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RESUMO 
 

 

Hui, M. L. T. “Análise conformacional e estudo das interações eletrônicas dos          

2-etilsulfinil-tioacetatos de fenila-4’-substituídos”. 2008. 156f. Tese (Doutorado) - Instituto 

de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

A presente tese trata da síntese, análise conformacional e estudo das interações eletrônicas dos 

2-etilsulfinil-tioacetatos de fenila 4’-substituídos (I) e dos tioacetatos de fenila 4’-substituídos 

(II) (compostos de referência). O estudo conformacional foi realizado por intermédio da 

espectroscopia infravermelho (IV) apoiada por cálculos teóricos HF, DFT e NBO (Natural 

Bond Orbital). A análise no IV de νCO da série (I) se correlaciona relativamente bem com os 

cálculos HF e B3LYP. Estes cálculos indicaram a existência de quatro conformações estáveis 

[q-c2-sin (q-g-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin], sendo somente as três primeiras conformações, 

de população significativa, presentes em solução. A conformação q-c2-sin do HF 

transforma-se na conformação q-g-sin no DFT, conforme esperado nos sulfinil-tioésteres. 

Tanto no HF como no B3LYP as conformações q-c2-sin (q-g-sin) e g3-sin apresentam 

freqüências de νCO degeneradas e correspondem ao componente de maior freqüência e de 

maior intensidade do dubleto, e a conformação g1-anti corresponde ao componente de menor 

freqüência e de menor intensidade do dubleto no IV. Os cálculos HF e B3LYP reproduzem o 

resultado experimental. A população relativa do componente de maior freqüência de νCO, que 

corresponde à somatória das populações das conformações [q-c2-sin (HF) ou q-g-sin (DFT) e 

g3-sin (HF e DFT)], em relação ao componente de menor freqüência, que corresponde à 

conformação g1-anti (HF e DFT), varia de (100%, CCl4; 100%, CHCl3) no 4’-nitro derivado 

(1) a (90%, CCl4; 83%; CHCl3) no 4’-metóxi derivado (6). Enquanto a conformação q-c2-sin 

(HF) é estabilizada pelas interações eletrostática Oδ-
(CO)...Sδ+

(SO) e de transferência de carga 

nO(CO)/σ*S-O, as conformações q-g-sin, g3-sin e g1-anti (HF e DFT) são estabilizadas pelas 



 

 

interações σC4-S5/π*C1-O2 (forte), πC1-O2/σ*C4-S5, nS/π*C1-O2, nO(SO)/π*C1-O2, nO(CO)/σ*C6-H6 (fracas) 

e π*C1-O2/σ*C4-S5. Todas as conformações são fortemente estabilizadas pelas interações: 

n(S3)/π*C1-O2 (conjugativa), nO2(CO)/σ*C1-S3 e nO2(CO)/σ*C1-C2 (através das ligações), sendo mais 

fortes para as conformações q-c2-sin (HF), q-g-sin, g3-sin (HF e DFT) em relação à 

conformação g1-anti (HF e DFT). Adicionalmente, as conformações sin [q-c2 (HF), q-g (DFT) 

e g3 (HF e DFT)] são também estabilizadas pela interação nO(CO)/π*Ph e a conformação g1-anti 

é estabilizada, no HF e DFT, pelas interações: n2(SO)/σ*C11-H11 e πC9-C10/σ*C4-H4. Nos 

tioacetatos de fenila de referência (II) as interações orbitalares n(S3)/π*C1-O2, nO2(CO)/σ*C1-S3, 

nO2(CO)/σ*C1-C2 (fortes) e nO(CO)/π*Ph (fraca) são responsáveis pela maior estabilização da 

conformação sin (de maior freqüência calculada de νCO) em relação à conformação anti (de 

menor freqüência calculada de νCO), que é estabilizada pelas interações n(S3)/π*C1-O2, 

nO2(CO)/σ*C1-S3, nO2(CO)/σ*C1-C2 (fortes) e πC9-C10/σ*C4-H4 (fraca). Os valores negativos dos 

deslocamentos da freqüência teóricos da carbonila das conformações [q-c2-sin (HF), q-g-sin 

