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1.ETIlüDaciro

o presente trabalho faz parte de uma das li~has de pesqu!
sa do grupo de Qu:f.mica ')rgânica, orientado pela Profª. WladiS''law.

Wladislaw 75,76, observoq que a ~-benziltio-tiobutifola9
tona (I), apresenta os espectros no ultravioleta e no infravermelho
dife~entes dos encontrados nara a t101~cton~ correspondepte n;6
s u'pst1tuida.

H
-.- "--'-- -··1-· SCH .0: .2

\ \
I i __ O

..'...... s··//_·

I

tste fato indicava uma interação entre o grupo carbonila
e o átomo de enxôfre em posição ~ tanto no estado fundamental como
excitado.

~ t ' . . 77-80 f~
~s udos espectroscop1COS que se segu1ram , com a 1-

nalidade de se descobrir o tipo desta interação, foram realiza~os, ~ .

com compostos simples, de facil prepur~çã0,COQO~-alquiltio-tioest~
, .

res,-esteres,-aldeidos,-cetonas -la~tonas e-am1das.
A presente dissertação tem por objetivo o estudo da absoE

ção no ultravioleta e da banda de carbonila no inf~avermelho de al
guns alquiltio-tioacetatos de etila com diferentes grupos alquila
de cadeia reta e ramificada ligados ao enxôfre em O/.. • Ela fornece~

1. Bibliografia sôbre absorçao no ultravioleta de tio.~to

res alifáticos e sôbre absorção nO ultravioleta e in..
fravermelho do grupo carbonila, precedida de consider~

ç5es gerais sôbre as características da ligação carbo
no-enxôfre e do grupo carbonila.

2. Bibliografia sôbre a interação eletrônica no espaço en
tre grupo carbonila e dupla etilênica, nitrogênio, en
xôfre ou selênio.



3. Apresentação e di~cussão dos resultados pr6prios.

4. Parte experimental.

5. Resumo do trabalho.
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''']APfTULO I

COMPOSIOS1iiEJ3.9NfLI).OSE T lQ1~I1TRc.;S. Cllli..A...CTERtST ICAS DO GRUPO ':';Al)..B.9.::.

i" - TIlIe\JLDA'):JIG&9iõ CARl%oNO-ENx0fRB
. .., I

A A .I ,..,

A - Crbitªi~ de valenç;i.a, de enxofrª_~ c~u:acteristicas daligaça.Q... C-S

o enxôfre Dertence ao suh~grupo VI B e tem a seguinte con
figuração eletrônica da cam~da de valência (r1) 56a,12~ (3s)2 (3px)2

(3py) (3pz). Ela contém, também, cinco orbita,is 3d vazios~ dxz; ,dXY '
dyz ' d~2 e dx2 _ y2 • Os 0~bitais 3dz2 e 3dx2 _ y2 são de ener
gia mais alta. Os três orbitais restantes são da mesma energia mu
dando apenas a pua relação ao e;Lxç,. ~stes últlmms ;SãQ capazes de
partiQipar em 11gações~. Op orbitais d4z , d~2 _ y2 e dzZ são
mostrados ~a, Figura 1.

'I

_-~);\c::;o::::---x

y

y

x

Os quatro orbitais de semelhante forma (dxz ' dxy , dyz e
dx2 y2.) moátram os máximos em quatro.direções e possuem dois pla
nos nodulares.

A f ... n 1·' ~ si,om,a oel,o enxo"rre di' 1 t 56bor~açao _8 19açoes _ _ va en e "
anàlogamente ao, oxigênio , envolve a participação de dois orbitais
3p com elétrons não emparelhados. Cs dois pareS de elétrons solitá-

. ~ - "rlos estao nos orbitais 38 e 3p. O par deeletrons solitarios ceu-
pando o orb~tal'3p, pode entrar em conjugação com g~uPQsatraentes

ou deficientes de elétrons 56c, como indicado em seguida..
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~

- 5.= C -•• t

R - 5 - C = C -~ H.. I I

Ef'
R - 5 ~ c- E---.~ R.. I

fif,

- 5 = C..•. I

8.
.,

~. v ~

Êste efeito mesômero, envolvendo a formação de uma ligação,
7T atraves de orbitais 3p e 2p que, como pode ser visto na, Figura 2,
possui certa interação antiligante, resulta menos favorecido que o
d . A. d ~ . t tI' t ~ 56b,62° oX1gen1o, on e nao eX1S e a 1n eraçao

Figura 2

Entr~êamen;t()s ,en.tre. pJ.)b~t,ais 212 dQ ()xlgênio e 32 do enxôfre, com 2p
do carbono

'T·

I
\

. i
I

--1_··__
ligação 2p-2p ligação 2p-3p

Entretanto r o enxôfre, diferentemente
• # ~

de aceitar eletron~ por c~~jugaçao, aoomodando
uso de orbitais 3d va~ios 5ód •

do oxigênio, é capaz
,

dez eletfons pelo

' ..
R .. S ,.. ;~ -~ R - S ::; C -

"., III '! ,

Na lig~1ão que envolve um orbital 3d vazio de enxôfre, os, .. ,

eletrons 2p podem ser p~ovenientes não sémente do carbono mas tam-
bém 10 oxig~nio ou de outros átomos. o entrosamento entre os orbi
tais 2py e 3dx, que se aproximam um do üutrp aO longo do eixo x,
, . y
e indicado na Figura 3.



"Entrosameptoen~~M qr~ita~)~ do enxofr~e~e~um~'~,~Q~r~b~i~t~a~1~1~2~'p

ligação Zp-3d

,,; , . ~

A ligaç~o que envolve orbital 3d e muito me~os s~ivel ao
ângulo de rotação entre os átomos ligados do que a ligação 'Tí ,o que

, t ~, A d 900provem do fato qu~, por uma ro açao do atomo de enxofre e ao
redor do eixo x 7 enoontra~se um outrQ orb~tal 3d ligante.

ATabela 1 retlne algumas constantE;s da li~ação G-S no tio':
éter ~rt!lico1 e 7 pa~a fins de oompara9ào, aS corres pOllde$s da. li ...
gação c-o nQ ête~ et11ico.

Tabela 1

CZH
5

OCZH
5

CX;::O) CzH
5

SCZH
5

(X:;S ) Ref •

AngulO
.....-.... . o

1050C X ...,
55a" 111"

o o
Çompriment9 de C...X 1,44 A 1~81 A 5'5b

Energia de d1~soc.de C-X 79 Rcal 69,3 Kcal 28,19

Potencial de ionizo de X 10,Z ev. 9,,3 ev. 57

/ ......... ,
Observa-se que <;) ângulo C X C e menor nos tioéteresdo que

O"

O potencialos da ligação C-O,

que o do oxigênio.

o ângulo correspondente em éteres. ° comprimento da liglàçi~' C...S
• A.~

malOI' e a sua, fo.~ça, e., 'menor do que

de ionizaçào .do enxôfre é menor do
.:

,
e.



e col~20, repetiram as mesmas me..
as absorç;es em comp~fméntos de

6

., . ,
B .. AbsQX..Ç.ão"no ultravioleta 9-e tioeteres alifàtiÇQ§.

Encontram7"se na literatura vários trabalhos sôbre ó espec ...
tro eletrônico dos tioéteres alifáticos. ~ntre os mais antig~s,pode..
mos citar O de Fehnel e Carmack 21, de 1949, o primeiro estudo mais
siptemáticG desta c~~sse de compostos. Efetuando as medidas em eta~

nol absoluto, êles observaram que os tioéteres de cadeia reta apre
sentam uma banda em 210 mr ' de grande intensidade, e uma in!'lexão
na região de 225,..235 mr-. iTerificaram, também, que, substitu~ndo..se
gradativamente um e doi? átomos de hidrogênio em d ao enxôfre, por
grupos metl1a, havia um aumento de :Ln'tensidade e ligeiro de$locamen..
to para o v~sive1 da banda em 210 mr , e um desaparecimento da inf1~

xão em 225-235 mf4.
Mais recentemente,::umper

didas em etanol a~~mluto{ relatando
onda ligeiramente menores.

Os resu~tad9S obtidos pelos dois pesquisadores acham-se
reunidos na T~bela2.

"t . f 'tiEspect~.Q,.s Ag llltr:av.leta deãtguns t;ige. ,eres al~ a cQS
1

FelIDe1 e c k21 Cumper e 001. 20.Aarmac
Compostos 1\m~X. ( rol"') log f; \ max. (IDf'I) log-.~

MeSl1e 210 3,01 201 3,32
(229) 2,14

EtSEt 21,0 '3 25 202 3,:3.2
, ,

(229) 2,14
n ...PrSPr.:..n 202 3,32
n-BuSBu-n 21-0 3,09 202 3,32

(229) 2 16,
:il ...PrS?r-í 211 3,32 203 3,32 '

209 3,34
t ...BuSBu-t 213 3,42 212 3,32
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sicé 64, medindo o espectro dêstes compostos em n-hexano,
ver;i..ficou um deslocamento da primeira banda de absorção (210 mjJ' em
etanol) para o vis1vel, de cêrca de 5 mr ~ enquanto que a inflexão,!
em comprimento de onda maior, que era. ausente em terciobutilsulfeto,.

não sofreu deslocamento.
A ausência destas bandas nas sulfonas e o fato de aprese~

tarem um deslJcamento para o azul em solventes polares, constitui-,
ram o mot~vo para que fossem at~ibuidas a transições de eletrons ss

, ,.... A t 52 20l;Ltarios do enxofre. Estas sç,riam, de acordo com alguns aU ores ' ?

t~ansiçêles Rydberg (n ..... 4s ou n ....... 4d) ou, de acôrdo com outros 18,47a ,
, ~~

transições para o orbital molec\~.lar antiligante da ligação C-S (n ..... <T ).

De acôrdo com esta última interpretação, a primeira banda mais intee
.. "" * t . fIsa em 210 m!", seria devida a tI'a~~5~,çao n"-'-+ u , enquan o que a ~n e

s.. ;:!
xão que ocorre em maiores comprimeTtos de onda, a transição np~ C1" •

, , ,
Os autores ácham que, C:::i!Ti:; a enerE;:' a de um eletron 3p e mais elevada

* ,do que ade um 3s e, como o orbitél ó tem maior carater de orbital
." . i. ,

P do que S, as trans ições n -4- <:i' reCi ueririam menor energia porem
. , p "" *

ser~~m menos provaveis do que as tral"siçoes ns - (j •

Recentemente, Barrett e HitJh3 verificaram que oS espectros,
de dialquil· sulfetos são bastante complexos, consistindo, alem das
bandas principais,'de várias inflexões, Os autores são da opinião que
a'absorção dos tioéteres na região de 194-214 mp, é devida a uma mis

. • N ~ * ~
tura de trans~çoes Rydberg e de transiçoos n ~ Çf •

Várias hipóteses foram também sugeridas para explicar o li
geiro deslocamento para o vis{vel da banda de absorção no di-terciob~

til sulfeto. P$sim, Fehnel e Carmack 21 o atribuiram~ao efeito indu
tivo dos grupos metila, que aumentaria a densidade eletrônica no enxª
fre;;umper eCO:1.. 20 , ao aumento de energia do estado fundamental, d~

vido ~ interação estérica; e finalmente, Barrett ,e Ritch3 , ~ rehibr,i
dização das ligações C-S devido ao aumento do 'ângulo C~C!

c - Absorção no ultravioleta d~s compos~os ca~boni~icos, carbox11icos
. . ,

e seus derivados

Aldeidos e catonas mostram três bandas de absorção no ultra
violeta 58 ~ de pequena intE<nsidade em aproximadamente 280 mtA (lQg~ 1),
mais intensa em apróximadamente 190 mti (loge 3) e de alta intensidade
próximo a 150 mr (logE 4). Estas bandas foram atribuidas, respectiva·

.. ~ * * *mente, as tran~içoes n _71 ,n ~ -Cf e TI~ n-. " ,

A constância de baixa intensidade de transições n -+11' >:< nos
"



A

entra em jogo
grupocarboni-

8

compostos carbonflicos alif~ticos,sugereque nelas,
a simetria local, isto e~ a simetria de orbitais do

,
la e nãJ a simetria da molecula toda.

