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INTROOUÇ~O

Este trabalho faz parte de uma linha recente de pe~

quisa do grupo de Química Orgânica liderado pela Profa. Ora.

Blanka Wladislaw, que investiga reações de sulfõxidos substi

tuidos em posição B por um ãtomo de enxôfre. Ele se propõe a

estudar reações, ainda não descritas na literatura, com rea

gentes de Pummerer.

A presente dissertação inicialmente fornece uma re

visão dos trabalhos da literatura sobre reações de Pummerer.

Al~m disso procura apresentar algumas reações jãconhecidasde

sulfõxidos substituidos em posição B, com a finalidade de des

tacar sua importância em 0uímica nr~ânica Sintética.
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eAP ITU LO 1

Neste capftu10 serio relatados trabalhos d~ 1i-

teratura sobre reações de su1fõxidos com reagentes de Pummerer

e sobre reações de a-alquiltio-su1fõxidos.

1.1. Rearranjos de Pummerer

Os sulfõxidos que possuem um grupo metila ou m~

tilena ligado diretamente ao átomo de enxôfre sofrem facilmen-

te reações nas quais ocorre concomitantemente a redução ao sul

feto e oxidação em posição a. Esta reação foi primeiramente o~

1 2
servada por Pummerer ' , e assim recebeu. seu nome. Pode ser

exemplificada pela reação:

Um grande numero de compostos fui empregaào
3

para iniciar este rearranjo , tais como cloretos de ãcidos car

boxílicos, anidridos, cloretos de ãcidos orgânicos de enxôfre

(RSC1, RSOC1. RS0 2Cl). haletos inorgânicos (S02C12' SOC1 2) e

vãrios outros.

O mecanismo do rearranjo de Pummerer tem sido
1 ,2

extensivamente estudado desde 1909 e 1910 , quando Pummerer

notou o rearranjo nas reaçoes do a-carboxi su1fõxido I e do

a-carbetoxi sulfõxido 11 com ácido clorfdrico ou com anidrido

acetico, e propôs um mecanismo intramolecular.
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..
Em 1955, Bordwe11 e Pitt relataram um estudo das re

ações de rearranjo de Pummerer entre diversos su1fõxidos a1i

fãticos e aromãticos e cloretos de tioni1a e benzoi1a. Os re-

su1tados obtidos encontram-se na tabela 1.

TABELA 1

SULFOXIDOS a-CLORO-SULFETOS RENDH1ENTOS {%}

A PARTIR DE

SOC1 2

r~eSOMe C1CH2Sr·1e 92 45

EtSOEt MeCHC1SEt 40

MeSOC (i"'1e) 3 C1CH2SC( r"1 e ) 3 39

MeSOCH 2C6H5 MeSCHC1C 6H5 75

r~eSOC6 HS C1CH 2SC 6H5 92

MeSOC 6H4C1 (p) C1CH 2SC 6H4C1{p) 90

Estes autores propuseram o seguinte mecanismo para

explicar as reações.
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C1
O OSOC1
1/ I +

RSCH 3 + SOC1 2 ~ R-S-CH ~ R-S-CH + S02+ 3 I 3
C1

C1

1- HCl

+ - ~RSCH 2Cl ~ RS-CH 2 ( [R~=CH2 ~ R~-CH2
+\1

C1 C1 C1

1- C6HSGOOH

o +-C1 Cl
II I

RSCH 3 + C6H5COC1 ---+- R- y-CH 3 ~ R-S-CH 3
OCOC 6H5

+
OCOC 6H5

5
Em 1959, Horner e Kaiser efetuaram reações de uma

s~rie de su1f5xidos com anidrido ac5tico"e anidrido benzoico.

Enquanto su1f5xidos a1ifãticos e cíclicos forneceram produtos

de rearranjo de Pummerer em condições brandas, meti1 feni1sul

fõxido , feni1 benzi1sulfõxido e dibenzilsu1fõxido reagiram

mais dificilmente. Os autores propuseram o seguinte mecanismo

para estas reações:

OCOR

+ ]f
---+ RIS-C-R"

/ \
" o. H

\
R-C=O

R-C=O
I

O H
\ I "RIS-C-R ~
I ,

O H
\

R-C=O

R'S-CHR"
I
OCOR
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6 ,7

Russell e col. sugeriram o seguinte mecanismo pa-

ra o rearranjo de Pummerer de a-ceto-sulfõxidos em ãcido clo

rídrico aquoso.

11

B

{OH
I

RCOCH=SCH 3(', ~

H/O'\.H

Trabalhns mais recentes que investigam o mecanismo

do rearranjo de Pummerer, propoem e discutem quatro passos

mecanisticos envolvidos na reaçâo de sulfõxidos com anidrido

acetico (A, B, C e D).

o
R-~-CH3 + {CH 3CO)2 0 (A»

?COCH 3
RS-CH 3

+

OCOCH 3

III

( (D)

Foram fornecidas provas indicando que qualquer uma

das três prim eiras etapas pode ser determinante da velocida

de da reaçâo total, dependendo tanto do agente acilante como

do sulfõxido.

ETAPA A

A formaçâo inicial do sal de aciloxisulfonio 111 foi
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comprovada pelo isolamento do intermediãrio estãvel IV, obtid~

pela reação com anidrido trifluoracetico
8

•

-OCOCF
3

+
CH 3S-CH 3

6COCF 3

IV

Existem evidências que sugerem ser esta a etapa

lenta, determinante da velocidade do rearranjo. Assim, Iwa-
'3

nami e colo ao estudarem a reação do dimetilsulfõxido com ani

drido benzoico, substituido nas posições para por diversos gr~

pos atraentes e repelentes de eletrons, observaram um valor de

p pos"ftivo.

Uma outra reação que sugeriu ser a acilação o passo
1 o , 1 1

determinante da velocidade, foi relatada por Oae e colo .

Trata-se da ciclização intramolecular do metil o-carboxifenil

sulfõxido (V) em presença de anidrido acetico, via reação de

Pummerer.

V

o
11

A-C-o
~s_~-H(D)

H(D)

VI

(

"~
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As evidências para este mecanismo foram obtidas qua~

do o sulfõxido trideuterado (V), após 50% de conversão, foi r~

cuperado retendo os três deuterios, enquanto que o produto fi

nal ciclizado (VI) continha doisdeuterios. Isto sugeriu que

as etapas C e D não são lentas. Alem disso o efeito isotõpico

cinetico mostrou-se baixo (KH/K D=1,07), excluindo-se a possibl

lidade da etapa B ser o passo lento, determinante da velocida-

de.

ETAPA B

12
Oae e col. , ao estudarem a reação do metilfenilsul

fõxido (VII), substituido em posição para por diversos grupos,

verificaram· que no caso do composto não substituido e do nitro

derivado, o efeito isotõpico cinético (KH/KD) foi aproximada 

mente 3. Com base nestes resultados os autores sugeriram que a

etapa B, remoça0 do próton a, e determinante da velocidade da

reaçao.
O
11

X-C 6H4S-CH 3(CDj) + (CH 3CO)2 0

VII

. lenta
+ )

-H

?COCH 3
X-C H -S-CH

64+ 3

OC OC H3

(
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Um efeito isotõpico ainda mais elevado, (KH/KO=9)
13

foi encontrado por Wilson e stro~g ,na reação do dibenzi1-

sulf5xido (VIII) com anidrido ac~tico.

o
11

C6H5CH2-S-C02C6H5 + (CH 3CO)20

VII I

?COCH 3
C6H5CH-S-C02C6H5

--~'> +

14 45
Johnson e co1. e Oavenport e co1 verificaram tam

bem que o hidrogênio em a mais ãcido e o removido em sais de

aciloxisu1fonio. Assim por exemplo, na reação do metil alquil

sulfõxido (IX) e benzil p-nitrobenzilsulfõxido (X) com anidri

do acetico, o prõton e removidq respectivamente dos grupos me

tila e p-nitrobenzila.

)

IX R = n-propila; i-propila; n-butila

o
11

p-N02C6H4CH2SCH2C6H5 + (CH 3CO)2 0

X

ETAPA C

---~) p-N02C6H4fHSCH2C6H5
OCOCH 3

Esta etapa consiste na clivagem da ligação s-o ,

com formação de um par iônico entre o íon de carbônio estabi

lizado por enxôfre e o íon acetato.

Existem reações de Pummerer nas quais a etapa C e a

determinante da velocidade. Isso foi observado por Numata e
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16
Oae em sulf8xidos cont~ndo grupos com forte efeito indutivo

tais como ciano, carbonrlico, acetilenicoe ci c10 pro pi 1i co •

Estes' facilitam a remoçio do pr5ton, estabilizando o carbanion

formado (XI); e retardam a clivagem da ligação 5-0.