(DFT)], g1-anti (HF e DFT) e g3-sin (HF e DFT) dos compostos da série (I) em relação às 

freqüências de νCO (HF e DFT) dos confôrmeros sin e anti da série (II) estão de acordo com a 

somatória das interações eletrônicas acima mencionadas. A análise de difração de raio-X do 

4’-bromo derivado (I) indica que este composto é estabilizado no estado sólido numa 

conformação cuja geometria é semelhante à conformação q-g2-sin. 

 

 

Palavras chave: 2-etilsulfinil-tioacetatos de fenila 4’-substituídos, análise conformacional, 

espectroscopia no infravermelho e cálculos teóricos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Hui, M. L. T. “Conformational Analysis and Electronic Interaction Study of 

4’-substituted 2-ethylsulfinyl-phenylthioacetates”. 2008. 156f. PhD Thesis - (Doctoral) 

-Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

This thesis reports the synthesis, conformational analysis and electronic interaction study of 

4’-substituted 2-ethylsulfinyl-phenylthioacetates (I) and 4’-substituted phenylthioacetates (II) 

(reference compounds). The conformational analysis was performed through IR spectroscopy 

supported by theoretical calculations HF, B3LYP and NBO (Natural Bond Orbital). The νCO 

analysis for series (I) in general matches well with the HF and B3LYP computations. These 

data indicate the existence of four stable conformations q-c2-sin (q-g-sin), g3-sin, g1-anti and 

q-g2-sin, being the first three conformations the only ones of reasonable populations and 

present in solution. The HF q-c2-sin conformation is transformed into the B3LYP q-g-sin 

conformation, as expected for the sulfinyl thioesters. Both in the HF and B3LYP the (q-c2-sin, 

q-g-sin) and g3-sin conformations show degenerated νCO frequencies and they correspond in 

the IR spectrum (solution) to the doublet higher frequency component of larger intensity. The 

g1-anti conformation corresponds to the doublet lower frequency component of smaller 

intensity. In general, HF and DFT calculations reproduce well the experimental results. The 

relative population of the higher νCO doublet frequency component, which corresponds to the 

summing up of [(q-c2-sin (HF), q-g-sin (DFT) and g3-sin (HF and DFT)] conformation 

populations, with respect to the lower frequency component, which corresponds to g1-anti 

conformation population  (HF and DFT), varies from (100%, CCl4; 100%, CHCl3) in the 

4’-nitro derivative (1) to (90%, CCl4; 83%; CHCl3) in the  4’-metoxi derivative (6). While 

the q-c2-sin (HF) conformation is stabilized by the Oδ-
(CO)....Sδ+

(SO) electrostatic and 

nO(CO)/σ*S-O, nO(CO)/σ*C6-H6 orbital interactions, the q-g-sin, g3-sin e g1-anti (HF and DFT) 



 

 

conformations are stabilized by the σC4-S5/π*C1-O2 (strong), πC1-O2/σ*C4-S5, nS/π*C1-O2, 

nO(SO)/π*C1-O2, nO(CO)/σ*C6-H6 (weak) and π*C1-O2/σ*C4-S5 interactions. All the conformations 

are strongly stabilized by: the n(S3)/π*C1-O2 and nO2(CO)/σ*C1-S3 e nO2(CO)/σ*C1-C2 interactions, 

being stronger for the q-c2-sin (HF), q-g-sin, g3-sin (HF e DFT) conformations and weaker for 

the g1-anti conformation (HF and DFT). Furthermore, the sin [q-c2 (HF), q-g (DFT) and g3 

(HF and DFT)] conformations are also stabilized through nO(CO)/π*Ph interaction and the 

g1-anti conformation is stabilized in the HF e DFT by the n2(SO)/σ*C11-H11 and πC9-C10/σ*C4-H4 

interactions. This trend is in line with the higher the νCO frequency of [q-c2-sin (HF), q-g-sin 