Como é de conhecimento geral 53a , contribuem para a li2,a
ção sigma C-O~ oorbital h:Lbrido trigonal sp2 do carbo.no, e oor-

o .~ • A

bital 2pz do oxigen~o, Esta diferença entre carbono e oxigenio,pr2
f ~ , - ,- -

vem do fato que neste -último o orbital 2s e muito mais estav~l do
que oS orbitai$ 2p e por isso não participa na ligação. Se bem que

. ~ - ~.alguma parte do orbital 2s o e u~ada na formaçao da ligaçao sigma
c-o e alguma parte do orbital 2pzo é misturada co~ o orbital. 25 0
formando um- oX'bital hibrido não lig-ante, a ligação c-o é predomi
nantemente uma :4igação sP~ - 2pzo e um dos orbitp,is ii'ão l:i,ga,ntes é
predominantemente o orb;ttal 2:3

0
• Existe, no ox:tgêrHq,um outro or

bital não ligante çPY
Q

, no qual oS elétrons são menO$ --firmemente
ligados do qUe no orbital 2so e que, pOIltanto, pa:J;'ticlpa-na tran-

- * . .siça.o n --:)- 'fi' ,Sendo o Q.rbital mol~cular 71 foI'mado pelo entrosamen
* , . -

1:;0 de or'P;l.taj,.s 2p~c e çPJ!;o a, transição n~Tr e, essencialmertte~

uma transição de ~m elétron do oDbital PY ao px. Êste deslocamento
~ , ".,

da carga. ele~ronica tem car~ter rotacional e nao envolve a mudança
de número de nódulo~, o que e;xpl~ca. a baixa intensidade da. trans :1r
ção n --r+n;;;'. Est~ ppomoção p-+,oibida ,PY- px $ mostrada. noE;sq:u~ma 1,
no qu.a~ ~stá também indioada a trans~çaQ s~px de caráter transla~

c1ona~~ 'perm~tida.

Esq uema 1 4.7b
t \ .. ,

x
1
I
I ~y
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,
e esteres,

210 ror de
mf' de gran
transições

~o espectro ultravioleta dos ácidos carbox1licos
.";'

ap~nas duas bandas foram identi:~cadas, uma ao redor de
baixa intens idade (logÇ:.''-' 1),outrê\' em aprOJd:madamente 160
de iptensidade (10gE~3), atrihuidas, respectivamente,às

..r. ...' ..
"!'.... 'f·

n~ií e íí~,íi •

}Jo caso .de outros derivados de ácidos carbox11icos, como
haletos Q.e açila e amidas 53b ,,58, são mencionadas apenas aS bandas

;::

na região de 210r240 m/", que foram atribuidas a transições n -- Tí •

:leW'lÍmos na Tabela 3, as bandas de absorção no ultraviole
ta oorrespond?:ntes às transições n -- í/~: de alguns compostos simples, ,
carbonilicos e carbo~ilicos.

Tabe),a ...3.

Trapsi<;Ões n ---.:. íT~: em cowo'Jstos carbon11icos e carbox11icos

::;ompostos Àmax(m,..-.. ) logé Solvente Ref.

CR3~HO 293,4 1,07 n-hexano 22

CH
3

']H2CE.O 289,5 1,26 h-hexano 22

CH3 ( CH2 )2';HO 290,0 1,25 n-hexano 22

~H3COCH3 275,0 1,3'--1. ciclohexano 9à

CH
3

'';0 ( ':;H2. )2 jH3 278,0 1,16 n-hexano 22

CH380ZH 210,0 1,60 n-heptano 58

SH
3

SO
Z

CH
3 209,7 1,76 i-octano 67

CH3r~lIZG02;H3 211,0 1,79 i-octano 67

CH3COZC2H
5 1,84

,
petr. 66a207,0 eter

CH
3

COHR2 207,0(infl~) 2,0 n...heptano 71

8H
3

COCl 240,0 1,58 n-heptano 71

-->;':° deslocamento da banda n~" ':)ara o azul, que se nota
nas cetanas, em relação aos aldeidos1 foi interpretado por Rao e
col. 59 , como proveniente do efeito de hiperconjugação que contribui
ria para o estado excitado das moléculas.

A substituição de hidrogênios da acetonà por grupos alqui-
, " '. >;< "

la provoca um ligeiro deslocamento da banda n........+.11 para o visiveL,
2ste deslocamento foi atribuido por Rao e c01. 59 ,a uma diminuição
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j ,
valor~s energeti-
os efGitos eletrô-

10

de hiperc-!l1jugação. Entretanto, Hountcastle e coL 51? sugeriram que
A ":". ,

este des10camento seria proveniente do impedimento esterico entre
CJS grupos metila~ que causaria G aumento d(, ângulo C~0-G, provoca~

d- assim, uma tens~o na mol~cula.

() bserva-se tamb~m, deslc'c:amento pax'a o azul da banda n-"11 *
de ácidJS c:arboxilicos e derivados, em relação aos c'::;mpostos carbo

n11icos. De acôrdo com Borrell l0, êste deslocamento seria causado
pelo efeito indutivo dos átomos adjacentes ao grupo carbonila que

tornaria os el~trons solitários do oxigênio carbon11ico mais firme
mente ligados. Foi demonstradn uma correlaqão linear entre os des
locamentos da absorção n-~ dos diversos ácidos ca~box{liCos e der!

A ~

vados e os valores de eletronegatividade dos correspondentes atomos
adjacentes ao ca~bonila.

Murrell 53b, interpreta os efeitos de grupos substituintes,
tais como OH, aR ou ?H2 , por meio de um esquema (Esquema 2) onde ~

~. o
e 'fi c sã:) as funções de ,_'nda dos orbitais 17 e T(' e 'fine \j.J d~

respectivamente, dos orbitais atômicos do oxigênio carbonilico e ~o

hetero-átomo do grupo substituinte doador de elétrons.

Esq t"l.ema 2

Trªnsi,t;;õ~s",det carbonilas sub.§..tituidas por um grupo doador de eletrons

f------.-. "fie.
~

...-~-_. If',.\

-~._- %

Gomo indicado, a energia do orbital antiligante ~c da cal'

bonila ser-ia aumentada por int'3raqão com o orbital ocupado r d do
substituinte.

.ecentemente, Yates e 001. 71 , obtiveram
oos calculados e experimentais concordantes para. ,
ní 0 0s de substituintes X em compostos da formula geral RCOX. Com ba

~

se nêstes valores, interpretaram o deslocamento das bandas n~7í'"
~: A , A

e Tí~'T1 destes compostos, em relação as da catona, em tet'Qos do
, A (

efeito doador-aceptor a e rr, do atamo ou grupo X, sobre o n:l.vel de
, ., ,

energia do sistema carbonilioo. Então se X e umatomo fortemente
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r
doador cr e fraco aceptor íí ~ como Si e Ge J a enere,ia dos eletrons n
If. ;.: ~

~ aumentada e a do nivel ~. dimtnuida, r~sultando em deslocamento'. ~ ,para o visivel das bandas n~1T e -rí---rr"O' Ql1ando X e no forte

a,ceptor O" e fraco doador 17 ~ corno F ~ .)1 e Br ~ ocorre uma diminui 7ão
{>:< "-

da energia, do orbital n e um aumento do nlvel 17 e, em cOl1seQuen:
ci.a. , deslocamento para o azul das duas transições ~ Como o nivel Ti'"

tIfW ~ ~-'

nao e afetado na mesma extençao que o nivel n, observa~se menor de~

locamento da tra.nsiç~o í1--::, 17"" nos dois casos oitados. Grupos como

,,:,llliz.' ~OFI e ..OCE:; s~o fortes aceptores CY e. fortes doadores 'li ,resu~

tando em deslocamentos para o azul das bandas n --r-iiI" rr* e j[~Tí*, se~
-* .

do o da ba.nda. n~ " mais prop.\.U1ciado •
.:1osson e H2 ug 13 ~ em 19~3 ~ ao estudarem ,·s espec.t,os n0

ultra.violeta de uma sêr~e de éster'es (R ~OOR I) verificaram um liz;e:L-* ., A

1"0 d8slocamento da banda n~ 71 para o visivel quando os hidroge-

nios do C em« tanto em R como em R' eram s ubstituidos por 3rupos a!

quila. O efeito indutivo e o impedimento estérico foram sugeridos

como responsáveis~ r8spectivame,nte, no primeiro e no segundo casoo

Os tioésteres 8presentam a~sorção no ultravioleta bem dis

tinta daquela dos éstereso Em 1949, Koch 29~ relatou que o tioaoet~
to de ciclohexila em cicloh~xano mostra uma banda de abporçáo de

..~max em 231.5 m(.A de ;~,rande inter.-sidade (loee = 3.65). o autor sug~
• ", A

re uma conjuzaqão entre os eletrons $olitarios do atomo de enxofre

e os elétrons n do srupo carbonila; com uma contribuição da estrut~

ra canôn~Ga polarizada \II b~

- S .......
I

a

= Q <~.~.--*) -

11

fi,-
S = r;

1

b

o

Price e Oae 56e, su~eriram que o deslocamento para o visi

vel da banda d8 absorção no ultravioleta de tioésterE;:s (i\ max 23Cmr)
em reJ.aç~o aos ésteres (À max 20Sm~ ) ~ é devido à ocorr~ncia, no e~

tado excitado 2 de uma conju;a~ão entre o enxbfre e a dupla carboni

lica (IVb) s8melhante àquela entre a dupla olerinica e carbonilica
(IIIb).

.... ....ri = :H - r' == O~ C 8H = C O,
"",-' '.,

I , ./ I

a b

lli
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a b

Esta estabilização não poderia ocorrer nos análogOs do ox!
gênio ~ por êste átomo não poder acomodar mais do que oito elétrons ~

lTêstes' hav8:~'ia contribuição da estrutura iônica (Vb)

-o-c=o +---'l>--O=C O
1

a b

Mais recente~ente? e~ 1965, Hirabayashi 8 Mazumi 2J? roedi~
do o espectro no ultravJ.oleta de tioestearato de metila em ciclohe-
. . .. "
xano ~ encontI'aram, alem da banda 811 231 mf"l (log E = 3,55), uma in,..
flexão na re~ião de 2q5-290 ffir (log'E = 1,6) que foi atribuida pe~
. , \. -*
los autores a trans ieão n~ 'ÍI o. ~. ~,*

A principal diferença entre as bandas 'ií.-. T.,. 8 n~ Ti' con-
siste no efeito do solvente 9b ,65. Substituindo um solvente não po
l,ar l)or um polar, a banda íi~íT"'~, na maioriD. dos casos, se desloca

...t, ..

para o vis1v'el, enquanto que a banda n-- í"o'~ para O azul.

e efeito de solventes sobre a posição do Ãmax da. banda
*n ---4. íí da acetona pode ser visto na 'rabela 4.

TaQ,elp,..l!

EfSl,it,p q.$_,~s~.)_:lv.elj.tr~s ,.,ê~ibr~ ª-IlQ.stçãQ_-º-.ã. P~: n .,~0 >:' da a~;etoh€1. 5~

Solvente MeOH e EtOH

270

Dioxano

277

CHG1
3

278

Hidr.oc.