(OCOCH 3
H

+ I rãpida
R-5-CHR " •
. I

OCOCH 3

+ 
RS-CHR '

I
OC OCH 3

XI

lenta) R-;=CHR ' rãpi da)

OCOCH 3

RSCHR '/
OCOCH 3

Os mesmos autores verificaram que no caso da reação

do a-cianometil fenilsulf5xido deuterado (XII) com anidrido a-

c~tico, em presença de icido ac~tico, ap5s 50% de conversão, o

sulfõxido recuperado perdeu todos os deuterios. Se a etapa P.

fosse determinante da velocidade, todo sulfõxido recuperado de

veria reter osdeuterios. A etapa B tamb~m não poderia ser de

terminante da velocidade, pois foi encontrado um baixo efeito

isotõpico cinetico (K H/KO=1,02). O valor negativo de p encon

trado pelos autores para alguns a-cianometil fenilsulf5xidos

substituidos em posição para, constituiu-se numa indicação de

que a etapa C é a determinante da velocidade.

O
11

X-C 6H4SC0 2CN + (CH 3CO)2 0

XII

ETAPA [)

50 % conversão

Envolve a migração do nucleõfilo. A maneira como oeor
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re depende do sulfõxido e do grupo que migra, podendo ser in

tramolecular ou intermolecular.
1 6

T. Numata e S. Oae sugeriram o mecanismo intramo-

lecular, quando estudaram o cianosulfõxido XIII,. segundo o qual

a quebra da ligação s-o era a fase determinante da velocidade

(ETAPA C, P.9 ). Os autores verificaram que, apõs 50% de con

versão, o sulfõxido recuperado reteve 96% de oxigênio marcado
18

( O), demonstrando não ter ocorrido troca do grupo acetoxi.

XII I

'C OC H3• I
• III,S _CH CN

Ar ~+ 2

OCOCH 3

XV

)

'COC H3••, I

';S-CHCN
Ar +-

+

. .,.
•I'.,S- CHCN
~ I

Ar OCiCH
3

XIV

<

XVI

e

1

XVII

1 8
A distribuição de O no ester resultan~e (XIV) mos-

trou-se desigual: 63% no oxigênio do grupo carbonila e 37% no

oxigênio do grupo alcoxi, indicando que o grupo acetoxi elimi

nado ainda estava ligado covalentemente ao intermediirio pre-

cursor do produto de rearranjo (XV). Foi sugerido que a migra

ção poderia se processar atraves de dois intermediãrios cicli-

cos (XVI e XVII).

A migração intramolecular ainda foi sugerida por Oae



---~) CH3C6H4-S-fHCãCH
iC~CH3

XXI

12

17
e col. nos rearranjos de Pummerer do p-tolil propargilsu1fõ

xido (XVIII) e de derivados do feni1 ciclopropilsulfõxido(XIX

e XX). A reação do p-tolil propargilsulfõxido (XVIII) conten
1 8

do O, com anidrido ac~tico, produziu o~ster XXI com desi -

gual distribuição de oxigi~io marcado nos grupos carbonflico
1 8

e eterico, (68% de O no oxiginio do grupo eterico e 32% de
1 8

O no oxigenio do grupo carbonilico) •

•11
CH 3C6H4-S-CH 2C=CH + (CH 3CO)20

XVI II

As reações dos derivados do fenil ciclopropilsulfõ

xido (XIX e XX) mostr~ram-se estereoseletivas, conduzindo a

maior proporçio dos is5meros geometricos que resultavam de u

ma migração intramolecu1ar do grupo acetoxi.

XIX

l70o C/3h
(Rend.92%)

CH 3
CH3COO~CH +
C H S \\' 3

6 S 1\

76

x:r C6HS
+ C6HSS

CH
3

C00\\'" -

31

Entretanto, o mecanismo intermo1ecular foi proposto
1 8

em 1963, por Oae e colo ,para a reação entre o dimeti1su1fõ-

xido e anidrido acetico, na base de resultados obtidos introdu



13

18

zindo-se O no anidrido e analizando-se a quantidade de oxi

genio marcado no produto final (XXII).

*0 *0
11 1/

CH3-~-CH3 + CH3C-~-CCH3

O

)

*0
* "CH 3SCH 20-C-CH3

XXII

-* *OCOCH 3

19

Posteriormente Johnson e Phillips relataram que o

tratamento com uma base, de uma mistura de dois sais de a1co-

xisu1fonio diferentes, contendo um deles, no grupo a1coxi,
1 ..

carbono marcado ( C), resultava na troca desses grupos.

?CH 3
Ar-S-CH 2CH 3+

BF4

~-*CH3

+ C6H5-S-CH 2CH 3
+

BF4

,base)

Ar-S-~H-CH3

0-*CH3

+

C H -S-CH-CH6 5 I 3
0-*CH 3

Essa experiência colocou em dúvida a realizada com

oxigênio marcado, por Oae e co1., (equaçio anterior) pois, na

reação por ele efetuada, a quantidade de ~xigênio marcado pod~

ria ser proveniente da troca de grupos acetoxi, seguida por u

ma migração intram61ecu1ar.
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*0
II

~-C-CH3

------~) CH 3-S-CH 3+

*OC*OCH 3

1
troca de

oxigênio
*0

1/

CH 3SCH 2-*0-C-CHj '~<------

o *0 *0
" 'ICH 3-S-CH3 + CH 3-C-*O-C-CH3

12
Este fato levou Oae e Kise a realizarem estudos

comparativos das velocidades da troca de oxigênio e do rear 

ranjo de Pummerer. Os autores verificaram que no caso do p-t!

1i1 metilsulfõxido, a velocidade da troca de oxigênio era apr!

ximadamente 1/6 da velocidade da reação de Pummerer. Essa ex-

periência demonstrou que a troca de oxigênio não era a ...unlca

responsãve1 pelo resultado por eles anteriormente obtido, e

que a migração ê intermo1ecular.
2 o

Oae ao estudar a reação de Pummerer com o meti1 -

benzil (XXIII) e meti1 fenilsulfõxidos (XXIV) contendo oxigê

nio marcado identificaram nos produtos finais (XXV e XXVI) p!

quenas percentagens de oxigênio marçado. Os autores, na base

disso, sugeriram que o mecanismo intramolecular ocorria com

baixa extensão, prevalecendo o intermolecular.
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11

C6H5CH 2SCH 3
XXI II

*0
11

C6H5SCH 3
XXIV

)

)'

C6HSCH2SCH20COCH3

XXV

5% de *0

C6H5SCH20COCH 3
XXVI

3% de *0

15

21
Finalmente, em 1978, Kunieda _e colo , propuseram o

mecanismo intermo1ecu1ar para a ETAPA O, na reação do S-ceto

su1fõxido XXVII com ãcido clorídrico diluído. Ao empregar ã

gua contendo oxigênio marcado, verificaram que o grupo hidro-

xi1a no produto de Pummerer resultante (XXVIII) provinha da

água.

o
"CH 3SCH 2COC 6H5

XXVII

CH 3S-yHCOC 6H5l80H

XXVIII

+
H )

(

Foram relatadas na literatura algumas experiências

que tinham por finalidade fornecer provas para a formação do

íon de carbEni~ pela dissociação de um par i5nico (P.10), o

correndo o rearranjo por um processointermolecular. São exe!

plos deste tipo, algumas reações de su1fõxidos em meio ~cido,

efetuadas em presença de compostos aromãticos com anel ativa
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22
do. Assim. por exemplo. Bates verificou que o p-bromofenil

carboximetilsulf3xido (XXIX) em meio ãcido. em presença de ani

sol. fornece o produto de Pummerer contendo o grupo p-metoxif~

niléi (XXX). Para explicar esta reação. os autores sugeriram que

houve formação do ion de carbõnio intermediãrio (XXXI) e ataque

ãposição para do anel do anisol.

o
I'p-BrC6H4S-CH 2COfrCH3

XXIX

OH
I

---------~, p-BrC 6H4-S-CH 2COOCH 3
+

l-H20

XXX
p-BrC 6H4-S-CH-COOCH 3. +

XXXI

Um outro exemplo do mesmo tipo foi fornecido por'Hi-

posição

21+
raki e co1 •• que verificaram a ocorrência do ataque

de carbônio. formado a partir do d1meti1sulfõxido. ã

do •,on

para do fenol. r interessante observar que neste caso o reage~

te de Pummerer empregado era o anidrido trifluoracetico que

fornece o trifluoracetato fortemente estabilizado.

1. C6H50H. t.amb.
)

2.(C2H5)3N/ref1uxo

CH 3CN
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1.2. R~ações de a-alquiltio-sulfõxidos

A química de a-alquiltio-sulfõxidos e bem recente.

Estes compostos mostraram ser intermedi~rios vers~teis para

sínteses de a1deidos e cetonas. A grande vantagem no emprego

destes compostos baseia-se em dois fatos:

1. A fãcil geração do carbânion su1finílico pelo emprego de

bases.

2. A fãci1 hidrõlise ãcida do produto obtido pela alquilação

do carbanion, conduzindo aos compostos carbonílicos.

