da S-deuterada e p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida S-deuterada. A 

p-mercapto-N,N-dimetilbenzamida não descrita na literatura foi 

caracterizada e analizada. 

t apresentado um estudo espectroscópico compara

tivo da o~ercapto-N,N-dimetilbenzamida e compostos correlacio

nados, sendo fornecidos os dados de frequência de estiramento 
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no IV e de deslocamento qUlmi co na RMN de SH, em vários solven 

tes e os das frequências de estiramento do grupo carbonílico. 

São tambem apresentados os valores das constantes de associa-

çao dos compl exos SH .... DMSO. 

A existência da ponte de hidrogênio intramolec~ 

lar em o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida e sugerida dos seguin

tes dados: 

1. A banda de absorção correspondente ã vibra

çao de estiramento S-H da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida, em 

tetracloreto de carbono, e deslocada para frequências menores 

e intensificada quando comparada com a p-mercapto-N,N-dimetil

benzamida. 

2. Enquanto que os espectros no IV, em cloro -

f ó r m i o, d o b e n zen o t i o 1 e da p -m e r c a p to -N ,N -d i me til b e n z a m i d a a

presentam uma banda de SH ligeiramente deslocada para frequên-

cias menores, o da o-mercapto-N ,N-dimetilbenzamida apresenta 

uma banda de SH anormalmente deslocada para frequências maio

res e há o aparecimento de uma outra banda na região de fre

quência normal de SH, que pode ser atribuida ao grupo SH nao 

associado. Para explicar estes dados foi sugerida a existen

cia, em clorofórmio, do seguinte equilibrio: 

/~(CH3)2 
C~ e: O ~--- -HCC'3 

SH-----CHCl 
3 

3. Nas medidas efetuadas no IV com DMSO em te 
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tracloreto de carbono, observa-se, nos três benzenotiõis, a e 

xistência de duas bandas de SH. Enquanto que o deslocamento de 

frequência (~vSH) no caso da p-mercapto-N ,N-dimetilbenzamida e 

maior do que no do benzenotiol , no da o-mercapto -N ,N-dimetil be!l 

zamida ê ainda menor do que no de benzenotiol, resultado este 

contrário a ordem de acidez esperada. 

4. Enquanto nos espectros de RMN, em tetraclore 

to de carbono, os sinais de SH para o benzenotiol e p-mercapto. 

N,N-dimetilbenzamida nio diferem significativamente em posiç~o, 

o da o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida aparece em campo mais bai-

xo. 

5. A comparação dos dados da RMN em clorofõrmio 

deuterado com os de tetracloreto de carbono mostram que, enqua~ 

to os sinais do próton de SH no benzenotiol e na p-mercapto

N,N-dimetilbenzamida se deslocam para campos mais baixos, o de 

SH na o-mercapto-N,N-dimetilbenzamida se desloca para campo 

mais alto. Este fato ê concordante com a contribu·içio da forma 

não associada do grupo S-H em clorofórmio deutera~o e apoia a 

existência do equilíbrio sugerido pelos dados do IV. 

6. A comparação dos dados de RMN em tetraclore ...., 

to de carbono, contendo DMSO, com os em tetracloreto de carbono 

confirmam os obtidos pelo IV, isto é o valor ~v(SH) para o 0-

mercapto-N,N-dimetilbenzamida é menor do que o do para deriva-

do. 

7. Os valores das con~tantesde associação 

(Kass) de SH----DMSO indicam que a constante de associação da 

p-mercapto-N ,N-dimetilbenzamida e consideravelmente maior do 

que a do orto derivado. 
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8. A banda de absorção da carbonila em o-mercaa 

to-N~-dimetilbenzamida ~ simetrica e deslocada ligeiramente p~ 

ra frequências menores, em comparaçao com o para derivado. Este 

fato sugere que o grupo SH e ligado ao oxigênio carbonilico e 

não ao nitrogênio amidico. 
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SUMMARY 

This thesis investigates the existence of intra

molecular hydrogen bonding in the o-mercapto-N,N-dimethylbenza

mide (I), compound not previously reported. 