280

'; 'ota-se um des locamento 1)ar:: o az uI com o aumento da pola'". .

ridade do solvente 9 !ste deslocamento, particUlarmente evidente no
caso de solventes hidrox:Llicos, foi atribuido por Brealey e Kashal l,

, N • A.

em 1955, a formaçao, ,no estado fundamental, de 90ntes de hldrogenlo
entre o'solvente e os elétrons n do oxigêniocarbon:Llico. A indica...
cão da existência destas pontes de hidrogênio v'em de estudos dos
~ 11 26 '
es pectros no infrave.r~elho ' que mostraram df;slocamentos para
menores freQU2ncj.as tanto das bandas da carbonila como da hldroxila. .
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do solvente~ Como os deslocamentos no espectro vibracional podem
ser s~me.r:,te causados por uma intera(:ào entre soluto e solvente no
estado fW1damental~ a existência de uma correlacão linear entre oS

~ .
deslocamentos c1a banda n----;. í/ - e drt banda de vibraqão da carbonila
sugere que a intera~ão soluto-solvente no estado excitado não con
tribui pal~2. o deslocamento para o azul da absor~ão n -~ íi *.

~ao e cOl. 59 , verificaram que o desloc~mento para o azul
em solventes polares é menor na acetona do que nas cetonas homólo
gas, atribuindo este fato à existGncia. de maior dipolo permanente
no estado funo.amental d.3. mesma.

~:o caso de mo~~culas polares e solventes polares n~o hi~

drox!licos o estado fundamental seria estabilizado pela interação
entre o dipolo da molécula e dipolo do solvente

Cutros estudos do efeito de solventes sôbre a transição
::'

h---/I , levando em consideração as interaqões eletrostáticas én~
. " ?6tre moleculas de soluto e solvente - ou o fator de polaridad~ doS

solventes Z 30-32 foram efetuados principalmente com as cetonas~,
~ insaturadas? aromáticas ouciclicas, que possuem maior dipolo
permanente no estado fundamental.

. *
D~slocamentos da banda il- íí 'Iar3. o azul em presença de

solventes polares foram tambóm opservados em ésteres 13

D .. Y.i..bJ'~V;.õ,ªs, ~à.:.E!_ .es tir'p:mentº-q.o_ ~r U.I2P~.Q-ª.r..Qon_ila-.-Q.t:!1...Cl.9.m..QQ.S.t.Q§. ..Q..a,l~.Q~

niJ".ic,ps ~ carboxil:tco,ê e, seus ~riV'ªd9_S

Os ci)mpostos carboniliGos e carooxilicos dão origem a uma
forte banda em 1900-1550 cm-l atribuida à vibra~ão da lização
C ~ O 15,6~ , A Tabela 5 apresenta as pos~ções das bandas de carb~

,
n11a de al~umas classes de compostos d9 cadeia alifatica saturada.

A variação que se observa na frequência das bandas pode~

ria ser causaca ou pela mudan~a da constante de for~a de carbonila
o'u por efeitos purÇl.mente 'Tlec;nicos. Jf;. constante de for';a é modifi.
cada por efeitos eletrônicos tais como mesômero e indutivo, enqua~

to a::; alter2/~ões mecânicas suo determinadas pelo efeito de massa e

Dor interações vibracionaiso
• rv "t f' t t .d' 66bPara a compara~ao des es e elos, cos uma-se cons~erar

a f,requên,c;ia de estira!Tlento de uma cetona saturada alif;~tica? 1715
cm-l C5,83 f' ) como "normalll. As r!10difica;õe:3 na v:i,.zinhança do gr~

" -"po carbonila podem baixar ou elevar a frequencia de absor~ao~ des-
te valor Ilnormalll.
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Fr:e"g uências (cm-1 ) d~. vibrações de estiramento .do C ="Q

.Aldeidos

. i\cidos carbox:ílicos (raon: )

Ésteres

Amidas

810retos de acila
..

Tioesteres

1725 - 1705

1740 - 1720

1800 - 1740

1750 - 1735

1695 - 1630

1810 - 1795

1710 1680

A s ubsti tuiçõ.o de um zr UpD alq uila de uma cetoha sat urada
pór um hetero~tomo X (VI) desloca a absor~ão da carbonila, depende~

do a direção dêste deslocamento, de que o efeito predominante de X
seja o indutivo (VIa) ou o de resson;ncia (VIb).

o = C ...,....i> X

a

,,:--"'-:>- o -

b

. ,'" .

C efeito indutivo -I, que atua no sentido contratio ao da
polarizaç~o do carbonila, reduz o comprimento da liga~ic C ~ 01 au~

A . A ,"

méntando sua constante de força e, portanto, a frequencia de absor~

ção. O efeito de ressonância aumenta o comprimento da ligação C =O
e reduz a frequênGia da absorção. Assim? a fr8quência do absorção
da carbonila nos haletos de ~cido$ ~ aumentada, devido ao efeito in
dut,:l.vo -l1 enquanto qUe nas amidas ~ diminuida, devido ao efeito de

... .
ressonancla.

Morgan e Unwin 4q relataram absorções de estiramento da
.. .

carbonila de diversas cetonas alifaticas saturadas, observando cles-
10camentos para frequências menores com a substitui~ão dos hidroe,;e
nios em ~ por grupos metila. Je acôrdo com os autores, êste efpito
~. A N '" ;# ,...,

e de orlgem puramente mecanica e nao e1etronica, isto e, nao se tr§
ta do efeito indutivo dos grupos metila mas de efeitos estéricos.~~

tes fazem-se sentir 9articularmente na di-t-butilcetona, na qual o
acúmulo dos grupos metila provoca Qma abertura maior do ângulo de

. -"- .

ligaqão G - CO - c, o que diminui significativamente a energia re-
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querida para torcer a liga~ão C - S adjacente a C = O durante a vi-
bração d~ estiramento da carbonila.

A maior frequ~ncia de estiramento da carbonila de ~.teres,
alifaticos em compara;ão com as cetonas, foi atribuida por Morgqn e
li i

50 ~, . A • •nw n ,a perturbaçoes e1etr1cas e mecan1cas, resultantes da 1n-
trodução do átomo de oxigênio. Os efeitos indutivo e mesômero, se
riam respons~veis pelas perturba~5es el~tricas. A maior constante
de ~orça da ligação C - O dos ésteres, comparada com a da ligação
c-c das c8tonas, deveria causar perturba~ões mecânicas. Os autores
e~tudaram os espectros no infravermelho de diversos ~steres alirát!
005, observando que as varla~ões de frequôncia da carbonila na s~

rie hom61oga podem ser atrib~idas aos efeitos indutivos dos grupos,
alquila. ITos esteres, em contraste com· as cetonas, grupos alquila
tão volumosos como t-butila, não requerem qualquer distorção do ân.
guIo C ... CIO- ... O •

C deslocamento da banda de carbonila nos tioésteres,em re
lação às cetonas, para frequ~ncias menores (Tabela 5) foi atribuid~

em 1959, por Eyguist e Potts 54 ao predomínio do efeito mesômero sê
bre O indutivo, que resultaria da pequena eletronegatividade de en
xôfre, :ntretanto, em 1960, Baker e Harris 2 verificaram que a di
minuição da constante de força de carbonila nos tioésteres ~ acomp~

nhada por uma diminuição de basicidade e acharam que isso não pode
ser atribuido ao efeito mesômero mas à contribuição de uma estrutu
ra canônioa (V~Ib)? na qual dá-se um deslocamento de clótrops da
c~bonila ~ara os orbi4ais 3d vazios de enxôfre e, portanto, no Sen
tido contrário ao efeito mesómero (VI b).

$' 8
O ;:: G ... SR ~ O ... C !!! SR

! I

a b

~ecentemente, Collings, Jackson e Morgan 14 através de es

tudos Gomparativos da influência de solventes sôbre frequências de
carbonila nos ésteres e tioésteres, e da influência dos substituin
tes eletronegativos sôbre a frequência de carbonila nos tioésteres,
chegaram Q conclusão cue não existe, nêstes últimos, q~alquer des12
calização eletrônica envolvendo participação dos orbitais 3d de en-

A " ,xofre. Os autores, atraves dos calculos para mcdêlos simples does~

ter e tioéster, atribuiram o deslocamento de carbonila para r-requêg
cias menores, nos tioésteres, a efeitos puramente mecânicos,tais cQ
mo, efeito de massa e acoplamento com a vibração da ligação ·c - S
vizinha.
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CAPÍTULO 11

H:TERA ÇlW L·O ESP.b ÇO Ei·TBE GRUPO ~ARBO~nLA E OUT~WS GRUPOS

A - Interações entre ~rupo carbonika e dunla etilênicA

f conhecido 53d que nos compostos em que um grupo carbon!
la faz parte de um sistema conjugado, tanto a banda correspondente, ~ * ,_ ...... _:t'
a transiçao n --i>-~ como a correspondente a transiçao JI-+'I move-se
para:.) visivel sem, p.:ré.:J., alterar as SQQ.S int:.:msiQados. Est.::t C;)!1j~

gaçã;) contribui? t;l:J.bói'::, para » estlld-.; fund:'Jhlontal de tais molécu-
f

A.

las, o quo so reflet~ no dGsl:)cai1ontj de carbJnila para roquenC:Las
men..:;res.

Entretanto, verificou-se 53d ,34,1,8,16 que as ~-fenilce

tonas acíclicas e "eiclicas, apesar 'da não ocorrência de conjugação
entre os anéis aromáticos e o zrupo carbonila, apresentam também a~

sorção no ultravioleta modificada.Os espectros dêstes coopostos:são
* Acaracterizados :lor uma intsnsificaç:ão da banda n ~·,i , que freque~

temente torna-se 10 a 100 vêzes mais forte que a banda ncr~l do
grupo carbonila. Podemos citar como exemplos caracteristicos 1,8,os

*compostos VIIr e IX cujos espectros apresentam as bandas n--Tí ,i~

tens;l.;f.'icadas ,em 296 m/", (log € == 2,61) e em 298 mf'\ (log f. ;:: 2,10) re~

pectivamente.

. k W i 16 i . - ,:";00 son e ar yar ,suger ram que a cond~çao n~ces saria
para a intensificação da banda n~u* é a não coplanaridade das du
pIas etilênica e carbonilica, de modo que os orbitais p do C (1) e

C (3) possam se entrosar dando uma ligação do tipo sigma.

1
CO

2

C

3
C =

4
f'v

*A intenpificação da banda n ··~Tí foi também encontrada em
v.:Írias cetonas cíclicas fJJ t-insaturadas. Citaremos como . exempJ;..ers
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caracteristic.s qS cetonas (X) e (XI) estudadas por Labhart e Wag

ni~re 33.