Estas reações seguem o seguinte esquema:

base) RSCHSOR '
R"X H+
--~) ·RSCHSOR' ~

I
-R"

R"-C=O
I
H

ácido

As bases empregadas para a remoção de prõtons dos

a-alquiltio-sulfõxidos foram: hidreto de sõdio, hidreto de p~

tãssio, n-buti1 lítio e diisopropil amideto de lítio. A hidrõ

1ise foi efetuada pelo emprego de ácido sulfúrico ou

perc1õrico em condições brandas.

Este metodo de obtenção de compostos carboní1icos e
24

superior iquele atrav~s do emprego de 1,3-ditiano , Uma vez

que a hidr51ise do mesmo ao composto carboní1ico co~respon

dente era difícil.

Estas reações com os a-a~qui1tio-su1fõxidos têm si-

do estudadas por dois grupos independentes. Tsuchihashi e
25-30 J, 31,32

co1. e Sch/iessinger e co1. .



18

As equações abaixo apresentadas exemplificam as rea

ções estudadas.

"soe H3
R-CH

'seH. 3

....

Alem das reações de substituição foram tambem relata

das as dos carbânions de sulfõxidos a-alqui1tio-substituidos e

seus derivados alqui1ados com compostos carbonf1icos, (conden

sações tipo Knoevenage1) e reações de adição acetonas, este

res e 1actonas a,S-insaturados (adições tipo Hichae1). As equ~

ções que seguem indicam essas reações.

1.n-buLi}
2.RR ' C=O

OH, .... SOCH 3R-C-CH, , .

R' SCH 3

OH,
RR'CCHO

O
". R-'S,

CH
" 2R-S

l~n-_buL~

2.EtI

O
11

R-$-CH-Et
I

RS

l.n-buLi )
2.-C=C-C=O

I I I
X

o Et O
If' "R-$-C-CH C-X

I 2
RS
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CAPITULO 11

APRESENTAÇ~O DE RESULTADOS E DISCUSS~O

As reações que ocorrem através dos carbanions (Capo

I, P. 18) são as únicas que encontramos descritas na literatu

ra para os a-a1quilti~ulfõxidos. Porem, nada consta sobre as

reações que ocorrem atraves do ataque inicial do oxigênio do

grupo S=O nestes compostos, reações estas tão extensivamente

estudadas com sulfõxidos não contendo enxofre na sua molecula.

Assim a reação de Pummerer investigada com sulfõxidos conten

do os ma i 5 va ri ados grupos subs ti tui ntes (Cap. I, P. 2 ) nao

foi descrita para os sulfõxidos contendo enxofre na posição S

Dada a imprevisibilidade da etapa determinante da

velocidade da reação de Pummerer (Capo I, P. 6 ) era difícil

prever se esta seria favorecida ou nao pela presença do grupo

SR. Somente os dados experimentais nos diriam algo sobre este

problema.

Os estudos preliminares, efetuados no nosso labora

tõrio, da reação do etil etiltiometils.u1fõxido (XXXII) com ani
32 ~.

drido acêtico demonstraram que e1alocorre em condições bran

das. Assim o refluxo da mistura de reação em clorofórmio ou

benzeno, em ausência ou presença de acetato de sõdi-o, conduziu

ao su1fõxido inalterado. r digno de nota que nestas condições

os sulfóxidos não substituidos foram transformados em a-aceto

xisulfetos correspondentes (Cap. I, P. 5 ). A reação do etil

etiltiometilsu1fõxido (XXXII) com anidrido acetico e- acetato
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de sódio em condições mais energicas (refluxo a 1400 C) forne

ceu, em vez do a-acetoxisu1feto (XXXIII), produto de Pummerer

esperado, o orto tritioformiato de eti1a (XXXIV) em rendimen

to de 42"%.

AcO

H
I

C2HSS-.y- SC 2HS
OCOCH 3

XXXIII

,
(C 2HSS}3CH r

XXXIV

Ao iniciarmos nossos estudos fizemos reagir. o etil

eti1tiometi1su1fõxido (XXXII) com ãcido clorídrico di1uido.Es

te su1fõxido foi por nós preparado pela oxidação do dieti1di

tioaceta1 do forma1deido com peridro1 e ãcido acetico glaci-·
33

a1 (Cap. 111, P.43). Se ocorresse o rearranjo de Pummerer ,

dever-se-ia obter o tioformiato de eti1a (XXXV).

XXXII

HC1/H20
~

XXXV

Entretanto, quando se deixou a mistura reacional em

repouso, ã temperatura ambiente, por vãrias horas, recuperou

se o su1fõxido de partida inalterado, em 78% de rendimento,

ao lado de pequena quantidade (7%) de dieti1dissu1feto. A au-

sencia do tioformiato de etila (XXXV) na mistura de reaçao

foi verificada pelos espectros de ressonância magnetica nucle
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ar e infravermelho. Esta falta de reatividade do etil eti1tio

meti1sulf6xido (XXXIJ) em condições experimentais brandas, di-
7

verge do resultado da literatura, em que o produto de Pum-

merer(XXXVI) foi obti do em aproximadamente 95% de rendimento

a partir de S-ceto-sulfõxido e ãcido clorídrico aquoso, ã tem

peratura ambiente.

O,H
I

C6HSCQC,HSC H3

. XX XV I

A reação do etil etiltiometilsulfõxido (XXXII)com ã

cido clorídrico aquoso nao podia ser efetuada em condições

mais energicas, dada sua fãcil hidrõlise (Cap. I, P.17).

C2HSSCH2S0C2H5

XXX I I

Em seguida passamos ao estudo da reaçao do mesmo

,

sulfõxido com outros reagentes de Pummerer, tais como clore

to de tionila e cloreto de benzoi1a. Estas reações no caso

de sulfõxidos não substituidos conduziram aos a-cloro-sulfe-

tos em bon.s rendimentos (Cap. I, P.4 ), resultados estes

por nós confirmados inicialmente (Cap. 111, P. 46 e 49).

Em analogia com os resultados da literatura, no ca

so do etil etiltiometilsulfõxido (XXXII) dever-se-ia obter o

cloro dieti1ditioaceta1 do formaldeido (XXXVII).



o
"C2HSSCH2SC2H5

XXXII

C2~SS~HSC2H5

Cl
XXXVI.I

+ S02 + HCl

22
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r digno de ~ota que o clorodimetiltioacetal do for

maldeido, se bem que extremamente sensível ao ar umido, mos -

trou-se um produto estãvel~ sendo ~solado por destilação
3 ..

pressão reduzida

Entretanto, quando se aqueceu o referido sulfõxido

com cloreto de tionila,em diclorometano, sob refluxo, obte -

ve-se uma mistura de clorometil etilsulfeto (XXXVIII) em 70%

de rendimento e dietildissulfeto em 35% de rendimento (Cap~

III, P. 47).

o
11

C2H5SCH2SC2HS + SOC1 2
XXX I I

----~) C2HSSCH 2Cl + C2H5SSC 2H5
XXXVIII

Os espectros de ressonincia- magn~tica ~uclear e de

infrávermelho da mistura reacional indicaram a ausência do

c1or o di e t il di t i oacetal do f orm a1de i do es pe r ado (XXXVI I ). Ve

rificamos tambem a ausência do tioformiato de etila (XXXV)

o qual poder-se-ia ter, eventualmente, formado pela hidrõli-
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se do cloro-ditioacetal XXXVII.

Achamos de interesse verificar se esta reação ocorre

de maneira semelhante com outros a-alquiltio-sulfõxidos com

cloreto de tionila. nas mesmas condiç5es. Para esta finalidade

escolhemos dois sulfõxidos: metil metiltiometilsulfõxido(XXXIX)

e fenil feniltiometilsulfõxido (XL). Estes compostos foram por

nõs preparados pela oxidação dos dialquilditioacetais do for

maldeido correspondentes, pelo emprego de peridrol e ãcido ace

tico (Cap. 111, P.39). A reação destes sulfõxidos (XXXIX e XL)

com o cloreto de tionila conduziu aos cloro-sulfetos correspo~

dentes (XLI e XLII) em rendimentos de 75 e 90% respectivamen

te, ao lado de dimetildissulfeto e difenildissulfeto em rendi

mentos de 39 e 48% respectivamente (Cap. 111, P. 47 p. 48).

o
-li

CH 3 SCH 2SCH 3 + SOC1 2~

XXXIX

o
11

C6HSSCH2SC6H5 + SOC1 2 ---+

XL

CH 3SCH 2Cl + CH 3SSCH 3
XLI

C6 H5SCH 2Cl + C6HSSSC 6HS
XLII

A reação do etil etiltiometilsulfõxido (XXXII) com

cloreto de benzoila em diclorometano (Cap. 111, P.49) forneceu

tambem como produto principal o etil clorometilsulfeto(XXXVIII)

em 53% de rendimento. Entretanto, alem do dietildissulfeto foi

identificado na mistura da reação,.em rendimento de 20%, o tio

formiato de etila (XXXV), provavelmente proveniente da hi-
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drõlise do cloro dietilditioa"cetal do formaldei'do (XXXVIJ)o-ri"

ginalmente formada.