(DFT)] and g3-sin (HF e DFT) conformations relative to the frequency of g1-anti (HF e DFT) 

conformation. As for the reference 4’-substituted phenylthioacetates (II) the NBO method (HF 

and DFT) revealed that the n(S3)/π*C1-O2, nO2(CO)/σ*C1-S3, nO2(CO)/σ*C1-C2 and nO(CO)/π*Ph (weak) 

interactions are responsible for the larger stabilization of the sin conformation (the higher 

computed νCO frequency) with respect to the anti conformation (the lower computed νCO 

frequency) which is stabilized by the n(S3)/π*C1-O2, nO2(CO)/σ*C1-S3 and nO2(CO)/σ*C1-C2 along 

with the weak πC9-C10/σ*C4-H4  interactions. The negative carbonyl frequency shifts (Δν) for 

the [q-c2-sin (HF), q-g-sin (DFT)], g1-anti (HF e DFT) e g3-sin (HF e DFT) conformers of 

compounds of series (I) relative to the νCO frequencies (HF e DFT) of sin e anti conformers of 

series (II) are in good agreement with the summing up of the above mentioned electronic 

interactions. The X-ray diffraction analysis of the 4’-bromo derivative (I) shows that this 

compound assumes in the solid state a geometry similar to that of the less stable q-g2-sin 

conformation. 

 

 

Keywords: 2-ethylsulfinyl-phenylthioacetates, conformational analysis, infrared spectroscopy 

and theoretical calculations 
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1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Nossos estudos anteriores de alguns β-carbonil-sulfóxidos XC(O)CH2S(O)R (X = Me, 

Ar, NR2, OR e SR; R = Me e Ar) através das espectroscopias: Infravermelho, RMN de 13C, 

UV e espectroscopia fotoeletrônica, difração de raio-X e cálculos teóricos1-5 indicaram em 

geral que a conformação gauche é a mais estável. No entanto, estudos análogos de 

α-sulfinilacetofenonas, XC(O)CH2(S(O)R [X = Ph; R = Me, Et, iPr e Ph) (I) 6-7 e X = p-Y-Ph 

(para Y = OMe, Me, H, Cl, e Br; R = Et) (II)]8 mostraram que o confôrmero cis era o mais 

estável, excetuando-se para os casos onde R = tBu para a série (I) e Y = CN e NO2; R = Et 

para a série (II) onde a conformação gauche é a mais estável. A estabilização da conformação 

gauche foi atribuída às interações orbitalares πCO/σ*C-S e π*CO/σC-S (em menor extensão). O 

estudo recente das α-fenilsulfinil-N,N-dietilacetamidas para-substituídas,  

Et2NC(O)CH2(S(O)Ph-X9 no infravermelho apoiado por cálculos teóricos, indicou a 

existência de uma única conformação estável a cis. A estabilização peculiar da conformação 

cis no caso das α-alquilsulfinilacetofenonas em relação às α-alquil- e α-aril- sulfinilacetonas, 

foi atribuída à relaxação da densidade eletrônica π do anel benzênico à carbonila (decorrente 

da conjugação πPh/π*CO). Analogamente no caso das α-fenilsulfinil-N,N-dietilacetamidas 

para-substituídas, a grande estabilização da conformação cis foi atribuída à forte conjugação 