H
Í'.'.J

XI

, ~:

Os autores acharam que a banda n ~'lí em 300 mr ' intens~

ficada, n~o ere.. a única caracteristica das cetonas c{clicas fJ ,"6 in':'

saturadas (X) e (XI). O espectro no ultravioleta dêstes c~~qs'qà..
Ir

mostrou, tambem, ur!la outra banda em apro~imadamente 220 m/'" idé gra~
, .....

de intensidade, semelhapte a banda Íí __11 em cetonas c.q3 insaturadas ~

Foi sugeridQ pelos autores que a banda em 220 'ror corresponde a um

estado de transferênc:i,.a de carga, o qual uausaria a intensificação
da banda n - íf':: •

,',

A dependência da bandé'. n ~'íí ,,- intenpificac1a daquela de

transf$rência de carga foi ilustrada por Murrell 53e , por meio de

um esquema (Eaquema 3)

c=c
orbitais 'iÍ

C:=O

orbitais TT

.--
If., ••

~<> ---

O autor examina a possibilidade de dois estados de transfe
" . "'(l"VC ) -renCla de carga interagirem com o es..tado n -- íi ',' '1 ri partindo do

ponto de vista que os dois estados podem interagir quando êles po~

suem ou ~ 'TIesmo orbital doador ou o mesmo orbital aceptor. Fo caso
em questão, seria o estado io/1G ou o es tado ry -1 • A sua intera-
~ 1 C· . n

çao ç:om o est3,.c~o 0/n d?penderia de dois fatores: 1 .... entrosa,.mento

dos orbitais yJ 1 e 0/n? ou dos orbitais 1+J .... 1 e \.fJ C .2- intens idade
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das bandas correspondentes a êstes dois possíveis estados de trans
ferência de carga. Murre11 chegou ~ conclusão que apesar da existê~

cia de maior entrosamento entre orbitais lfJ -1 e yJ C do que entre
1- rCos orbitais ,~: 1 e "-V n ' a banda correspondente ao estado \f 1 de-

lTlr-1veria ser mais intensa do que aquela que corresponde ao estado I n.
Em consequência di$sO o autor acha mais provável ser o estado de
transferência de carga l~ i causador do aumento ~e intensidade da
banda n~ 'ií::< (10/ C). Ê~te meSmo estado de transferência de carga

, n
seria responsave1 pela banda em 220 m~ •

Winstein e co1. 74, eram também da opiniáo que o entrosa
mento dos orbitais \fJl e '+'n é a condição para que haja a intensif~

cação da banda n~ 1"7'* e que é, portanto, possivel a existência da
forte banda de transferência d~ carga sem que esta aumente a inten-

*s'idade da banda n ---:,. í'1 , ~ntre o~ cbmpo:?tos e$tudados pelos autores
podemos citar uma c~tona clolica 1,4-insaturada, da conformação ba~

co ' (XII), na qual há entrosamento dos Ol'bitais yJ C e 0/-).' mas
não dos orbitais f n e 4-' 1 e que portanto apl:'es.enta urna banda de

Ao '

transterencia de carga ~m. apro~1fiadamente 210 fiM ao lado de uma ban
* 'da n~ 1T de baix~ in.tons i.dG!.d~.

XII

Cookson ecol. 17, relataram a presença da banda de trans
ferência de carga em 220 mr, acompanhada por uma pequena intensif~

cação da b~da p~1T* nos espectros de oetonas polic1c1icas com d~

pIa etilêniqa e gl,lUpo ca.l;'bonila em diferentes anéis, mas, próximos
no espaço, observando que a banda em 220 m~ somente ocorre quando
há geometria favorável para o entrosámento dos orbitais envolvidos.

Leonard é 001. 36 , .l;'elataram que uma cetona cíclica com du
pla liga~ão em pos~çáo 5,6 (XIII) apresentava ~a banda intensa em. \ * N ~ ,

260 mr , ao lq,dQ da banda n~ 7í ~ao +nteps:U'icada em relaçao a da
cetona ~aturada OQrre~ponden~e,
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Os autores atribuiram a nova banda a urna interação transa
nular entre os elétrons da dupla etilênica e' o grupo carbonila~

Entretanto um resultado divergente foi obtido por Kosower .
e col. 33 , que relataram para o mesmo composto (XIIi) uma forte ban
da de absorção em 205 mr que, em solventes polares,se deslocou pa
ra 214 ~ o Esta banda foi atribuida pelos autores à transição de

A ,

transferenoia de carga e denominada por banda fotodesmodica.
Foi verificado 17,36 que os compostos carbonllicos com du

pla etil~nica não conjugada, que apre~entam interação eletrônica no
estado excitado? não mostram no infravermelho qualquer modificação
da frequên~i2 de carponila que indicasse a existência desta intera
ção no estado fundamental.

A

B - Int~ão transaoqla~ entre grupo c~y~onila e n~_tr.'Üg~nio

Leonard e col. 37-43 , paralelamente à investigação de inte
ração transanular entre os elétrons ~ da dupla etilênica e o grupo
carbonila (vide pg.18), efetuaram estudos semelhantes entre o nitr~

gênio e o Grupo carbonila, verificnndo quo Q intoração transanular
nêste último caso contribui não somente para o estado excitado como,
tambem para o fundamentaL

Assim, em 1954, os autores 31, estudando o espeqtro no in
fravermelho da ami.qoacilolnas cíclicas (XIV) observaram que a banda
de carbonila acha-se em frequências anormalmente baixas.

HO
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Leonard e col. verificaram o desaparecimento dêste efeito

tanto com o a~~ento como com a diminuição do 2nel. Uma outra limi
tação ~ interação entre nitrogênio e grup.o ca~;bQnila foi enco~tr;

da 38 pelo aumento de tamanho dos grupo;' aíquii~ ligados ~o nitro-
A ,~)genio, o que foi atribuido a irt8ração esterica (IIF-strai.n" entre

os grupos alquila volumosos e o grupo CHOH, impedindo que o nitro
gênio esteja em posição apropriada para a interação com o grupo
carbonila. Os autores verificaram que o impedimento para a diminu~

ção da frequência do carbonila segue a seguinte ordem: CH3 <:CZH5<=
(CH(CH

3
)z ( C(CH

3
)3. Assim, o composto com grupo terciobutila li

gado ao nitrog~nio apresenta a banda de carbonila normal das ceto-
J,..

nas nao substituidas.
Posteriormente 39 OS autores sugeriram que a interação

transanular através de um anel de nove átomos (XV) seria fesponsá
vel pela diminuição do caráter da dupla de carbonila e, portanto,
Pela sua baixa frequência.

Ho

d~I .
R

Posteriormente, Leonard e c0140 , medindo os espectros no
infravermelho de aminoaciloinas ciclicas em solução diluida de te

tracloreto de carbono, observaram d..üiS·:~~~)~ de carbonila. Os au
tores atribuiram a banda de frequência maior ~ conformação em que_. _ A.' _
nao eXlste a interaçao e a de frequencla menor a conformaçao na
qual há interação, verificando que a intensidade da segunda banda
diminui e a da primeira aumenta com a introdução de grupos mais v2
lumosos.

Leonard e col. 41 relataram também a existência da intera

ção transanular no estado fundamental entre ° nitrogênio e grupo
carbonila em aminocetonas ciclicas (XVI e XVII).

Os autores verificaram que êste efeito desaparece modifi
cando-se a posição relativa do nitrogênio e caTbonila (XVIII)atri
buindo êste fato ao impedimento estérico.
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(~
O O

(~~ C;)~,/ .. N
.--J, .

R R R

XVI XVII XVIII

Outras provas de interação transanular em aminoaciloinas
cíclicas 39 foram fornecidas tanto por medidas de pXa como por rea
ções químicas e, em aminocetonas ciclicas~ por meio de medidas de
momento dipolar 42.

Leonard e Oki 43~ estudando o espectro no ultravioleta de
aminoacilolnas e aminocetonas cíclicas (XIV-XVIII) observaram a
presença de uma banda em 230 mr de grande intensidade~ausente em
aciloina cíclicas ~ue nao tem nitrogênio no anel~ \ qual êles atr!
buiram a uma interação entre o N e erupo carbonila no estado exci
tado.

Fehnel e Carmack 21 7 em 1949, observaram pela primeira
vez que os ésteres e cetonas que possuiam em posição fX um alqUil
tio grupo apresentavam espectros no ultravioleta diferentes dos de
compostos carbon1licos e carboxllicos não substituidos e de t1ó~

teres. De acôrdo com os autores, enquanto as or.-alquiltio- cetonas
absorvem em 240-245 mr (log~ =2,56 ) e em 295-300 mr (log~ = 2 t 4l)
os cx-alquiltio-ésteres apresentam Lima banda só em 241 ror (log €o :::

=2,37). A aus~ncia destas bandas de absorção em (X-alcóxi e f3-a!
quiltio derivados correspondentes, fÊ:z com qUe Fehnel e Carmack as
atribuíssem a interações entre o grupo carbonila, enxôfre e hidro
gênios em.x » sugerindo aS estruturas mesômeras (XIX a,b,c,d) como
respons~veis por estas absor~ões caracter1sticas.

o·
j

H~ C-R
,p-

C
/ "H S- R

a

o
11

H(f) C-R
/

C
/' ~

H S - R
8

b
XJX- c

0 9
t

H~ C-R

/C;{
H S-R

d
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Posteriormente, Bateman e Shipley 4 relataram, para ~-m~
tiltio-ciclohexanona, absorção no ultravioleta semelhante ~ de ~-a!

quiltio-cetonas de cadeia aberta. Os autores observaram que o espe~

tro de {~ derivado correspondente mostra apenas uma banda em aproxi
madamente 250 mr não apresentando' a banda. intensificada em 300 mr .

Mais recentemente, Leonard e col. 44,45 iniciaram os estu
dos da interação transanular entre enxôfre e ~rupo carbonila. tles
verificaram que a catona cíclica contendo enxôfre (XX), de estrutu-

, , "
ra semelhante a do analogo nitrogenado anteriormente por eles estu-
dado (vide pg.Zl), apresenta, no espectro ultravioleta, uma banda

N ( *de absorçao em 237 mr log€ = 3,5) acompanhada de banda n~n' aP2
nas ligeiramente intensificada.

a

XX

b

o espectro no infravermelho do referido composto 6~~~t!

va um desdobramento da banda de carbonila,mostrando, além de um fo~

te máximo em 1703 em-i, característico de cetonas, uma inflexão em
1684 cm-I • Leonard e col. sugeriram que o composto (XX)aprGsenta d~
as conformações, sendo que numa delas (XX b) ocorre interação trans
anular entre enxôfre e o grupo carbonila dando origem ~ inflexã~

A A N

em frequencia menor. De acordo com os autores, a absorçao no ultra-
violeta dêste composto seria associada com a excitação dês te siste
ma de interação S-Cco • O estudo da influência de solventes sôbre a
banda em 237 m~ no ultravioleta 46 demonstroq um deslocamento para
o visível, passando de solventes não polares para polares. Basean
do-se nêste fato e levando em con~ideração a alta intensidade de a~

sorção, I,::,:onard e col., sugeriram que no estado excitado ocorre uma
A ,." A

transferencia de um eletron de enxofre para o sistema ca~

bon11ico, e concluiram ser o estado excitado mais polarizado que o
fundamental.

Bergson e Delin 5. em 1962,obtiveram espectros de absorção
no -ultravioleta semelhantes aos obtidos por Fehnel e Carmack~ em
maior nÚmero de . OI.-alquiltio-cE;!tonas .-ácidos e -és teres carbox{li
cos, À investigação do efeito de solventes sôbre a banda de absor
ção no ultravioleta em 300 mM 9 em etiltio..acetona, já observada ror
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Fehnel e Carmack 2l~ mostrou deslocamento para azul em solventes P2
lares. Os autores provaram t também t pelo estudo da correlação entre
deslocamentos das frequências de absorção~ induzidos por solventes
não pol!'!.res, e os indices de refração dos respectivos solventes a
plicando a equação de Mc Rae simplificada 26, que, o estado funda
mental da ~-etiltio-acetona é mais polar que o excitado. Em conSe
qu~ncia disso, atribuiram a absorção no ultravioleta dêste composto

*a uma transição n~ ~ perturbada. Bergson e Delin relataram que a
cetona substituida em~. por etiltio grupo, apresentava no espectro
infravermelhc~ um d8s10camento da banda de carboni1a para frequên-

. . -1 ~ 't NClas menores de, aproxkmadamente, 15 cm em relaçao a ce ona nao
substituida. tles também verificaram que êste deslocamento persis-,
tiu em todos os solventes e t portanto, concluiram que e causado por
Uma diminuição da constante de força de carbonila. !ste resultado
parecia estar de ac5rdo com aquêle obtido pelas medidas no ultravi2
leta, isto é., que o estado fundamental é mais polar que o excitado.
Em consequência disso,os autores afirmaram que a absorção no ultra-,
violeta de ~-alquiltio-cetonas, e de origem diferente daquela de
interação transanular observada por Leonard na cetona ciclica con
tendo enxôfre (XX).