I 

The literature report on the hability of mercap

to group in benzenethiols to form inter and intramolecular hy-

drogen bonds, i s presented. It shows that the thiosalicylic 

acid and its esters are the only o-substituted aromatic thiols, 

in which the significative intramolecular hydrogen bonding was 

reported to occur. 

The syntheses of the following compounds are 

presented: N ,N-dimethyl benzamide, o-mercapto-N ,N-dimethyl benza

mide, p-mercapto-N,N-dimethylbenzamide, o-methylthio-N,N-dime -

t h y 1 b e n z a m i de, p -m e t h y 1 t h i o -N ,N -d i m e t h y 1 b e n z a m i de, S -d eu t e r a te d 

o-mercapto-N,N-dimethyl benzemide and S-deuterated 

N,N-dimethylbenzamide. 

p ,,:,merc ap to-

A comparative spectroscopic study of the o-mer -

capto-N,N-dimethylbenzamide and related compounds is present~d, 

being measured SH stretch1ng frequencies and chemical shifts 

in carbon tetrachloride, chloroform and carbon tetrachloride 

containing OMSO, as well the carbonyl stretching frequencies. 



The association constants for sH----DMsO complex formation are 

also determined . . 

The existence of intramolecular hydrogen bonding 

in the o-mercapto-N,N-dimethylbenzamide is suggested from the 

followings data: 

1. The absorption band due to SH stretching of 

the o-mercapto-N,N-dimethylbenzamide, in carbon tetrachloride, 

is shifted to lower frequencies and intensified. 

2. Although, in the i.r. spectra of benzenethiol 

and p-mercapto-N,N-dimethylbenzamide, in chloroform, a sligh~ 

shift of the SH band to lower frequencies is observed, in com

parison with the spectra in carbon tetrachloride, in the o-mer -

capto-N,N-~imethylbenzamide a band at higher 'frequency appears , 

t o 9 e t h e r w i t h a b a nd a t t h e no rm a 1 S H f r e que n c y • These data 

suggest that in chloroform the fol1owing equilibrium takes place: 

/N(CH 3)y 
~ .. o /---------HCC1 3 ~SH-----CHCl 

3 

3. In the IR spectra of the threebenzenethiols, 

in carbon tetrachloride, containing DMSO, the existence of two 

bands in the SH region is observed. The frequency shift (àV SH ) 

in the case of p-mercapto-N,N-dimethylbenzamide in larger than 

in that of benzenethiol. However, the shift for the o-mercapto

N,N-dimethylbenzamide i5 smaller than that for benzenethiol. The 

latter result is in disaccord with the acidity order. 
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4. In the NMR spectra, in carbon tetrachloride, 

while the position of the SH signals for benzenethiol and p-me~ 

capto-N,N-dimethylbenzamide do not differ, that for the o-mer -

capto-N,N-dimethylbenzamide appears at lower field. 

5. The comparison of the NMR data in deuterated 

chloroform with those in carbon tetrachloride indicates a shift 

of SH signals in benzenethiol and p-mercapto-N,N-dimethylbenza

mide to lower f1elds and of that in the corresponding p-deriva

tive to higher field. Th1s fact gives a support to the contri -

bution of the SH non-associated in deuterated chloroform and to 

the existence of equilibrium suggested from the IR data. 

6. The comparison of the NMR data, in carbon te 

trachloride, containing deuterated DMSO, with those incarbon 

tetrachloride alone, confi~s the IR, as the Av(SH) data for 

the o-mercapto-N,N-dimethylbenzamide is smaller than that for 

the para derivative. 

7. The Kass value ofSH----DMSO ~omplex forma-

tion for the p-mercapto-N,N-dimethylbenzamide is larger than 

that for the orto-derivative. 

8. The carbonyl stretching absorption for the 

o-mercapto-N,N-dimethylbenzamide is symmetric and slightly 

shifted to lower frequency, in comparison with the para~eriva-

tive. This fact suggests that the SH group is bonded 

carbonyl-oxygen and not to the nitrogen. 

to the 
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