o
"C2H5SCH2SC2H5

XXXII

+

C2HSSCH 2Cl

XXXVIII

C2H5SfHSC2HS
Cl

o
"-~) H-C-SC 2H5
XXXV

Os resultados por nós obtidos nas reaçoes de sulfõ

xidos substituidos por enxofre com reagentes de Pummerer en

contram-se reunidas na TABELA 2.
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TABELA 2

Alguns sulfõxidos substituidos por enxôfre

com reagentes de Pummerer

Produtos Out ros

.sulfõxidos . Reagen.tes esperados Rend.% produtos Rend.%

EtSCH 2SOEt AC 2O/NaOt\c a (EtS)2CHOAc ° Recuperado 100

EtSCH 2SOEt Ac 2o/NaOAc b (EtS)2CHOAc O (EtS)3 CH 42

EtSCH 2SOEt HC1/H 2O HCOSEt ° Recuperado 78
+

EtSSEt 7

EtSCH 2SOEt $OC1 2 (EtS)2 CHC1 O EtSCH 2Cl 70
+

EtSSEt 35

MeSCH 2SOMe SOC1 2 (MeS)2 CHCl ° MeSCH 2Cl 75
+

MeSSMe 39

r ,r,~SCH2S0o/\ 50C1 2 (.0'S)2 CHC1 ° ~SCH2Cl 90
+

í1s S.0 48

EtSCH 250Et ,!tC OC 1 (EtS)2 CHCl ° EtSCH 2C1 53
+

HCOSEt 20
+

EtSSEt
+

,0'C0 2H

a bRefluxo em CHC1 3 ou benzeno, Refluxo sem solvente.

Dois aspectos interessantes devem ser destacados no

comportamento de a-a1quiltio-su1fõxidos em relação aos reage~

tes de Pummerer: a supressão do produto de rearranjo de Pum

merer e a formação de clorometil-su1fetos nas reaçoes com clo

reto de tioni1a e benzoila.
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A diminuição de reatividade em relação ao anidrido a

ç~tico e ;cido clorídrico aquoso era pira n5s surpreendente. ~

primeira vista parecia-nos que os a-alquiltio-sulfõxidos deve

riam ser mais reativos que os sulfõxidos não substituidos e que

o lugar onde ocorreria o a~aque do nucleõfilo seria o carbono

metilenico vizinho ao grupo -SR. Isso resultaria do aumento de

acidez do grupo metilênico no sal de sulfônio intermediario

(XLIIl)(Cap. I, P. 8), devido ã estabilização adicional do car

banion pelo efeito de polarização do ãtomo de enxofre adjacente
35

(XLIV)

OE
I

C2HSSCH2~CH2CH3

XLIII

DE
I

C2HSSCHSCH 2CH 3
- +
XLIV

A diminuição de reatividade pareceu-nos tambem discor

dante com a estabilização do íon de carbõnio (XLV) que se for

maria na etapa seguinte do rearranjo de Pum~erer (Cap. I, P.10)

pela presença do grupo SR vizinho.

C2HSS-CH-SC 2H5
+

XLV
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Uma explicação plausfvel que poderia ser dada para

a diminuição de reatividade por nõs observada na reação do

etil etiltiometilsulfõxido (~XXII) com ãcido clorídrico aquoso

(TA BELA 2, P. 2S ), e que a es t abi 1i zação do car bãni on (XLV11 ) .

retarde a clivagem da lig~ção S-O (Cap. I, P.10).

OH
I

C2HSS-CH-SC 2HS
- +

XLVII

-HO
)

A formação de pequenas quantidades de dietildissul

feto nesta reação indica que, mesmo em condições brandas,oco!

. re uma hidrõlise parcial do sulfõxido. O seguinte mecanismo PE

de ser sugerido para esta hidrõlise:

O
11 H+

C2HSSCH2S-C2HS ~

XXXII

OH
I

C2HSSCH2S-C2H5 ~
+

XL I I I

('

No caso da reação do mesmo sulfõxido com anidrido a

cetico, em que OCOCH 3 deveria ser um grupo de partida melhor

que OH, parecia-nos que a acentuada diminuição de reatividade

(TABELA 2, P.25) poderia ser proveniente da dificuldade na

formação inicial do sal de sulfõnio XLIV. A razão disso pod~

ria residir na diminuição da nucleofilicidade do oxigênio no

a-alquiltio-sulfõxido.
36-38

Trabalhos realizados neste laboratõrio demons-
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traram que os grupos a-alquiltio em compostos carbonilicos di

minuem a basicidade do oxigênio carbonilico. Se o mesmo ocor

ress~ no caso de a-alquiltio-sulf5xidos, esta poderia ser a

causa da diminuição de nucleofilicidade nos mesmos. Era por 

tanto de interesse empreender um estudo de basicidade nestes

compostos, em comparação com os não substituidos corresponde!

teso

Foram por n5s investigadas as basicidades de dois

sulfõxidos: metil metiltiometilsulf5xido (XXXIX) e o sulfõxi

do correspondente não substituido, metil n-propilsulfõxido

os quais foram por nõs preparados pela oxidação com peridrol

e ãcido acetico glacial dos correspondentes dialquilditioa-
35

cetal e sulfeto respectivamente. (Cap. tIl, P. 41 e 42). ~~

ralelamente, no nosso laboratBrio, foram estu.dadas as basici-

dades de um outro par alquiltio-substituido e não substituído

correspondente: etil etiltiometilsulfõxido (XXXII) e etil n

butilsulfõxido.

As basicidades relativas foram determinadas atraves

de medidas da habilidade de formação de pontes de hidrogênio

(S-O--H) com doadores de prõtons, pelo emprego do metodo de

espectroscopia no infravermelho. Escolheram-se para este estu

do dois doadores de pr5tons: pirrol e fenol.

Ao efetuarmos a pesquisa bibliográfica verifica

mos que, se bem que se acham relatadas as medidas de basic'd~

39-41
de de vãrios sulfõxidos alifãticos e aromãticos , nada p~

rece constar da literatura sobre a basicidade de a-alquiltio

sulfõxidos.

As me di das de v NH do pi r r o1 e v OH do f eno1 as soÇ;'.~';~
~- ....
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dos ao oxig~nio foram efetuadas em sistemas tern~rios empre

gando-se como solvente o tetracloreto de carbono. Nestas me

didas a concentração molar do doador foi mantida constante e

tão baixa quanto poss;vel para evitar auto-associação do me~

mo e dentro do limite de getecção do espectrômetro. As con

centrações de sulfõxidos eram variadas de modo a manter sem

pre um excesso das mesmas em relação ao doador, com a finali

dade oe garantir a associação na proporção 1:1 (Cap. 111, P.

35). Al~m disso, as soluçEes eram suficientemente diluidas pa
. ~2

ra minimizar o efeito da polaridade do meio.

Os valores de v NH e vOH foram correlacionados com

os das relaçEes molares aceptor sulfõxido/doador pirrõlico ,

(nSO/n NH ) e aceptór sulf5xido/doador fenõlico (nSO/n OH ) CO!

respondentes. As retas assim obtidas extrapoladas para

nSO/n NH = O e nSO/n OH = O forneciam os valores de vO NH e vO OH

(Cap. 111, P.40). As correlaçEes de vNH em função de nSO/n NH

e vOH em função de nSO/n OH para o metil metiltiometilsulfõxi

do e o correspondente não substituido metil n-propilsulfõxi

do, são apresentadas nos diagramas 1 e 2 (Cap. 111, p.4m.

Os valores de vNH e vOH encontram-se na TABELA 3.A

inspeção destes dados indica, claramente, que hã diminuição

de basicidade substituindo-se no metil n-propilsulfõxido e

no etil n-butilsulfõxido o grupo CH 2 em B pelo ãtomo de en

xôfre.

. ..
~
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TABELA 3

Basicidade relativa de alguns sulfõxidos t pela

espe~tToscopia no I~V. (cm- 1 )

"NH "OH
Sulfõxidos (pi rro 1) (fenol)

Me(CH2)2S0Me 3309 3229

MeSCH 2SOMe 3324 3277

Et(CH2)2S0Et 3313 3227

EtSCH 2SOEt 3320 3262

Parece-nos importante frizar um aspecto interessan

te neste mecanismo. Ele indica a ocorr~ncia d~ processo inte!

molecular através da formação intermediãria do íon de carbõ 

nio estabilizado pelo grupo SR. (Cap. I t P.15).