No mesmo ano, em outro trabalho, Bergson e col. 6 atribuí
ram, também, a absorção t~m 286 m!"" observada num composto est~~o!4".."

co (XXI)~ a Uma transição n~ ~* perturbada.

Bergs.on e Delin 7 jJlediram t também J os espectros no ultra
violeta de alguns compostos carbonilicos e carboxllicos substitui
dos em ex por alquilseleno f;r'upo •.. Os dados relatados por êstes auto
res ~cham-se reunidos na Ta~ela 6.

Todos os compostos apresentaram Qma banda de intensidade
consid·~;rável na região de r~70-3l0 ro",. Na opinião de Bergson e

':-:Dolin, estas absorções sor~am provenientes de transiçõesn~ ~ da
carbonila, perturbadas vel~ presença do átomo de selênio. A compar~
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ção dos máximos de absorção de alquilseleno- e alquiltio- acetonas
indicou que o átomo de selênio exerce influência maior sôbre a re-
ferida transição 0.0 que O átomo de enxôf~..

1\bs9rçã9_.Jl~ ~lgâ~iºJet.-ª--.<!.C?-.3li-A~_ comQosto.~. _Qaybop--1JJ.,cos e c;.aRl?Q.::
xilicos~-algu~l~~~eno substitu~do~

Compostos ~max(rnr' ) log~

CzHSSeCH2COCH3 307 2.62

CzHsSe CH2C02H 277 2.60

CzHSSeCHzCONH2 268 2.• 40
C2H

S
SeG"R2COCI 298 2.88

Bergson e Delin apresentaram criticas quanto à atribuição
dada às bandas' de absorção na região 210-240 mr nos compostos c~

- *box1licos não substituidos comO sendo transições n,...........17' (vide pg.

9). Os autores acharam pouco provável que a presença de selênio
'" . -* d "dprovocasse um deslocamento tao grande de bandas n--+" os a~ 0$.

cloretos e amidas, em relação ~s das cetonas, e atribuiram as .. a~'_;'

sorçôes nOS compostos-carbox1liCos não substituidos às tra,nsiçõ:es
rr~* .

•
Concomitantemente aos trabalhOs de Bergson, Price e

Oae 56d, levando em consideraQão as características físicas, tais
como o comprimento da ligação C-S, o tamanho do ~tomo de enxôfre e
o ângulo C S C (vide pg.5 ) como também a conhecida atuação do áto

A .

mo de enxofre Como grupo de viZinhança, sugeriram que a absorção
caracter!stica no ultravioleta de ~-alquiltio-cetonas seria devi
da a uma contribuição para o estado excitado de uma estrutura bir~

dicalar (XXII) envolvendo orbital 3d do enxôfre:

O·
I
C-R

' ....., ./'
Cl

,/" ........... S·-R
, .

'-
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Recentemente» '.!J.adis1aw ~ Viert1ere Demant 7 8, relataram
que nos ~-alqUiltio-tioésteres, existe uma int~ração no espaço e~

tre o grupo carbonila e o enxôfre em ",' tanto no estado fundamen
tal como excitado. A Tabela 7 indica os valoros de frequências me
didas no infravermelho de· alguns representantes desta~sári~._m oo~

n~ração com os cOmpostoa não substituidos •

.l~bela7

Compostos Compostos

1 CH
3

COSC2H
5 1694 6 CzHSSCH(CH

3
)COSCZHS 1672

2 CZHs COSCzH5 1694 7 C6HSCHzêCH( CH3-)COSCzHs 1671

3 CH3COSCI-I,-.:C6RS 1696 8 CzHSSC(CH3)ZCOSCZHS 1671

4 C2HS~C'H2.cosczH5 16'78 9 CzHSSCH2COSG~2C6H5 1681

5 C li CH SC;fi COSCzH 1679 10 C6H5CH~SCHZCOSCH2C6H5 168265225
11 C6HSCHZS(CHZ)ZCOSqHZC6HS 1691

~stes dados indicaram que os tioést8res substituidos em.
por alquiltio grupo. apresentam um deslocamento da banda de carno
nila de aproximadamente 15 cm-1 para frequências menores. ~ste des, . " -
10camento :3 ligeiramente maior nQs «-alquiltio....t:ioestereS com h;f. ...
drogénios em «. substituidos por grupos metila (6t7~8). ~le ê porém
ausente no ;'Q-alquiltio-tioéster (11).

O estudQ dos espectros no ultravioleta dos mesmos compos
tos mostrou a existência de uma banda em'aproximadam~nte 230 m~

(log~-3,6) nos tioésteres não substituidos (vide pg.ll) e no caso
de Q("'alquiltio...tioésteres~ alám desta, de uma outra banda em apro. -
ximadamente 285 mf' (10&,-2,7)" Os resultados obtidos por Wladi~

law e col. acham-se na Tabela 8.
A banda em 285 mr' é aUSente no fJ -et11t1o-tioéster (11).

~la é, porém, presente, nos ~~a1qu11t1b-tioéstGres com hidrogê
nios ero ~ substituidos por gru~os metila (6,7,8), o que exclui a
participação das est~ut~as mepdme~as XIX~t XI4b f Xrxd, (vide pgr 21 )
propostas nor Fohne':1. e Oarmack .para expUcar ~~ta absorção.
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Compostos >.. max (mr ) 10g~

1 C:tl3COSCzHs 231 3,58

Z CzH
5

COSC2H
5

231 3,58

3 CH
3

COSCHzC6HS 230 3,78

4 C:~H5S CHZCOSC2HS 236 286 3,54 2,59

5 C6H5CHZSCH2COSC2H5 236 285 3,714 2»65

6 CZH5SCH(CH
3

)COSCzH5 236 28L1 3,50 2,70

7 C6H5CHZSCH(CH3 )COSCzH5 236 284 3,66 2,74

8 CZH5SC(CH3)2COSC2H5 236 28ü 3,42 2,73

9 CZfl5SCHZCOSCH2C6H5 233 284 3,71 Z,70

10 C6H5CHZSCH2COSCHZC6H5 234 286 3,83 Z,75

11 C6H5CHZS'CHZ)zCOSCH2C6H5 234 3,74

12 C2fl50CH2COSCHZC6HS 234 3,87

Nota-se, também, a ausência da banda em 285 ID/'I'no et-alcó
xi..tioéstor (12), que apresenta o espectro no ultravioleta seme
lhante ao do tioéster não substituido correspondente (3): A falta

de interação entrG oxigênio e carbonila, tanto no ~stado fundnmen-

_.tal como no .. excitado.. foi também obse~V:ada por Lconard e col; 4~ t

num a~~l~gO oxigenado da cetoná c1clica; contendo enxôfre (XX). - . "

.._ , As med1da"s cfotuadas por W1adislaw e ~~l. 79., pelo emprcl-, .... '. . '.". ," . .- ~

go de varios solventes, não permitiram tirar 'uma conclusão, nem so-
bre as polaridades dos estados excitado e fundamental, nem sôbre o
tipo da transição envolvida. Um ligeiro dúslocamento para o visl
vel (aprOXimadamente 2 ~ ) em solventes polares, não pareceu aos
autores suficientemente significativo para indicar a existência de
um estado excitado mais polarizado do que o fundamental~ Se bem
que os autores não excluis sem de todo est~ possibilidade, que ind!
caria um ostado dG transferência de carga, êles admitem uma outra,

*de transição n~íT da carbonila perturbada, sugerindo que a in-
fluência dos solventes polares, caracter{~ticn ~esta transição)po-
d · !'t A ..
er~a ·nuo ~;.er notada nostas oompo~tos dev.1'jQI.~~·slia· :fraC"á""ba~;jrcida":':'"

de (vido pg.15).
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Wladi$law, Ciora e Viertler 79~ estudando o espectro no 0.1

travioleta de ~-alqu11tio~lactonas (~rII)

O SE

_0
O

XXIII

obServaram uma banda de grande intens idade ao redor de 250 rn J"I' (logE
-2,6). Sendo esta ausente na lactona nã()~ .._SIIb.~ti.t.~~d~;~~1:a,·::t-9":h'!atr.!t:l
buida pelos au.tores à interação entre en:x.ôfre em ()(. e grupo carboni
la. Ê d.1gno de nota quo banda de absorção.,t.s.~~J:h4Ulte--.f,oi observada
por Fehnei-e C&rmaGk 21 em ~~alquilt~o-ésteres.

Num trabalho posterior, Wladislaw» Rittner e Viertler 80,
verificaram que os ~~alquiltio-tio~stere$ aproseqtam basicidade
ainda menor do que os tioésteres não substituidos. O mesmo foi ob~

servado no caso de cetonas 7 ésteres e N~N.dimeti1amidas substituí
das em~ ~Qr a1quiltío grupo. O deslocamento da banda de absorção
do carbonila no infravermelho para frequ~ncias menores é7 portanto,
acompanhado por uma diminuição de basicidade. Os autores sugerem
que a polarização normal da carbonila é diminuida por uma possivel
transferência do densidade de carga do grupo carbonila para um orb!
tal vazio do átomo de enxôfre em~.Entretanto não excluem a possi
bilida~e de que ~feitos não eletrônicos como do massa e impedimento
estérico s~ja.m res.ponséiveis pelas anomalias nu absorção no infrav6t.
melpo e basicidade.
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SfNT3SES E; gSP~CTWS NO ULTRAVIOLETA E INFRAVE;:~}'iELHO DE ALGUNSAL---...-.-. ...... . ._.~ :;.:.,;.;.;,.;,:." -:0 ...._-_...... ~.....- -'_"", . _ .'_.' _ã:.~-:::::-";;;;;='~.;ô;... _..::_.:::;;;;;::.~:::::::- __,,=''::=:'''~

l~JLTIO-TIOACETATOSDE ETILA
__·:=:~:;.~~:::.7'.. ._.__ .~~

Conforme foi exposto no capitulo anterior (vide pg.25)Wla
dislaw e col. mediram os espectros no ultravioleta e infravermelho
de uma série de tioésteres etílicos e benzflicos substituidos em P2
sição por alquiltio grupos~ tanto com hidrogênios no carbono ~,c2

mo com grupos metila. Nos compostos por êles investigados~ os Úni
cossubstituintes ligados aO enxôfre em eram.' etila ~ b~nzila. Era
de interêsse. estudl,lr os cor;re~po~dentes compostos' com outros grupos
alquilaligado~ ao carbono.