nN/π*CO do grupo carboxamido [N–C=O↔N+=C–O-] que por sua vez aumenta 

                                                 
1 Olivato, P. R.; Mondino, M. G. Phosphorus, Sulfur, Silicon and Relat. Elem., 59, 219-224, 1991. 
2 Olivato, P. R.; Bonfada, E.; Rittner, R. Magn. Reson. Chem., 30, 81-84, 1992. 
3 Olivato, P. R.; Mondino, M. G.; Sakuragi, M. (resultados não publicados). 
4 Olivato, P. R.; Bueno, E.; Guerrero, S. A.; Zukerman-Schpector, J., 18th International Symposium on the 
Organic Chemistry of Sulfur, Florence, Italy, Book of Abstracts, 1998. 
5 Olivato, P. R.; Guerrero, S. A.; Rittner, R. Phosphorus, Sulfur, Silicon and Relat. Elem., 156, 255-257, 2000. 
6 Distefano, G.; Dal Colle, M.; de Palo, M.; Jones, D.; Bombieri, G.; Del Pra, A.; Olivato, P. R.; Mondino, M.   
J. Chem. Soc., Perkin Trans.2, 1661-1669, 1996. 
7 Olivato, P. R.; Mondino, M. G.; Yreijo, M. H.; Wladislaw, B.; Bjorklund, M. B.; Marzorati, L.; Distefano, G.; 
Dal Colle, M.; Bombieri, G.; Del Pra, A. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 109-114, 1998. 
8 Olivato, P. R.; Reis, A. K. C. A.; Ruiz Filho, R.; Dal Colle, M.; Distefano, G. J. Mol. Struct. (Theochem), 
577,177-186, 2002. 
9 Olivato, P.R.; Vinhato, E.;. Rodrigues, A; Zukerman-Schpector, J.; Rittner, R.; Dal Colle, M. J. Mol. Struct., 
827, 25-34, 2007. 
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significativamente a densidade eletrônica do oxigênio carbonílico, facilitando a interação de 

transferência de carga nO(CO)/σ*SO. Estudos da determinação da afindade eletrônica do orbital 

do orbital π*CO em derivados carbonílicos MeC(O)X (X = Me, SEt, OEt e NEt2)10 indicaram 

que o tioéster (X = SEt) apresenta a maior afinidade eletrônica da série (EA= 0,95 eV), sendo 

o seu valor maior do que o da acetona (X = Me) (EA = 1,26 eV). No entanto, o éster (X = OEt) 

e a amida (X = NEt2) apresentam afinidades eletrônicas significativamente menores i.e.   

2,09 eV e 2,29 eV, respectivamente. Adicionalmente, há um aumento progressivo da energia 

de ionização experimental do par de elétrons isolado da carbonila nO(CO) indo-se da amida  

(X = NEt2; Ei = 9,20 eV), para acetofenona (X = Ph; Ei = 9,34 eV), butanona (X = Et;     

Ei = 9,46 eV), tioéster (X = SEt; Ei = 9,64 eV) e éster (X = OEt; Ei = 10,45 eV). Estes dados 

estão de pleno acordo com uma maior estabilização da conformação cis em relação à gauche 

no caso das α-sulfinil-amidas como pudemos constatar anteriormente9. Já no caso dos 

α-sulfinil-tioésteres esperar-se-ia uma grande estabilização da conformação gauche em 

relação à cis, uma vez que as interações orbitalares σC-S//π*CO e nS/π*CO devem ser mais fortes 

nos α-sulfilnil tioésteres do que nos outros compostos          

α-sulfilnil-carbonílicos. Por outro lado a interação de transferência de carga nO(CO)/σ*SO que 

estabiliza a conformação cis deveria ser mais mais fraca nos α-sulfilnil tioésteres em 

comparação com outras classes de compostos carbonílicos com a exceção dos 

α-sulfilnil-ésteres onde a referida interação deveria ser ainda mais fraca.  

Assim sendo, com a finalidade de elucidar a natureza das diferentes interações 

eletrônicas que podem estabilizar as conformações cis e gauche nos α-sulfilnil tioésteres, 

achou-se de interesse na presente tese estudar os α-etilsulfinil-tioacetatos de 

fenila-para-substituídos H2C[S(O)Ph-Y]C(O)SEt (Estrutura 1), contendo em para: 

substituintes atraentes, hidrogênio e doadores de elétrons, através da espectroscopia no 

                                                 
10 Jones, D.; Modelli, A.; Olivato, P.R.; Dal Colle, M.; de Palo, M.; Distefano, G. J. Chem.Soc. Perkin Trans.2, 
1651-1656, 1994. 