A supressão da reação de Pummerer e formação de a

cloro-sulfetos nas reações de sulfõxidos contendo enxõfre com

cloreto de tionila e cloreto de benzoila (TABELA 2t P.25) in

dica que contrariamente i reaçio com anidrido ac~tico,- ocor

re a primeira etapa do rearranjo de"Pummerer_ o ataque nucleo

f;lico inicial do oxig~nio no enxôfre ou no carbono carbon;li

cO t com formação do ion de sulfõnio XLVIII(Cap. 1 t P. 7 ). E.!:!._

tretanto t as et~pas seguintes da reação de Pummerer pa recem

ser impedidas t provavelmente t por uma dissociaçio deste últi

mo conduzindo ao ion de carbõnio alquiltiomet;lico XLIX es

tabilizado pelo grupo SR vizinhot que reage com o íon cloreto

dando a-cloro-sulfeto. A formação de dissulfeto como produto
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secundãrio nestas reações poderia ser explicada pela decompo

siçio do grupo de partida XOSR'{L),

o
"RI Cl-S-Cl

's=o./
RSC~2 ~

Cl-C-C H
11 6 5
O

Cl
+

RSCH2-~-RI

OX

XLVIII

C1

+
RS-CH 2
XLIX

.+

RI S-SR I. ~( .o....-_ R's-ox
L

r digno de nota que este mecanismo e semelhante ao

proposto para a hidrõ1ise ãcida de a-a1qui1tio-su1fõxidos{Cap.

II , P. 27).

A ocorrência da etapa A nas reaçoes com cloretos de

tionila e benzoila nio elimina a hipõtese aventada para o ca

so de anidrido acetico, que a diminuição da nuc1eofi1icidade

do oxigênio seja responsãve1 pela diminuição de reatividade.

Tanto no caso de cloreto de tioni1a como no de benzoi1a, os

centros de ataque sio mais e1etrõfi10s.

A formação do tioformiato de eti1a (XXXV) na rea

ção do etil eti1tiometi1su1fõxido {XXXII)com cloreto de benzo

i1a, ao lado do a-cloro-su1feto (TABELA 2, P.25) parece indi-

car a ocorrência parcial do rearranjo de Pummerer. O tioforml

ato de eti1a (XXXV) seria proveniente do cloro dieti1ditioa

ceta1 (XXXVI~)origina1mente formado (Cap.!!, P.24). A difere~

ça com o comportamento na reação com cloreto de tioni1a, pod~

ria ser causada por dois fatores: 1) a mais difícil dissocia

çao do íon de su1fõnio intermediãrio {XLVIII)devido ao fato



32

de C6HSCOOSR ' não ser tão bom grupo de partida como C1SOOSR ' ;

2) a remoção de prõton do grupo CH 2 se daria pelo ataque de

-OCOC 6HS (Cap. 1, P. S) que e uma base mais forte que Cl-. Em

vista disso parece-nos razoãvel sugerir que no caso de cloreto

de benzoi 1a a di ssoci ação qo íon de sul fôni o (XLVI LI) seria

mais lenta, ocorrendo competitivamente a formação do carbânion.

A ocorrência parcial da reação de Pummerer no caso

de cloreto de benzoi1a indica tambem que a eta~a C - cisão da

1igaçãoS-0 (Cap. 1, P.9 )-ocorre com relativa facilidade. Es

te fato di um apoio i hip5tese que no caso de ani"drido acetico

a c1ivagem lenta da ligação 5-0, proveniente da estabilidade

do carbânion,nio seja respons;ve1 pela diminuiçio da reativida

de.
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CAP~TULO 3

PARTE EX~ERIMENTAL .

3.1. Instrumentos

Os espectros no infra-vermelho foram registrados em

um espectrofotõmetro PERKIN-ELMER 457-A, munido com grade de

difraçio. Para as medidas· em soluçio foram utilizadas celas

com janelas de quartzo de 1 cm de espessura. Para espectros em

filme foram empregadas pastilhas de cloreto de sódio ou brome

to de potãssio.

Os espectros de ressonância magnética nuclear foram

registrados em um espectrõmetro VARIAN T-60, com fonte de ra

diofrequência de 60 MHz. Utilizou-se tetracloreto de carbono

como solvente e TMS como padrio interno.

Para as anãlises cromatogrãficas foi empregado um

instrumento VARIAN serie 1800, com detectores de ionização de

chama e condutividade termica, equipado com integrador di9l

tal eletrõnico, modelo 480. Foi utilizado o detector de ioni

zação de chama, uma coluna 3% ~E-60 e nitrogênio como gãs de

arraste.

As determinações de· massa foram efetuadas em balança

METTLER H-34.

KOFFLER.

Os pontos de fusio foram determinados num aparelho

. .
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3.2. Medidas de basicidade relativa por espectroscopia no in

fra-vermelho.

3.2.l i Notaç~es:·

= Frequencia de estiramento da ligação NH do pirrol

associado ao sulfõxido, em solução de tetracloreto

de carbono.

= Frequência de estiramento da ligação OH do fenol as

sociado ao sulfõxido, em solução tetracloreto de

carbono.

VO(NH) = Frequência de estiramento da ligação NH do pirro1

associado ao su1fõxido, em solução de tetrac10reto

de carbono, ã diluição infinita do sulfõxido.

VO(OH) = Frequência de estiramento da ligação OH do fenol as

sociado ao sulfõxido, em solução de tetracloreto de

carbono, ã diluição infinita do sulfõxido.

3.2.2. Preparação das amostras

As amostras foram preparadas por pesagem e diluições

sucessivas, utilizando-se balões volumªtricos e pipetas gradu!

das. Peneiras moleculares foram utilizadas para eliminar tra-

ços de umidade.

As soluções-mãe dos doadores de prõton tinham conce~

trações iniciais de (6,2lxlO- 3M-pirrol e 6,Ox10- 3M-fenol).

As soluções mãe dos aceptores foram: 124,2 x lO-3 M

usando pirro1, e 60 x lO-3M usando fenol.
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Para as amostras utilizadas nas medidas, manteve-se

constante as concentrações de pirrol e fenol de 1,55xl0-3M e

3xl0- 3M respectivamente, variando-se a relação molar aceptorl

doador nas faixas 16-60 no caso do doador pirrõlico e 1-10 do

doador fenõ1ico.

Para cada sistema sulfõxido-doador-tetracloreto de

carbono, foram preparadas seis amostras com diferentes concen

trações. (TABELAS 4 e 5).

No feixe de referencia colocou-se uma solução binã

ria sulfõxido-tetrac10reto de carbono, Sendo as concentrações

mantidas iguais às das amostras medidas (TABELAS 6 e 7).

TABELA 4

Diluições necessãrias para a preparáçâo das amostras dos sis

temas ternários e conc~ntrações dos seus componentes

Isol/INHI

16

20

24

30

34

40

50

60

Isol

(mo 1/l )

0,0248

0,0310

0,0372

0,0465

0,0527

0,0620

0,0775

0,0930

INHI

(mol/l )

0,00155

0,00155

0,00155

0,00155

0,00155

0,00155

0,00155

0,00155

Volume do

aceptor(m1)

0,8

1 , O

1 ,2

1 ,5

1 ,7

2,0

2,5

3,0

Volume do Volume do

doador(m1) CC1 4 (m1)

1 ,O 2,2

1,0 2,0

1,0 1,8

1,0 1,5

1,0 1,3

1,0 1,0

1,0 0,5

1 , O



TABELA 5
36

Dilu;ções necessãri as para a preparaçao das amostras dos s;s

temas ternãrios e concentrações dos seus componentes

ISOI 10HI Volume do Volume do Volume do
Isol/loHI

(mo 1/l ) (mo 1I 1 ) aceptor(ml) doador(ml) CC1 4 (ml)

1 Os003 OsOO3 Os2 2s0 1 s8

2 0,006 0,003 0,4 2 s0 1 ,6

4 0,012 0,003 0,8 2 s0 1 ,2

6 0,018 Os003 1 ,2 2 s0 0,8

8 0,024 0,003 1 s6 2,0 °s4

10 Os030 Os003 2 s0 2 s0

Tfi.BELA 6

~iluições necessãrias para a preparaçao das

amostras de referência

Isol

(mo 1/l )

Os0248

Os03l 0

Os0372

Os0465

Os0527

Os 062 n

0,0775

0,0930

Volume do

aceptor(ml)

0,8

1 , O

1 ,2

1 ,5

1 ,7

2,0

2,5

3,0

Volume do

CC1 4(ml)

3,2

3,0

2,8

2,5

2,3

2,0

1 ,5

1 , O
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TABELA .7

Diluições necessãrias para a preparação das

amostras de referência

1501

(mo11l)

0,003

0,006

0,012

0,018

0,024

0,030

Volume do

aceptor(ml)

0,2

0,4

0,8

1 ,2

1 ,6 .