Na obtenção dos , alquiltio-tioacetatos de, etila segu.i.mos
um processo envolvendo três fases: 1- Reação do ácido clofoac~tico

com o tiol, cm meio alcalip.o., com formação do ácidoalquiltió-ac!
tico 48. 2- freparação do cloreto de alquiltio~acetila pela rea
ção' de ácido correspondente com cloreto de tionila 48 • 3- Prepara
ção do alquiltiq-tióacetato de etila pela reação ent~e o cioreto
de alquiltio-acetila com c etanotiol 78• Estas fases são',ilustr~
das pelas equações seguintes:

1. ClCH COOR RSH • RSCHZC0z.H2. NaOH aq.

2.. RSCH2.COZH
~C'l~

) RSCHzCOCl

3. RSCH coeI Cj;~fl,H ~
RSCHZCOSC2.H52.

f,t , " A' 61 "" . , t
~stG m~todo e de emprego geral na obtençao de t10ese-

res. Entretanto, OS únicos ~-alquiltio-tioésteresdescritos até
agora são estiltio e beniiltio~~ioacatatos da etila 78.

n-Propiltio-tioacetato de etila (Xt"<:IV) (Exp.nºlc), n-buti!
tio-tio'acetato de atila (XXV) (Exp.nº 2c), iso-butiltio-tioaceta
to dG etila (XXVI) (E:x:p.nQ 3c)~ iso-propiltio-tioacetato de etila
<XXVII) (F.xp.nº 40) e t~butiltio-tioacetato de etila (XXVIII) (Exp.
nº 5c) foram obtidos por nóp com rendimentos entre 60 e 93%.
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nSCfl2SOSCZH
5

X1ÇIV· R _. CH3(CHZ)Z

XXY R - CH3(::-rr2 )3

XXVI R = ( ::;H
3

)2 CH :::l1Z
XXVIII R = (CH

3
)2·,;H

XXVIII R = ( :;113 )3C;

A identidade d~stes composto~ fói provad~ por ~e10 de
, ,A , ( 4analise de en:x:ofre. Os cx-alquiltio,..acidos Exp. ns." la, Za, 3a, a

e 5a) e cloretos intermediáriós (~xp. ns. lb, Zb, 3b,: 4h e 5b) nes ...
tas sinteses são compostos já descritos na literatura.,

B - Medidas no ultràV'~6Ieta e infravermelho.· Discus:sãÓ do~ resultados
• I 9

por
~çao

tE;r

. . ,.
As bandas, dos· es pectros no ultravioleta dós" tioesteres

, ..
nos sintetizados'encontram-se na Tabela.·9~, Pnra fins de compar~

,." , .

incluimos tambem,: na 'me~ma, as bandas co.t're~,pondentês ao tioes-
n~o substituido e ao o< etilt;i.o-tioésta;r~

TaQela 9

231,0 3~58 78

236,0 286,0 3,,54 2,59 78

235,5 287,0 3,53 2,60 Exp.nº le

235,5 287;.0 3,51 2,60 Exp.nº 2e

235,5 2,87,5 3,53 2,61 Exp.nº 3e

235,5 284,,0 3,54 2,583 Bxp.nº 4e
290,0 2,578

235,0 282,0 3,53 2,43 Exp.nº 5e
290,0 2,40·

Compostos
rt'::H

Z
COSC

2
H

5
R =

1 H

z CZH5~

3 C~3( CHZ)'28

4 CH
3

(CH2 )3S

5 (CH3 'ZCHGHZS

6 ( CH3~)a,CBS

7 ( CR3'3CS

Àmax(m!" ) Raf.

". .
Como p~de ser visto na tabela, os compostos por nos obti

dos apresentam duas bandas. A de comprimento de onda menor (235 m/~ )
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tem um máximo bem definido e é de Z.rande intensidade. A segunda bal}

da , de intensidade ~édia e sem um máximo definido~ é centralizada
em aproximadamente 287 mr nos compostos III-V (Gráfico nº 1). Ela
~, porém, desdobrada em dois máxim.:)s, em 284 mjA e 290 mr ~ no com.
posto VI (Gráfico nº 2) e~ mais distintamente~ numa banda em 282 m~

e inflexão em 290 mr ~ no composto VIr (Gráfico nº 3), sendo a pri
meira ligeiraiIlGnte mais intensa que a segunda., ,

;omparando os espectros dos tioesteres por nos obtidos
(3-7), com o do tioéster não substituido (1), pode~os constatar que
a bànda em 236 mr' em tioésteres substituidos acha-se deslocada Q8

4-5 ~~ para o visivel~ o que concorda com o que foi observado no
etiltio-tioéster (2). O desdobramento da banda em 290 mlli que se o~

serva sàmente nos tioésteres iso-propiltio e t-butiltio- substitui
dos (6 e 7), poderia parecer, ~ primeira vista, característico da
ramificação no _; ~ do grupo alquila ligado ~o enxôfre. Esta suposi
ção, porém, é eliminada pelo fato que o espectro do etiltio-tio
éster (2) medido à temperatura baj.xa ( ...1900 Cj8lmostrou, também, a

banda em 290 ml'\ desdobrada em duas bandas? em 284,5 mr e 292 illj"l.

Era de 1nterêsse verificar se halleria qualquer modifica
ção na posição (1as duas bandas na região de 290 ror no t-butil
tio-tioacetato de etila (7) ao se passar' do solvente não polar para

solventes polares. Os espectr~s no ultravioleta, medidos em dioxa
no, clorofórmio, etanol absolutc, etanol 96% e etanol 80%, mostra
ram dois máximos de absorção na ·região 280-290 m)"l cuja posição era
difícil de determinar (Gráfico nº 4)~ Entretanto, pode-se notar que,
da mesma forma como em n-hexano, o máximo em comprimento de onda m~

nor é de maior intensidade 'que aquêle em comprimento de onda maior.
.. , ~

~onvem reSSaltar que a banda em 235 m~1 .nao sofreu deslocamento em
solventes polares.

Tanto os tioésteres com R não ramifiCado como ramificado
(3-7) (Exp. ns. lO., 20., 3d, 4d e 5d) mostraram ~~a banda de estira
mento de carbonila em aproximadamente 1677 cm-1 , idêntica ~ do eti!
tio-tioacetato de etila e, portanto, da mesma forma como naquele,
deslocaéta de 16 cm-1 para frequências menores em relação ~ do tioa~

cetato de etila. (Gráficos 5-8)
E:n vista disso podemos concluir'que os·nossas.resultados

confirmam os obtidos anteriormente por Wladislaw e co1. 78 COm os
(~-eti1tioe ~-benziltio-tioésteres.O maior número de compostos
estudados per:üte ...nos, agora, generalizar que os e'spectros no infr§l:
vermelho e ultravioleta d-e o( -alquiltio-tioésteres não s'ão superp:)-
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sições dos espectros de tioéte~es G tioésteres. Parece-nos razoável
admitir que nos C(-alquiltio~tioéstGresexiste? no estado excitado?
~T1a interação entre o átoTlo de enxôfre em ~ e o grupo carbonila. O
fato de o t-butiltio~tioacetato de etila não apresentar deslocame~

to da banda de absorção parece indicar que esta interação não sofre
modificação como aumento da densidade eletrônica no enxôfre pelo
efeito indutivo dos grupos metila.

t ~, , t °t
~o momen o, nao e possive~ propor a natureza des a 1n e-

ração. O exame do modêlo molecular do composto ~-alquiltio-carbon~

lico indica que o enxôfre em Q{acha-se próximo ao grupo carbonila
mas que há pos3ibilidade de três conformações extremas (Figura 4 A,
B e C), nas quais o enxôfre parece estar em diferentes posições em- ,
relaçao a carbonila, o que poderia dar origem a diferentes intera-
çaes.

F i gur-ª-.JJ

A B

..' .•.
. e ..•,. •

.~~ ... ~

c
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Em (A) o enxôfre em CI:.. acha-se próximo tanto ao carbono como

ao oxig~nio ~o 8rupo carbonila. Esta geometria parece favorecér o en
trosamento do tipo sigma do orbital 3 p de enxôfre e 2 p do carbono
carbonllico se~nelhante ao que tinha. sido sugerido (vide pg.17) na
transferên':;ia de carga entre dupla etilênica e carbonlllca. Em (B) o
enxôfre estaria próximo ao carbono carbonllico, porém situado por d~

trás dêste e, portanto, afastado do oxigênio ~ Parece-nos que, tambéri1
nêste caso~ haveria a possibil~dade de entrosamento do tipo sigma~

uma vez que os orbitais 3 p de enxôfre e 2 p de carbono não são pa
ralelos. i.a conformação indicada em (C), o enxôfre estaria próximo
ao oxigênio,mas,afastado do ~~rbono carbonilico. O enxôfre e o gru
po carbonila estariam no mesmo plano, o que excluir~a o entrosamento
do tipo sigma do orbital 3p e 2p, mas poderia eventualmente favore
cer um entrosamento dos orbitais 3d vazios do enxôfre e Zpíl do ca~

bonila. Port~nto~ a inspeção do modêlo molecular permite prever do
is tipos diferentes de entrosamento de orbitais, dependendo da con~

formação d2 moléculat entrosamento entre orbital 3d vazio do enxô
fre e 2p de oxigênio carbonllico (conformaQão C) ou o entrosamento
do tipo si0ma entre orbital }p do enxôfrB e 2p do carbono carbonll!
CO (conformação A e B). Enquanto que o primeiro daria origem a Qma

transição de transferência de carga do oxigênio para o enxôfre, o
segundo conduziria a uma transição de transferência de carga, com ou
sem intensificação da banda n - iT'~:.

Deve:;·os frizar que él conformação (B) com. enxôfre por detrás
. ( ,. ~

do carbono carbonllico lembra a da cetona ciclica contendo enxo:re,
estudada por Leonard, né? qual somente uma banda de transferência de
carga foi observada (vide pg.22), Espectros nO ultraviol~ta de maior

., I A

numero de eetonas ciclicas contendo enxofre (XXIX) (XXX) e (XXXI) ,
nas qLlais ocorrem interações do mesmo tipo? foram relatados recente
mente por Johnson ~ Ber.chtold 27. O ~xa~e de modêlos moleculares dês

. ~

tes compostos parece indicar que êle-s pos s U€ql, tambem, a conformação
(B) •

Entrete.nto, o modêlo de r~ -metiltio-ciclohexapona (XXXII) ,
cujo espectro no ultravioleta mostrou, também, uma banda em aproxima
damente 250 In (I e a banda n - 11':' não intens ificada 27, indica a po~
sipilidade de. e:lCistência de duas conformações (B) e (A).



33

o o
/~

s

r) /)~
~.lsJ ' \ ' I
\----..\ ~)-SCH3

. ~

Ô
x:xrv x:x..x :XXXI ~:XXII

~
~-_.-

IssQ p~rece sugerir que a banda em aproximadamente 300 illf'
I

e proveniente da transição que ocorre na conformação C, indioaado
assim a pos~ibilidqde dela ser vesultante de transferência de carga
do grupo carbonila ao enxôfre. Em todo caso? pode-se afirmar que O
tipo de transição Que ocorre n~s ~-alquiltio-tioésteresdepende da
conformação, Parece-nos, portanto, que q caminho mai~ apropriado p~

ra a tnvest~gaç~o da pqt4reza da interação entre carbonila e ~nxô~

fre em ~seria o estudp de compostos com ap cQnformações ~ixas~
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CAPÍTULO IV
~_.~ ..".,_-.-

PA~1TE EXPEnU1Ei'TA L

..
Os espectros no infravermelho foram medidos no Laboratorio

de Análises Espectrosc6picas do Instituto de Química da Universida

de de São P~ulo? em ~~ instrwnento Perkin-Elmer, modêlo 337.
Ea determinação dos espectros no ultravioleta, empregamos um

espectrofotômetro Beckman, modelo DK ~ ZA,

Ap análises elemeptares fqram efetuadas no Labo.J."atório de Mi
croanálise do Instituto de Química da Universidade de São Paulo.

A - Espectros no infravermelho

Com todos os tieésteres efetuaram-se medidas tanto do espec
tro i,ntej.ro como somente da regj.ão da carbonila, esta última repet~

da tr~s vêzes. Em ambos os casos a análise foi feita tanto em filme,
usando-se placas de brometo de potássio, comO em solução de tetra ..
cloreto de carbono (3~6%), em celas de cloreto de sódio com 0,1 mE}
de espessu~a, ~ posição da banda de estir0wento do grqpo carbonila
foi dete~minada u$ando-se como padrão a banda do poliestireno em
1601,4 qm...l •

B - Medidas no ultravioleta " ...... '-,;

na região éntreOs espectros foram determinados em soluções,
220 e 340 rrt,M 1 em celas de quartzo de 1 ·cm.

O cálculo das intensidades (log ~) foi feito.. '\

da seguinte formula:

A
log€ = log

c.l

com o
A

emprego

. I' ... 1" ..'",

onde A e a absorbancia, e e a concentracão molar, e 1 e a eS~é~;~r~
J ... 1:' .

da cela (1 cm).
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Clorofórmio puro foi obtido por tratamento do produto COmer
cial, de acôrdo com Vogel 70a •

Etanol abgo~nto foi purificado do produto comercial (95%)por
" 72 A '. 70bmetodo descrito por Weissberger ,e seco com magneslo •

outros solventes usados foram~ n-hexano (Merck "para cromat~

grafia") e dioxano (Herck "para espectroscopia").