Introdução e Objetivos 
___________________________________________________________________________ 

 

3

infravermelho, difração de raio-X e cálculos teóricos. Estes compostos modelos foram 

selecionados levando em conta que as interações orbitalares e eletrostáticas que podem operar 

nas conformações cis e gauche, devem ser afetadas pelas variações na conjugação envolvendo 

o substituinte em para do grupo fenilsulfinila e conseqüêntemente afetar a estabilização das 

referidas conformações.  

 
 

Y S C CH2

S

O

O CH2CH3

X = NO2 
       Cl        
       Br
       H
       Me
       OMe

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 

 

Estrutura 1 

 

A presente tese está subdividida em três capítulos: 

 

 A primeira parte apresenta uma revisão bibliográfica de alguns trabalhos relevantes sobre 

o estudo da isomeria conformacional e interações eletrônicas de algumas classes de 

compostos carbonílicos α-sulfinil substituídos; 

 

 Na segunda parte, capítulo 3 é relatado e discutido os resultados experimentais e teóricos 

obtidos;  

 

 O quinto capítulo contém uma descrição da parte experimental do trabalho bem como a 

preparação dos compostos estudados.
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 - ISOMERIA CONFORMACIONAL E INTERAÇÕES ELETRÔNICAS DE 

β-CARBONIL-SULFÓXIDOS   

  

Em 1996, Bueno et al4,11 efetuaram o estudo das α-fenilsulfinilacetonas-para-substituídas 

(Estrutura 2) através das espectroscopias de IV e RMN de 1H e de 13C e cálculos ab initio 

3-21 G*. 

 

CH3 C
H2

C S

Y

OO

 

 

  Y = NO2, Br, Cl, H, Me e OMe 

 

               Estrutura 2 

 

Nestes compostos foram observadas a existência da isomeria rotacional cis-gauche, 

sendo o confôrmero gauche mais estável do que o cis em toda a série. A estabilização da 

conformação gauche foi atribuída somatória das interações π*CO/σC-S e πCO/σ*C-S, sendo esta 

última a prodominante. Concluiu-se que a interação πCO/σ*C-S é mais forte nos cetosulfóxidos 

quando tem-se em para substituintes atraentes de elétrons e mais fraca quando tem-se em 

para substituintes doadores de elétrons. De fato observou-se que a população relativa c/g é 

menor com o grupo para-nitro e a maior com o grupo para-metóxi. O diagrama qualitativo do 

                                                 
11 Bueno, E. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 1996. 
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nível de energia dos orbitais πCO e σ*C-S não perturbados evidencia a mencionada variação da 

interação πCO/σ*C-S com a variação do efeito eletrônico do substituinte (figura 1). Neste 

diagrama constata-se que enquanto o nível não perturbado do orbital πCO é constante na série, 

o nível não perturbado do orbital σ*C-S é mais estabilizado quando na posição para do grupo 

fenilsulfinil tem-se substituintes atraentes de elétrons e menos estabilizado quando temos em 

para grupos doadores de elétrons. A partir do diagrama ficou evidenciado que o nível não 

perturbado σ*C-S estará mais próximo do nível πCO originando uma forte interação πCO/σ*C-S 

(δEA) quando se tem em para grupos atraentes de elétrons. Já o nível não perturbado σ*C-S 

estará mais afastado do nível πCO originando uma interação orbitalar πCO/σ*C-S mais fraca 

(δED) quando se tem em para grupos doadores de elétrons. 

 

δEHδED

σ*C−SO

πCO
δE(A)

δE(A)(A)

(H)

(D)

 

 

Figura 1 - Diagrama dos níveis de energia dos orbitais πCO e σ*C-S das          
α-fenilsulfinilacetonas-para-substituídos antes e depois da interação. 