2,0

Volume do

3,8

3,6

3,2

2,8

2,4

2,0

3.2.3. Pr-ocedimento geral

Os espectros foram registrados i temperatura ambien

te, na faixa de 3800-2000cm- l , na velocidade mínima de varredu

ra e fenda normal; usando-se como referência o pico de

2850,7cm- 1 do po1iestireno. A precisão das medidas estã re1aci

onada com o erro do aparelho, especificado em ± 4cm- l , na re

gião de 4000-2000cm- 1 •

A distância entre o mãximo de absorção qas bandas

consideradas--e--o--pi--co_de referência foi medida em mm, com a

utilização de um paquímetro e convenientemente transformada p~

ra a escala de numero de onda.

Cada sistema ternãrio foi registrado cinco vezes, ti
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r~ndo-se posteriormente uma media dos valores e obtendo-se

assim as frequências de estiramento das ligações N-H e O-H

(V(NH) e v(OH)) correspondente a cada concentração.

cada siste-

ma

Os valores

ternãrio foram

de vO(NH)

obtidos por

e vO(OH) para

extrapolação' da curva

v (NH) x [sOII INHI ou v (O H) x IsOII rOHl Pa r a di i ui çã o i nf i ni ta

dos sulfõxidos t ou sejat quando a concentração do sulfõxido e

ra igual a zero. Obtendo-se assim o valor de VOe

3.2.4. Medidas das frequências de estiramento associadastv(NH)

ou v(OH)t nos sistemas: sulfõxido-doador-tetrac1oreto

de carbono.

TABELJI. 8

Sistema meti1. n-propi1su1fõxido-pirrol ou fenol-

tetrac1oreto de carbono

Isol/lNHI
-1 Isol/IOHI

-1
v(NH) cm v(OH) em

1 3241 tO

16 3311 t 3 2 3234,4

20 3311,1 4 3227,6

24 3310 t 3 6 3225 t 9

30 3309 t 3 8 3225 t 9

34 3309 t 5 1O 3225,6

= 3313 cm- 1 (Diagrama 1, P.40)

_ 3228,5 cm- 1 (Diagrama 2, P.40)
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TABELA 9

Sistema meti1 metiltiometi1su1fõxido-pirro1 ou

feno1-tetracloreto de carbono

ISOI/INHI -1 Isol/loHI -1
v(NH) cm. \) (OH) cm

20 3323,2 1 3292,5

24 3322,3 2 3282,3

30 3322,2 4 3269,2

40 3320,5 6 3267,5

50 3319,3 8 32 65,0

60 3317,0 10 326 3,3

vO(NH) = 3326,5 cm- l (Dia.grama 1, P.40)

vO(OH) = 3273,5 cm- 1 (Diagrama 2, P.40)

·3.3. Compostos sintetizados

3.3.1. Preparação do metil n-propi1sulfõxido

43

3.3.1.1., Preparação do metil n-propilsulfeto

A uma solução de hidróxido de sõdio (20,5g 0,512 mol)

em ãgua (125 ml), agitada fortemente, adicionou-se lentamente

n-propilmercaptana (38g 0,5 mol). Completada a reação adicio 

nou-se iodeto de metila (71g 0,5 mol). A mistura· foi aquecida

entre 30-60QC, com agitaçio, por tr~s horas. O produto foi des

tilado a vapor, em seguida extraido com eter. A fase eterea

foi lavada com ãgua, solução de hidróxido de sõdio 10%, por

tr~s vezes, e finalmente com ãgua. Secou-se com cloreto de cã1
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~io anidro. Destilou-se o solvente. A destilação fracionada

forneceu 31,4 9 (70%) do produto liquido, incolor, de:

PE 9l,5-940C

I V (cm - 1) 1475 -1 4OO U'1F);' 1250 (F); -- 975 (F) •

RMN 2,45(t.2H); 2,05(s.3H); 1,57(sex.2H); 1,0(t.3H).

43

Lit. PE 94,5-95,60c

IV 44 (cm- l ) 1475-1395 (MF); 1250 (F); 960 (F).
4S

RMN5 2,39(s.2H); 2,O(s~3H).

3 3

3.3.1.2. Oxidação do meti1 n-propi1su1feto

A uma solução de meti1 n-propilsu1feto (9 g 0,1 mo1)

em ãcido acetico glacial (21,6 m1), resfriada em banho de ge

lo e agitada, adicionou-se lentamente peridrol (1l,4.m1

0;101 mo1). A mistura foi agitada por mais 50 minutos ã tem

peratura ambiente. Ap6s esse tempo, adicionou-se diclorometa

no (129 m1), neutralizou-se com carbonato de potãssio (25,80)

e filtrou-se. O filtrado foi seco com sulfato de sódio anidro

e o solvente eliminado em evaporador rotatório. A destilação

forneceu 6,97 g (66%) do produto líquido incolor de:

PE 93 0 C/10 mmHg

I V (cm- 1) 1O4O U1 F)

RMN Ô 2,67(t.2H); 2,50(s.3H); 1,73(sex.2H); 1,07(t.3H).

44

Lit. PE 102 0C/15 mmHg

IV (cm- 1 ) 1040 (HF)
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3.3.2. Preparaç~o do metil metiltiometilsulf5xido.

. .. 6
3,3.2 .•.1. Preparação do dimetilmercaptal do formaldeido

A uma mi s t ur a de me t il me r capt a na (2 59 O, 52 mo 1) e

formalina(7,8g 0,26 mol) ·resfriada em banho de gelo e sal

introduziu-se lentamente e com agitação continua ãcido clorí

drfco seco, at~ ; saturação. Em seguida extraiu-se com ;ter.

O excesso de ãcido foi eliminado com uma solução de hidróxido

de s5dio 2%. Secou-se com carbonato de potãssioanidro. A de!

tilação fracionada forneceu 26,4g (94%) do produto liquido in

color de:

PE 48 0 C/12 mmHg

IV(cm- l ) 1420

RMN Ó 3,59(s.2H); 2,12(s.6H)

.. 7
Lit. PE 480 C/12 mmHg

IV(cm- l ) 1435; 1421

RMN Ô 3,65(s.2H); 2,13(s.6H).

3 3
3.3.2.2. Oxidação dodimetilmercaptal do formaldeido

A uma solução de dimetilmercaptal do formaldeido

(25,09g 0,232 mol) em ãcido acitico (SOml) adicionou-se lenta

mente peridrol ~6,5ml 0,232 mol), mantendo a temperatura de

reação entre o-soe com o auxílio de um banho de gelo. A mistu

ra foi agitada por 30 minutos ã temperatura ambiente. Apõs es

se tempo adicionou-se diclorometano (300ml), neutralizou-se com

carbonato de potãssio (60g) e filtrou-se. O filtrado foi seco
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com sulfato de sódio anidro. O solvente foi eliminado em e-

vaporador rotat5rio. O residuo foi destilado

14,8g (51,2%) do produto liquido incolor de:

PE 92-3 0 C/2,5 mmHg

IV (cm- 1) 1042

RMN Ô 3,73(s.2H); 2,60(s.3H); 2,32(s.3H)

recolhendo-se

33
Lit. PE 92-3 0 C/2,5

IV(cm- l ) 1040

Rtt1N (C DC 13) ô

mmHg

3,63(s.2H); 2,59(s.3H); 2,32(s.3H).
I

3.3.3. Preparação do etil etiltiometilsulfõxido

48

3.3.3.1. Preparação do dietilmercaptal do formaldeido

Foi efetuada como descrito em 3.3.2.1. partindo-se de

34 , 19 ( O, 55 mo 1) de e til me r capta na e 8, 229 (O, 5 5 mo 1) de f°rma

lina. Obteve-se 30,9g(83%) do produto liquido incolor de:

PE 67 oC/12 mmHg

IV(cm- 1) 1420

RMN Ô 3,63(s.2H); 2,63(q.4H); 1,30(t.6H)

49

Lit. PE 68 oC/13 mmHg

3.3.3.2. Oxidação do dietilmercaptal do formaldeido
33

Empregando-se o procedimento descrito e~ 3.3.2.2. e

partindo-se de 15,8g (0,116 mo1) de dietilmercaptal do formal

deido em 25ml de ãcido acetico glacial e 13,3ml (0,116 mQl)de
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peridrol, obteve-se 11,6Sg (72,6%) do produto liquido incolor

de:

PE 86 0 C/0,4 mmHg

IV (cm- l ) 1042(F)

Rt4 N: Ô 3,63 ( s • 2H); 2, 81 (q .. 4H); 1, 32 ( t •6H)

o espectro de RMN em COC1 3 é concordante com a literatura.