Uma solução de ácido cloroac~tico (1 moI) em hidróxido de s~

dio aquoso (18%) foi adicionada lentamente, ~s gôtas, sôbre solução
do tiol (1 7 09 moles) em hidróxido de sódio aquoso da mesma concen
tração, empregando~se no total, 6 moles de álcali. Durante a adição,
a mistura da reação contida em balão de três tubuladuras, foi agit~

da mecânicamente e resfriada externamente em mistura refrigerante.O

tempo necessário para adição das quantidades por nós empregadas era,
aproximadamente, noventa minutos. Em seguida, a mistura reagente foi
aquecida em banho maria durante duas horas e, depois, resfriada e

, ,
acidulada com acido cloridrico concentrado. O produto oleoso que se
separou d~ solução aquosa foi extraído com ~ter, e a solução etérea
sêca com sulfato de magnésio. C solvente foi eliminado e, o produto
bruto, destilado à )ressão reduzida.

Foi aquecida, em banho maria, uma mistura do ácido alqui~

tio-acético (1 moI) e cloreto de tionila (2,5 moles) em sistema pr~
, - ~ ,

tegido contra Qmidade, ate ceSsar a evoluçao de acido cloridrico.R~

mOVeU-Se o excesso de clOreto de t ionila, por destilação a pressão
reduzida ap6s adição de benzeno anidro, e procedeu~se à destilação

"do produto no vacuo.

AJ~~ltt.o,-tioacetatQsde etl1a (Procedimento C)
, i

Adicionou-se o etanotiol (1,5 moles) ao cloreto de alquil
tio-acetila (1 moI) Com resfriamento externo em mistura refrigeran
te e proteção contra umidade. Depois que a mistura alcançou a temp~

ratura ambie~te? aqueceu-se até 40°:;, durante aproximadamente, três
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horas. Adicionou-se uma solução de carbonato de sódio (5%)
....,.- . ~"

çao basica e extraiu-se com eter o oleo que se separou. A
, .", ~ A Ao

eterea foi lavada' com agua ate neutralizaçao e seca sobre
" .de magnesio~ ° solvente foi eliminado e o produto bruto, destilado

à pressão reduzida e t.edestilado, Foi recolhidél., então, uma fração
"in~ermediaria para as medidas no infravermelho e ultravioleta p •

sinteÊ-,e.Q,p..._ _ n:-.p.r_o pi 1~.:i,.o - t tºªcetat 9_de-ª....t;;Lla (XXIV)

a) Prep.ar.ação Q,Lás:i_dQ, _. n-.Pl'0piltio-acGtico 48. Partin
do-se de 37,8. g(o,40 moles) do ácido cloroacétlco em 182 ml de uma
solução aquosa de hidrÓxido de sódio (18%) e 33,5 g (0,44 moles) do
n~propanotiol em 363 ml de hidró4ido de sódio 18%, obtiveram-se, em
pregando o procedimento A (pg.35), 44 g (82,3%) d~ ~cido. PE: 133
;"1350 C/12 mm Hg (lit. 48 l26-128~c/ll mm Hg).

b) Preparação~loretode nrptop.:t..l,t,i,o-aceti:l;a 48. A pa~
tir de 22,4 g (0,189 moles) do cloreto de tioni1a (PE: 75 0 C)e 10,Og
(0,075 moles) do àcido n~propi1tio-acético empregando-se o procedi
mento B (pg.35), obtiveram~se 10,~ g (88,7%) dO cloreto do ácido,
PE: 66-680 (/8 mrn Hg (lit. 48 63-64°.~/8 mm Hg).

c) .,E,r.e.pÇlr-'3:.Ç§.0 _1.9_'__ n':Pl'opi:Lt~.9-tioaçet.§lto_.deetila 73. Pél.E
tindb-se de 4,3 g (0,070 moles) do etanotiol e 7,0 g (0,046 moles)
do cloreto de n-propiltio-acetila., obtiyeram~se, pelo procedime~

to C (pg.35), 6,7 g (81~7%) do tioéster, que destilou a 86-87,50~/2

ri1m Hg. Do produto rep,~sti.lac.o, PEr 87,5-890C/2 mm Hg, cóletou-se
uma fração intermediárias de PEe 88-88,5QC/2 mm Hg,

.An~li~EH

s = 36,0 %

Encontrado S = 36,1 %
d) E$~~~~roê__D2-1D1YAy~rmelho - Determinado em filme, apre~

sentou a banoa de earbonila em 1677 em-I, tanto medi~do,..se o espec-
, , 6)tro inteiro coroo somente a região de carboni~a (Grafieos ns. 5 e o

Os espectros medidos em solução de tetracloreto de carbono (4.02%)
apresentaram picos êm 1679 cm~l.

e) HEtdj..Q...?-s., no q1. tra_vto_leta. O es pee:tro determinado em n-he
xano, ~5ando-se seis concentrações·diferentes (GráfiCO nº~) apre
sentou m~ximos de abs0rçao em 235,5 mr-(log! 3,53) e 287,0 m; (:log
€o 2,60).
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, (~)SiD.-.te_s.~. :,d9.,_,_ ,:'ll.:-]J.util.tj:..Q.:-tioacetat2..._q·,S_...ê.t ila

'a) Obtenc~o do ~cido n-butiltio-ac~tico 48 • Partiu-se de_ . '" ......>0--.__ __ _ . __ .
31,2 g (0,33 moles) do ácido cloroacético em 150 ml de Q~a solução
aquosa de hidróxido de sódio (18%) e 32,4 g (0,36 moles) de n-buta
notiol em 300 ml de hidróxido de sódio (18%). Obtiveram-se, pelo
procedimento A (pg.35) 41,2 g(84,5%) do áCidO, PE~ 139,5-1400~/9 mm
Hg (lit. 48 136-137°C/10 mm Hg)., .

b) P:r..~.Qa..racã()_d.Q~cl.Q.Le..t-º--ªe .. _ ..._n-butiltio-acetila 48 •Part1~
do~se de 20,5 g (0,172 moles) de cloreto de tionila (~E = 750 G) e
10,0 g (0,068 moles) do ácido n-butiltio-ac~tico, obtiveram-se,
pelo procedimento B (pg.35), 9,3 g (83,O~b) do cloreto do áCidO, PZ~

82-83°C/8 mm Hg (lit. 48 83-84°c/8 mm Hg). ,
c) Erep~T2~0 qo n~butiltio-tioac~~ato de etila 73. Par-

tindo-se de Ü,O g (0,065 moles) do etanotiol e 7,0 g (0,01..1.2 moles)
do cloreto de n-butiltio--acetila,., obtiveram.:.se, pelo procedimen-
to C (pg.35) 6,7 g do tioéster (83,0%) que destilou a 104-106°~/2

mm Hg. O produto foi redestil.a.do, PE: 96-98°0/2 mm Hg, rccol.hcndo-se
uma fração intermediária de PE 97°:--;/2 mm Bg.
. ,
Analise:

Encontrado S =3~,3%

d) ~s.p.e_c.tr.Q1L..Q9__infrªY_~I'melho. O espectro inteiro em filme
t b 6 6 -1" . -apresen ou a anda de carbopila em 1 7 em • Tres repetlçoes mos-

traram esta,. banda em 1678, 1679 e 1679 cm-l. ° espectro inteiro em
solução de tetracloreto de carbono (4,06%) mostrou a banda em 1678
cm-1 , e as repetições da região da carbonila, em 1679, 1679 e 1677
. -1em •

e) JiedJcl,éLS no gltravioleta. ° es pectro determinado em n-he~

xano, usandO-se 8ei$ diferentes concentrações, apresentou m~ximos

de absorção em 235,5 mJ1 (logE. 3,51) e 287,0 mr (logE: 2,60).

a) ae.2ara...sÚl.Q." do__slÇ,ic1.0.__...:Jso-putiltiQ-Sl_cético 1..1.8. Pa.rtin~
do-se de 18,9 g (0?20.moles) do ácido cloro~cético ~m 9lm+ de uma
soluçã.o aquosa de hidróxido rI.e ;3ó-à.;l<;> 0.8%) e 19,8 g (O ,22 moles ~ do
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iso-butanotiol em 181,5 ml de hidróxido de sódio (18%),obtiverao-se,
pelo procedimento A (pg.35), 25 g (84,5%) do ácido, PE~136-1370C/11

~m Hg (lit. 23 135-136°(;/13 mm Hg).
b) Pr.e.R.a.rªQ.~º-gp.cloretode iSQ.~butiltJo-acetila 48. Pa;:

tindo-se de 20,3 g (0,170 moles) do cloreto de tionila (PE = 75°C)
e 10,0 g (0,068 moles) 0.0' ácido ..,·-iso-but:i.:ltio-a·-c·é-tic9, obtive
ram-se, pelo procedimento B (pg.35), 8,9 g (79,5%) do cloreto do á-o
cido, PE ~ 75-75,50C/8 mm Hg (lit. 69 104-1050C/13,5 mm Hg).

c) 01:l.t.e.AçiQ..~0._--..i.:3.o-buti1tio-tioaQ.dato de eti1a 73. U5a~
do-se 4,0 g (0,065 moles) do etanotiol e 7,0 g (0,042 moles) do cl~

reto de iso-butiltio-acetila (procedimento C, pg.35)obtiveram-se
7,5 g (93,0%) do tioéster, que d.estilou a 102-108°C/2 mm Hg. ° pro
duto foi redestilado, PE: 100-1030C/2,5 mm Hg, coletando-se uma fr~

ção intermediária, de PE ).00-101°(;/2,5 mm Hg.

Análise: s =33,3%

Encontrado S = 33,4%
d) E$pe.c..:trps ncLJnfravermelho. Determi.nado em filme, apre

sentou a banda de carbonila a 1678 cm-1 no espectro inteir o,'~ a
1679 em-I em duas repetições da região do carbonila. Em solução de
tetracloreto de carbono (5,71%), apresentou esta banda a 1678 em-I
no espectro inteiro, e a 1679 em-I em ~r~s repetições da região do
carboni1a.

e) He..d.:lcLª-ª no llJ- trJ3.v:Loleta.. Foram determinados es pectros .de
soluções em n-hexano, em seis diferentes concentra,ções," observan
do-se máximos de absorção em 235',5 mr (log~ 3,53) e 287,5 ror (log
f 2,61).

"3intes.Q....d.Q_, .i..§_o-pro.piltio-tioacetato. de eti1a (XlVII)

a) Oht.e.n.ç.ã.o.. 4-º.- áqido iSQ-n_ro.Q;i.ltio_-:..aQ.ético 48. Pelo pro-
cedimento A (pg.35), 47,3 g (0,50 moles) do ácido iso-propi1tio-a
cético em 227 ml de uma solução aquosa de hidróxido ..le: sódio (18%)
e 41,5 g (0,55 moles) do iso-propanotio1 em 455 ml de hidróxido de
sódio (18%) produziram 57,9 g (86,5%) do ácido ~so~propiltio-acé

tico, PE : 123,5-124,50C/9 mm Hg (lit. 48 118-1190 ::;/10' mm Hg.
b) ,Q.b.j;;.ep..-Ç.~o_<i9_Q1.Qreto_.A.ª-.iSO-DI'QPJJ...tj..9...ac_etj.la 48.. Par-

tiu-se de 22,4 g (0,189 moles) de cloreto de tioni1a (PE : 75°C) e
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10,0 g (0,075 moles) do ~cido iso-propiltio-acético,obtendo~se lO,Og
(87,9%) do ~loreto do ~cido (procedimento B, pg.35),PE ~ 58-58,5°S/7
mm Hg (lit. 48 57-58°~/8 mm Bg)o

c) Oqt:;,nç.tlo.. dQ ..__ .l?..Q-.2r:Q.Q.U:tio-:tiQacetillt<L.de_~tila 73. P,:lr
tindo-se de 4,3 g (0,070 moles)·do etanotiol e 7,0 g (0,046 moles)do
cloreto do Qúido, obtiveram-se, pelo procedimento C (pg35), 5,7 g

(69,5%) do tioéster, que destilou a 83-900C/5 ~~ Hg. Redestilou-se,
PE : 74-750 (:/2 mm Hg, coletando-se uma fração intermediQria de P.E. :

74°C/2 mm Hg.