 

Assim sendo, o aumento progressivo do poder atraente de elétrons indo-se na posição 

para de substituintes doadores a receptor de elétrons, aumenta a carga formal positiva no 

átomo de S, induzindo com isso a transferência de carga do orbital πCO para o orbital σ*C-S. 

Paralelamente a interação hiperconjugativa é π*CO/σC-S é desfavorecida com o aumento do 

poder atraente de elétrons. 
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 Foi efetuado o cálculo ab initio 3-21 G* da α-fenilsulfinilacetona que indicou uma 

geometria cis estabilizada pela transferência de carga nO(CO)→πS=O (Estrutura 3) 

 

C C

O

Me

S

H
H

O

Ph

δ+

δ−δ− δ+

 
 

Estrutura 3 

 

Portanto constatou-se uma maior estabilização do confôrmero cis na série dos 

β-cetosulfóxidos quando Y = NO2 e a menor quando Y = OMe. Assim concluiu-se que, 

quando Y for um substituinte atraente de elétrons deverá intensificar a carga formal positiva 

no enxofre facilitando, portanto a transferência de carga, e quando Y for um substituinte 

doador de elétrons deverá atenuar a carga positiva no enxofre diminuindo a transferência de 

carga. 

Contrariando a previsão teórica onde o confôrmero cis apresentou-se ligeiramente mais 

estável do que o gauche, em solução, a estabilização do confôrmero gauche mostrou-se 

preponderante sobre o confôrmero cis em solvente de baixa polaridade. Essa estabilização do 

confôrmero gauche foi atribuída à forte interação πCO/σ*C-SO que ocorre neste confôrmero e 

que é bem mais importante quando tem-se em para no anel fenilsulfinila grupos atraentes de 

elétrons (NO2) e menos significativa quando tem-se em para grupos doadores de elétrons 

(OMe). 

Merece destaque o fato de que cálculos recentes12 HF/6-31G** e B3LYP/6-31G** (DFT) 

da α-fenilsulfinilacetona (Estrutura 3) mostraram que a conformação gauche é bem mais 

estável do que a cis estando por conseguinte de pleno acordo com os dados experimentais de 

                                                 
12 Dal Colle, M. (resultados não publicados); 
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Infravermelho. Adicionalmente os mesmos cálculos efetuados12 para a α-metilsulfinilacetona 

(Estrutura 4) indicou que a conformação gauche é praticamente a única existente neste 

composto (> 98%) sendo a conformação cis de alta energia (< 2%) e portanto muito pouco 

estável. 

 

CH3 C

O

H2
C S CH3

O

 
 

Estrutura 4 

 

 

Em 1996, Mondino
6,13

 estudou as α-metilsulfinil- e          

α-fenilsulfinil-acetofenonas φC(O)CH2S(O)R (R = Me e φ) por intermédio das 

espectroscopias: no infravermelho e fotoeletrônica, cálculos ab initio 6-31G** e difração de 

raio-X. 

  Analisando a banda de νCO no infravermelho das α-metilsulfinil- e          

α-fenilsulfinilacetofenonas observou-se a ocorrência de um dubleto cujas intensidades 

relativas eram praticamente constantes em n-hexano, tetracloreto de carbono e clorofórmio, 

sendo o componente de mais alta freqüência o mais intenso. Em solventes mais polares 

(acetonitrila e dimetilsulfóxido) observou-se uma reversão das intensidades relativas nos 

dubletos (Figura 2). Este efeito anômalo do solvente e a ocorrência na região do primeiro 

harmônico da carbonila de um dubleto com freqüência de νCO ca. duas vezes aquelas da 

região fundamental e de intensidades relativas próximas evidenciou a existência da isomeria 

conformacional cis/gauche. 

                                                 
13 Mondino, M. G. Tese de Doutoramento, Instituto de Química da Universidade de São Paulo, 
1996. 
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  O fato da população relativa cis/gauche obtida pelo cálculo ab initio ter 

praticamente o mesmo valor da população cis/gauche obtida através da banda da carbonila no 

infravermelho, em n-hexano, permitiu que os autores atribuissem o componente de alta 

freqüência do dubleto ao confôrmero cis (de maior concentração) e o de menor freqüência ao 

confôrmero gauche. 