33

Lit. PE 95-97 0 C/2,5 mmHg

I V( cm - 1 ) 1042

Rr." N (CoC13) ô 3,.7 2( s • 2H ); 2, 5- 3 , 3- (m . 4H); 1,36 ( t. 3H) ;

1,32(t.3H)

3.3.4. Preparaçio d~ fenil feniltiometilsulf5xido

_ so
3.3.4.1. Preparação do difenilmercaptal do formaldeido

A uma mistura de fenilmercaptana ~1,7g 0,197 mol),

formalina (3,2g 0,106 mol) e ãcido acetico (40ml) introduziu-

se, rapidamente, com agitação e leve aquecimento o ãcido clo

rídrico seco, ate ã saturação. Ap5s algum tempo, depois do a

parecimento de uma camada oleosa, jogou-se em ãgua, extraiu 

se com éter, lavou-se com ãgua, solução de hidr5xido de sódio

2% e finalmente com ãgua. Secou-se com carbonato de potãssio

anidro. Eliminou-se o solvente em evaporador rotatõrio. O re-

síduo foi destilado, recolhendo-se 15,4g (66,3%) do

s51ido de:

PF 34-SoC

RMN: Ô 7,1-7,5(m.10H); 4,27(s.2H)

produto

-,
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33
3.3~4.2, Oxidação do difeni1mercaptal do formaldeido

A uma solução de difenilmercaptal do formaldeido

(5,3g 0,228 mol) em ãcido °acetico (17,2ml) imerso em banho de

-agua, adicionou-se lentamente peridrol (2,58m1). Essa mistu-

ra foi agitada por 60 minutos ã temperatura ambiente. Adicio

nou-se, em seguida, diclorometano (300ml).Neutralizou-se com

carbonato de potãssio (21g), pequena quantidade de ãgua foi

acrescentada. Secou-se com sulfato de sõdio anidro. Eliminou-

se o solvente em evaporador rotatõrio. O produto foi purifi

cado por cromatografia em coluna, usando-se silica-gel (MERK

70-230 mesh ASTM) e como eluente o diclorometano. Obteve-se

49 (70%) do produto liquido de:

IV (cm- 1) 1049

RMN: o 7,1-7,8(m.10H); 4,05(s.2H).

33 1
Lit. IV(cm-) 1049

RMN Õ 7,1-7,8(m.10H); 4,03(d.1H); 3,98(d.1H).

It 8
3,3.5. Preparação do clorometil etilsulfeto

A uma suspensão de paraformaldeido(5g 0,16 mol) em

etilmercaptana (10,3g 0,16 mol) resfriada em banho de gelo e

sal, passou-se uma corrente de ãcido clorídrico ate ã satura

çao, quando então se obteve uma solução clara. Em seguida ad;

cionou-se cloreto de cãlcio anidro, deixando-se assim por 24

horas. Apõs esse tempo fez-se uma rãpida filtração e então
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passou-se uma corrente de nitrogênio para eliminar o excesso

de gãs clorfdrico e eter. Efetuou-se uma destilação, .obten

do-se 9,5g (53,8%) do produto liquido incolor de:

PE 12S-6oe
IV{cm- 1) 1090

RMN: o 4,71(s.2H); 2,77{q.2H); 1,33(t.3H)

48
Lit, PE 128-131 0e

3.4. Reações de su1f5xidos com cloreto de tioni1a.

3.4.1. Descrição do procedimento geral.

A uma solução de cloreto de tioni1a em dic10rometa

no, aquecida a refluxo, adicionou-se lentamente, urna solução

do su1f5xido em dic10rometano. Deixou-se em refluxo, por uma

noite, ã temperatura ambiente. O produto foi destilado.

Partiu-se de 17,5g (0,147 mo1) de cloreto de tioni

la em 26m1 de dic10rometano e 109 (0,128 mo1) de dimetilsu1

f5xido em 26m1 de dic1orometano. Obteve-se 11,49 (92%) de

c1orometi1 meti1su1feto de:

PE 101-Soe

RMN: o 4,73(s.2H); 2,27(s.3H)

Lit.
4

PE 104-6 0 c
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3.4.3. Reação do meti1 meti1tiometilsulfõxido com cloreto de
~

tioni1a •

Partiu-se~de ag (0,0128 mo1) de,c1oreto de tionila

em 4,2m1 de dic1orometano e 3,2g (0,0128 mo1) de meti1 metil-
t

tiometi1su1fõxido em 5,2m~ de dic1orometano.

Obteve-se um produto com faixa de ebulição de 104

6oC. Entretanto seu espectro de RMN indicou tratar-se de uma

mistura de c1orometi1 meti1su1feto (75%) e dimeti1dissulfeto

(39,2%).

RMN Ô 4,71 (s.3H); 2,40(s); 2,27(s.2H)

Ressonância dos compostos autênticos:

C1orometi1 meti1su1feto

RMN Ô 4,73(s.2H); 2,27(s.3H)

Dimeti1dissulfeto
51

RMN Ô 2,39(s.6H)

3.~.4. ,Reaçio do etil eti1tiometilsulf5xido com cloreto de ti
~

oni1a •

Partiu-se de 17,5g (0,0147 mol) de cloreto de tioni

eti1dela em 2,6m1 de diclorometano e 1,959 (0,0128 mol)

etiltio~eti1sulfõxido em 2,6ml de diclorometano.

Obteve-se um produto de PE 40 0 C/10mmHg. Entretanto o

seu espectro de R~N indicou tratar-se de uma mistura de cloro

meti1eti1su1feto (70%) e dieti1dissu1feto (35%).

RMN Ô 4,71 (s.2H); 2,70(2q.6H); 1,33(t.9H)

"
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Ressonância dos compostos autênticos:

C1 orometi 1 eti 1sul feto.

RMN Ô 4,71(s.2H); 2,77(q.2H); 1,33(t.3H)

Dietildissu1feto

Rr~N ô 2,71(q.4H); 1,33(t.6H)

Tioformiato de etila

RMN Ô 10,5l(s.lH); 2,79(q,2H); 1,50(t.3H).

3.4.5. Reaçio do fenil feni1tiometilsulf5xido com cloreto de
4

tionila •

Partiu-se de 1,759 (0,0147 mol) de cloreto de tion!

la em 2,6ml de diclorometano e 3,29 (0,0128 mo1) de fenil fe

niltiometilsulfõxido em 2,6ml de diclorometano.

Obteve-se um produto com faixa de ebulição de 94-

6oC. Entretanto o seu espectro de RMN indicou tratar-se de u

ma mistura <te clorometil 'fenils'u1feto (90%) e difenildissu1-

feto (48%).

RMN Ô 7,1-7,6(m); 4,87(s.2H)

Ressonância do composto autêntico

Oifeni1dissulfeto
S2

RMN (COC1 3 ) Ô 7,23-7,48(m.10H)
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3,5, Reações de sulfõxidos com cloreto de benzoila,

..
3,5.1. Reação do dimetilsulfõxido com cloreto de benzoila •

A uma solução de cloreto de benzoila (45g 0,32 mo1)

em 50ml de diclorometano, 'aquecida a refluxo, adicionou-se

lentamente, uma solução de dimeti1su1fõxido 01,7g 0,15 mo1 )

em 30m1 de diclorometano. Em seguida deixou-se em refluxo por

mais 60 minutos. O produto foi destilado, recolhendo-se 6,6g

(45%) de clorometil meti1sulfeto de:

RMN Ô 4,73(s.2H); 2,27(s.3H) •

..
Lit. PE 104-6oC

3.5.2. Reação do etil etiltiometi1sulfõxido com cloreto de ben
..

zoila •

A uma solução de cloreto de benzoi1a ~,Sg 0,032mo1)

em 5m1 de dic1orometano, aquecida a refluxo, adicionou-se, le~

tamente, uma solução de etil etiltiometilsu1fõxido (2,3g 0,015

mo1) em 3m1 de dic1orometano. Em seguida deixou-se em refluxo

por mais 60 minutos.

RMN Ô 10,50s; 4,71s; 2,77q; 1,33t

Cromatografia de gãs (BOOC 1,5 min.; 30 o/min. 4,5 min.;12,Sol

mino 1,5 min.; 250 0 C 6 min.). A cromatografia de gãs do produ

to bruto indicou atraves da comparação com produtos autênti-

cos tratar-se de uma mistura de clorometil etilsulfeto, tiofo!

miato de etila e dietildissu1feto. A presença dos dois primei-



.ros compostos foi confirmada pela comparação dos sinais de

ressonância magnêtica nuclear do produto bruto com os do c10

rometi1 eti1su1feto e tioformiato de eti1a autênticos.

A i ntegração"do" mesmo'-e·spec~trode·ress-t>nâflci-a"ma9né,

tica nuclear indicou que o tripleto centralizado em 81,33

corresponde aos grupos metí1icos do c10rometil etilsulfeto,dl

eti1dissu1feto e tioformiato de etila.

Os rendimentos do tioformiato de eti1a e c10rometil

eti1sulfeto foram estimados em 20% e 53% respectivamente.

Por destilação obtiveram-se 5g do produto 1íquido.0

resíduo que cristalizou com o resfriamento, apresentou ponto

de fusão (121-123 0 C) coincidindo com o do ãcido benzoico (PF=

1220C).

3.6. Reação de su1fõxidoscom ãcido clorídrico em meio aquoso.

3.6.1. Reação doeti1 eti1tiometilsu1f5xido com ãcido c10rí 
3

drico, em meio aquoso.