A ' •nall.se: s = 36,0%

Encontrado S = 36,0%
d) ~spe~~r~~ravermelho.Determinado em filme apresen

tou a banda de carbonila a 1677 cm-l no espectro inteiro e a 1678
cm-l em três repetições da regino do carbonila. Em solução de tetra
cloreto de cQrbono (3,09%) o espectro inteiro e três repetições da
banda do carbonila mostraram picos a 1678 cm-l.

e) HG..di.d.ét~L..11º_lj.ltravioleta~For:::.m determinados espectros em
n-hexano, usando-se seis diferentes concentrações (Gráfico nº 2) en
contrando-se m~ximos em 235,5 mr (10gb: 3,54), 284,0 mr (logE 2,583)

e 290,0 m/li (log€ 2,578).

sintes e_ ._d_º__ .." :t-J~utiltio - t i,oace tato...ds.Ji.tJ la t(XXV I I I )

a) Ob,t.s:.n.Ç.fut do_ áç:j..i1o _.__.t-butiltio-acético 48. De 37,8 g
(0,40 moles) do Qcido cloroacético em 182 ml de solução aquosa de h!
dróxido de sódio (18%) e 39,6 g (0,4LI moles) do t-butanot101 em 363

, , %rol de hidroxido de sodio (180) obtiveram-se, pelo procedimento A
(pg.35), 50,1 g (84,5%) do éicido t-butiltio-acético, PE: 126,5 ..
l27,50C/6 mm Hg (lit. 68 106,5-1090C/3,5 mm Hg).

b) OQ.tQ,n.çÃQ d9. º..1.or~.t9.q.e. ,t-j:)utj.J..tJ..Q-acetila 48 • A partir
de 20,7 g (0,174 moles) do cloreto de tionila (PE : 750 C) e 10,0 g
(0,068 moles) do i~cido t-butiltio.-acético, foram obtidas, pelo pr2
cedimento B (p~.35), 9,8 g (87,5%) do cloreto do ácidO, PE: 68
690C/7,S mra Hg (lit. 24 68-700c/6 mm Hgo

c )Qbt.e,n,Ç,n.o..ªº_. .~ t=-.Q_lJtiJt,..tp=-Jioacetato de etila 73. Partin
. do-se de 4,0 g (0,065 moles) do etanotiol e 7,0 g (0,042 moles) do
cloreto de t-butilt10-acetila, obtiveram-se, pelo procedimento C
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(pg.35), 4,9 g (60,710 do tioéster, que destilou a 90-91°'::/2 mm Hg.
O produto foi redestilado, PE ~ 87-88,50C/2 ~m Hg, coletando-se uma

fração intermediária'de PE ~ 87,5-88°C/2 mm Hg.

Análise s = 33,3%

Encontrado S = 33,2%
d) ES,lliLç_tp..Q. ..n..o__tnfrav...ê..I'm.E;:lho. Determinados em filme,o espe~

tto inteiro e três repetições da região da carbonila mostraram ban
da a 1678 cm-I (Gfáficos ns, 7 e 8)~ Em solução de tetracloFet~~ de
carbono (3,~7%) o esp~ctro inteiro mostrou banda em 1677 cm-I , três
repetiç5es da banda do carbonila, mostraram picos em 1678, 1678 e
1677 cm- l ,

e) Medidas no ultFavioleta. Em n-hexano, foram efetuadas me_ . ._.... --~ 'f -- .._._.

dida? em seis diferentes concentrações, observando-se máximos . em
235,0 mjlA (logE 3,53), 282,0 mrl C:Log~ 2,ü3) e 290 m)'vI (log~ 2,40)
(CTrárico nQ 3) .. Em etanol absoluto, for3.m efetua.das medidas em qua
tro diferentes concentraçõe~, observando-se máximos em 236 mr (log
E 3,56) e 282 fif' (log E. 2,42), e inflexão em 290 ror (log ~ 2,,38).
Em et~nol 80%, foram efetuadas medidas em quatro concen~rações di
ferentes, observando-se um máximo em 23~,5 ro!"" (logE; 3,58) e. dois
máx~mos entre 280 e 290 m)Y • Em dioxano, foram efetu4das medidas
em quatro diferentes concentrações, observando-se máximos em
235,5 m!, (logE: 3,61), 282 mIM (logE 2,42) e 290 mr (log f: 2,38).
Em cloror,rmio, mediu~se somente, a re~ião entre 260 ~ 340 mt' , em
três concentrações diferente~. ObtiverQm~se inflexões com máximos
em, aproximadamente; 281 mjV' (lOgE. 2,44) e 289 m!,;.. (logé 2,41).
Em etanol 96%, m~diu-Se S6meI+te~ a região entre 260 e 340 m!~ , em

A + ~ f"I'tres diferentes concenyraçoes, observando-se inflexoes com maximos
em, aproximadamente, 281 rnjV' (l~gf.. 2,41+) e 289 mr' (J.og E; 2,4)').
Reuniram-se, no Grâfioc nQ 4? as absorções na região de 260-340 m~

forneoendo-se apenas uma medida para cada aolv$pte.
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A presente disserta;~ão tem por objetivo o estudo de intera-
..... A , A

çoes eletronicas entre o grupo carbonila e o atomo de enxofre em ~

em alguns alquiltio-tioacetatos de etila (I a,b,c,d,e) ainda não
descritos na literatura.

1

É apresentado um apanhado bibliográfico sôbre a transferên
cia de carga que ocorre intramolecularmente, no espaço, nos compos
tos carbon11icos contendo na molécula uma dupla etilênica, Qm átomo
de nitrogênio, enxôfre ou selênio. ftle demonstra que a posição rel~

tiva dos grupos tem grande importância na interação eletrônica exi~

tente.
São descritas as sinteses e as caracterizações dos cinco aI

quiltio-tioacetatos de etila (I a,b,c,d,e).
São apresentadas ps medidas no infravermelho e ultravioleta

dêstes mesmos compostos. Os espectros no infravermelho demonstram
um deslocamento da banda de carbonila para frequências menores de
aproximadamente 16 em-I, em relação; dos tioésteres não substitui
dos. Os espectros no ultr~violeta, medidos em n-hexano, não são su
perposições dos espectros de tioésteres e tioéteres, desde que con
têm uma banda. larf,a, em aproximadamente 290 fi/'" (log € rv 2,6) que é
ausente nestas duas classes de compostos.

São, também, descritas as tentativas de obter uma inforoa
çãv sôbre a natureza da banda de absorção no ultravioleta pelas me
didas em solventes polares. Porém, tanto o emprêgo de solventes prª
ticos como apróticos não permitiu perceber qualquer deslocamento da

"., A ,

banda de absorçao, fato este que se deve, principalmente, a dificu~

dade de se determinar os máximos de absorção.
Os resultados espectroscópicos obtidos no presente trabalho

estão de acôrdo com os obtidos, anteriormente, pelo grupo orientado
pela Prof~. Wladislaw, para compostos semelhantes ( I; R = C2H5 ou
8H2C6H5 ). O fato de não se observar q~alquer deslocamento da banda
de absorção no ultravioleta em t-butiltio-tioacetato de etila (Ie)
em relação aos outros alQuiltio-derivados permite conclu~r que o au



·mento da densidade eletrônica no enxôfre pelo efeito indutivo dos
grupos metila n~o tem influ~ncia sobre a interaç~o eletrônica ocor~

rente n~s tes (;ompostos.
fão apresentadas tr~s possíveis conformaç5es dos compostos

estudados e sugerid~s as prováveis transições eletrônicas que pos~

S~m ocorrer em cada uma delas. A possibilidade de decisão entre es
tas transições Pelo estudo de compostos com as conformações fixas é
aventada.!
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COMPRIMENTO DE ONDA - MILIMfcRONS

Gráfico 1. Espectro de absorção no ultravioleta de n-propiltio-tio-

acetato de etila. Selvente~ n-hexano.

A, 1,98 x 10-3 M; leg ~ 287= 2,61. B, 1~49 x 10-3 Mo log € 287 = 2,60.
~

C, 0,99 x 10-3 Mo leg E. 287= 2,60. D, 2,39 x 10-4 M; log ~ 23)"=3,54.~

E, 1,98 x 10-4 M; leg E. 235,5=3,53. F, 1,39 x 10-4M; log f:" 235,5=3,53
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COMPRIMENTO DE ONDA ... MILIMfcRONS

..
Espectro de absorção no ultravioleta iso-propiltio-tio-Grafico j:. de

acetato de etila. Solvente . n-hexano •o

A, 2,11 x 10-3 1'1, log E.
284 = 2,586; log E:

290 = 27 580.

B, 1,76 x 10-3 1'1; 10g E
284 :;;:: 2,583; log € 290 := 2,575.

c, 1,41 x 10-3 1'1; log l'6.
284 = 2,583; log E

290 :::: 2,578.

D, 2,11 x 10...4 1'1; log E:: 235,5= 3,54. E~ 1,76 x 10...4 ; log E.. 235,5= 3,54.

F, L,58 x 10.,..4 1'1; log ~ 235,5= 3,54.
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COM:PRn.mNTO DE _ONDA - MILIMfcRONS

,
absorção noGrafico 3. Espectro de ultravioleta de t-butiltio'"'tio""

acetato de atila. Solvente . n-hexane .o

A, 3,03 x 10-3 M; 1eg E. 282 = 2,44; log E 290 = 2,41.

B, 2,59 x 10-3 11; leg 282 = 2,43; leg 290 = 2,40 •E E:-

C 1,73 x 10-3 M- log E.
282 = 2,43; 1eg f: 290 = 2,40., ,

D, 2,42 x 10-4 M; leg ~ 235,0= 3,53. E, 2,08 x 10-4 ; log € 235,°=3,53_

F, 1,56 x 10-4 lYI; log E. 235,0= 3,53.
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Grafico 4. Sspectro de absorção no ultravioleta dê t~but1~tio-tio-

acetato de etila em diferentes solventes.

dioxo.no (1'193 x 10-3 M)? lo~ <:;282 =2 7Ü2; log E. 290 ;:: 2~38~

etanol 96% (2'190 x 10-3 H) ~ _log E 281 :::2'144; log G
289::: 2,1_11.

etanol 807~ (1'199 x 10-3 H); log E; 281 ::: 2/lÜ.

etano! absoluto (1'182 x 10-3 H); lOfE: 282 =2 742; log'E 290:::2,38.

clorofórmio (1'1113 x 10-3 M); log €,28l = 2'14Ü; lógE: 289 :::: 2'141.
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Gr~f1co 5. Espectro no infravermelho de n···propiltio-tioacetato de
etila. Filme em KBr.
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Grafico 6. Espectro no infravermelho de n-propiltio-tioqceta~o de

etila. Repetições da região da qarbonila. Filme em KBr.
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Gráfico 7. Espectro no infravermelho de t-butiltio-tioacetato de
etila. Filme em KBr.
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Gráfico 8. E~pectro no infravermelho de t-butiltio-tioacetato de
etila. RepetiçõeS da região da carbonila. Filme em KBr.
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