Adicionou-se ao eti1 eti1tiometi1sulf5xido(2g 0,0131

mal), aos poucos, ãgua (7,5m1) e em seguida ãcido clorídrico

(5m1). A mistura foi deixada em repouso ã temperatura ambiente

por 36 horas. Apõs esse tempo colocou-se eter e neutralizou-se

com carbonato de potãssio e filtrou-se. O filtrado foi satura-

do com sulfato de s5dio cristalizado, e extraido com eter em

extrator continuo. A solução eterea foi seca com sulfato de

magnesio anidro. O solvente foi eliminado ew. evaporado r rotatõ

ri o.

A cromatografia de gãs do produto bruto (BOOC 2 mino
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.23,3 0 jmin. 6 min.; 80 jmin. 2 min.; 260 0 4 min.), indicou, pe

la comparação com os produtos autênticos, ser constituido de

78% do etil etiltiometi1su1fõxido de partida e de 7% de die

tildissu1feto.

O espectro de ressonincia magn~tica nuclear mostrou

a ausência do pico correspondente ao tioformiato de eti1a

(810,51).

o espectro de infra-vermelho indicou a ausência de

absorção na região da carboni1a.
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SUM~RIO

A presente dissertação tem por objetivo o estudo dos

rearranjos"de Pummerer~ainda~não~descritos-na iiteratura··para

a-alquiltio-sulfõxidos.

r apresentado um apanhado bibliogrãfico que consta de

duas partes:

a) Um relato dos trabalhos sobre os rearranjos de

Pummerer com os sulfõxidos que não possuem ãto

mo de enxofre na cadeia carbônica.

b) Um resumo dos trabalhos que estudam algumas rea

ções de a-alquiltio-sulfõxi90S.

Na primeira parte desta revisão e dado destaque ~as

possibilidades mecanisticas da reação de Pummerer, apontando-se

a sua dependência dos diversos fatores, tais como as estruturas

do sulfõxido, do reagente de Pummerer e das condições experime~

tais empregadas.

Na segunda parte sao destacadas a acidez aumentada do

grupo metilena de a-alquiltio-sulfõxidos e a sua fãcil hidrõli

se ãcida, características estas de grande importância para o

nosso estudo da reação de Pummerer com os referidos compostos.

No presente trabalho são preparados quatro sulfõxidos:

metil n-propilsulfõxido (I) metil metiltiometilsulfõxido (11)

etil etiltiometilsulfõxido (111) e fenil feniltiometilsulfõxi 

do (IV), todos eles jã descritos na literatura.



o
li

CH 3SCH 2SCH 3,

II

o
11

C2HSSCH2SC2HS'

III

o
II

C6HSSCH2SC6HS

IV
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são descritas as reações do etil etiltiometilsulfõxido

(111) com anidrido acetico."O rearranjo de Pummerer não ocorreem

condições brandas, havendo recuperação do sulfõxido de partida.

Em condições mais energicas e isolado o ortotritioformiato de e-

til a.

r r~latada a reação do mesmo sulf~xido (111) com ãcido

clorídrico aquoso, na qual houve recuperação de grande parte do

produto de partida e formação de pequenas quantidades do dietil

dissulfeto.
,

são' apresentadas as reaçoes do metil metiltiometilsul-

fõxi do (II), eti 1 eti 1ti ometil sul fáxi do (I II) e fenil fenil ti om~

tilsulfõxido (IV) com cloreto de tionila. Em todas elas, em vez

do cloro ditioacetal esperado, produto normal do rearranjo de

Pummererocorre formação de clorometil-sulfetos correspondentes

em rendimentos de 70-90%, ao lado de dissulfetoscorrespondentes.

o
II

RSCH 2SR + SOC1 2

)

RSCHSR
I
Cl

Finalmente é relatada a reaçao do etil etiltiometilsul

fõxido (111) com clore~o debenzoila. Nesta reação hi também au

sincia do produto normal do rearranjo de Pummerer e for~ação de

dois produtos principais: clorometilsulfeto e tioformiato de eti
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la, ao lado de pequenas quantidades de dissu1feto e ãcido ben

zoico.

Na discussão dos resultados obtidos são destacados

dois aspectos' de maior-importância nas reações 'dos a-a1qui1 ~.

tio-su1fõxidos: a supressão do produto de rearranjo de Pum

merer e a formação de c10rometi1-su1fetos nas reações com c10

reto de tioni1a e cloreto de benzoi1a.

são relatadas as medidas de basicidades relativas p~

10 emprego de dois doadores de prõtons, pirro1 e feno1, atra

v~s do m~todo de esp~ctroscopia no infra-vermelho do eti1 eti!

tiometi1su1fõxido (11) e meti1 meti1tiometi1su1fõxido (11) em

comparação com os su1fõxidos correspondentes não substituidos.

Os dados obtidos v O
NH e v O

OH indicam uma diminuição de basici

dade do oxigênio su1fini1ico, resultante da introdução de um·

itomo de enxofre' na posição 2 dos su1fõxidos.

r sugerida a diminuição de basicidade e emconsequê!

cia da nucleofi1icidade do oxigênio sulfinilico como responsã

ve1 pela diminuiçã~ da reatividade com os reagentes de Pum-

merer.

r proposto o mecanismo de três passos para a forma

ção dec10rometil-su1fetos nas reações com cloreto de tionila

e cloreto de benzoila.

A formação de ortotritioformiato de etila e tioformi

ato de etila nas reações com anidrido acetico e cloreto de

benzoila, respectivamente e interpretada como decorrente do re

arranjo de Pummerer.
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SUMMARY

This thesis investigates the Pummerer rearrangements

not described inthe "literature, for some a-a1ky1thfo~"

su1phoxides.

A 1iterature report divided in two parts is presented:

a) Pummerer rearrangements of the su1phoxides not containin~

su1phur atom in the carhon chain.

b) Some investigations on the reactions of a-alky1thio

sulphoxides.

In the first part, the mechanistic aspects of the

Pummerer rearrangement are described being emphasized their

dependence on several factors, such as the structure of the

su1phoxide and Pummerer reagent, and experimental conditions.

In the second part the increased acidity of the

methylene group of the a~a1ky1thio-su1phoxides and its easy

hydrolysis are appointed, as they are of great importance for

our study of the Pummerer rearrangement.

In the present work:

1. Four su1phoxides a1ready described in the 1iterature are

prepared: methy1 methy1thiomethylsu1phoxide (I), methy1

n-propylsulphoxide (11), ethyl ethylthiomethylsulphoxide

(111), and phenyl phenylthiomethylsulphoxide· (IV).

I I I

o
11

C2H5SCH2SC2HS

I I I

o
II

C6H5SCH2SC6H5

IV
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2. The reactions of ethyl ethylthiomethylsulphoxide (111) with

acetic anhydride are described. The Pummerer rearrangement

does not occur in mild conditions being recovered the

starting material. ,In more .. drastic .condition the. ,ethyl

trithioformate is isolated.

3. The reaction of the same sulphoxide (111) with hydrochloric

diluted acid is reported to give mostly starting material

and small amount of diethyldisulphide.

4. The reactions of methyl methylthiomethylsulphoxide (I),

ethyl ethylthiomethylsulphoxide (111) and phenyl phenylthio

methylsulphoxide (IV) with thionyl ch16ride are presented.

In all cases instead of the expected chloro dithioacetal,

the normal Pummerer rearrangement product, chloromethyl

sulphides were identified in the 70-90% yield in mixture

with small amounts of the corresponding disulphides.

5. The reaction of ethyl ethylthiomethylsulphoxide (111) with

benzoyl chloride is reported. Again the absence of the normal

Pummerer rearrangement product with formation of chloromethy!

sulphoxide and small amount of disulphide are observed. How

ever, an addicional product, ethylthiofo!t"'mate, was also pro

duced.

6. The suppression of the normal Pummerer rearrangement product

and formation of chloromethyl-sulphides in the reaction with

thionyl chloride and benzoyl chloride are discussed.

The relative basicity measurements using pirrol and

phenol as proton donors by IR spectroscopy are reported for

ethyl ethylthiomethylsulphoxide (111) and methyl methylthio

methylsulphoxide (I) and compared to the corresponding unsubsti
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tuted sulphoxides. lhe obtained data (vo
NH and v O

OH )

indicate a decrease of basicity of sulphinyl group by replacement

of B-methylene group by sulphur atom in the sulphoxides studied.

Is suggested that decrease in basic;ty and conse

quently of nucleophilic;ty of the oxygen atom is responsible

for the decrease of reactiv;ty toward Pummerer reagents.

A three step mechanism ;s proposed for the formation

of chloromethyl-sulphides in the reactions with th;onyl

chloride and benzoyl chloride.

lhe formation of ethyl orthotriethyl thioformate and

ethyl thioformate as secondary products in the reactions with

acetic anhydride and benzoyl chloride respectively is interpre!

ed as resulting from the Pummerer rearrangement.
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