  A diminuição da população do rotâmero cis em solventes de alta polaridade 

conjuntamente com os valores negativos dos deslocamentos de freqüência dos confôrmeros 

cis (ΔνC) das α-metilsulfinil- e α-fenilsulfinilacetofenonas sugerem a existência de um 

complexo intramolecular (Estrutura 5) entre os dipolos C=O e S=O. Este complexo se 

dissocia em solventes polares favorecendo o confôrmero gauche. 

 

 

c/g = 0.6

c/g = 2.0c/g = 1.6

1680.0

1671.0

1686.0

1678.0

CH3CN (ε = 38)

n-C6H14 (ε = 1.9)

1683.0

1675.0(c)

(g) (g)

(c)

CCl4 (ε = 2.2)

(c)
(g)

1670.0

1678.5

c/g = 2.3

CHCl3 (ε = 4.8)

DMSO (ε = 47)

1671.01680.5

c/g = 1.0

(c)

(g)
(c) (g)

 

 

Figura 2 - Representação esquemática das intensidades de νCO da 
α-metilsulfinil-acetofenona mostrando uma variação anormal das razões de população 
cis/gauche com o aumento da polaridade do solvente. 
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Estrutura 5 

 

A alta estabilidade do rotâmero cis em relação ao gauche para as         

α-metilsulfinil- e α-fenilsulfinilacetofenonas estão em desacordo com os estudos anteriores 

dos correspondentes β-cetosulfetos e β-cetosulfonas  onde  as  conformações preferênciais 

eram as gauche. Porém, os dados no infravermelho das α-metilsulfinil- e 

α-fenilsulfinilacetofenonas estão de acordo tanto com o cálculo ab initio que indica a 

predominância do rotâmero cis sobre o gauche como com o difratograma de raio-X da 

α-metilsulfinilacetofenona que mostrou ser o rotâmero cis o único presente no estado sólido. 

Os dados da espectroscopia fotoeletrônica indicaram a existência de uma transferência de 

carga no estado fundamental entre os orbitais no(CO) e π*SO. Esta interação é apoiada pelo fato 

da distância interatômica entre o oxigênio carbonílico e o enxofre do grupo sulfinila ser 

menor que a soma dos raios de van der Waals dos átomos envolvidos. 

 

Em 1998, Olivato e colaboradores7 estudaram o equilíbrio conformacional cis/gauche de 

algumas α-sulfinilacetofenonas (Estrutura 6) através da espectroscopia no Infravermelho, 

cálculos ab initio e geometrias obtidas a partir de difratogramas de raio-X. 
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C
H2

C
R

S

O O

 
 

R = Me, Et, i-Pr, Ph e t-Bu 

 

Estrutura 6 

 

As bandas de νCO no IV dos referidos compostos, medidas em solventes de polaridade 

crescente, mostraram de uma maneira geral que a banda de absorção da carbonila apresenta-se 

na forma de um dubleto. Assim, o componente de maior freqüência da banda sobreposta, foi 

atribuído à conformação mais polar cis (Estrutura 7) e ao componente de menor freqüência, 

foi atribuído à conformação gauche (Estrutura 8). 

 

 

O S(O)R

H

Ph

H H

O

Ph

H

S(O)R

 

 

        Estrutura 7            Estrutura 8 

 

Entretanto, os autores observaram que o efeito do solvente sobre as intensidades relativas 

dos componentes sobrepostos da banda de νCO apresentava um comportamento anômalo. Em 

solvente de baixa polaridade, o componente atribuído à conformação mais polar cis (para   

R = Me, Et, i-Pr e Ph) era o mais intenso. Observaram ainda que, aumentando-se a polaridade 
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do solvente, a intensidade do componente de maior freqüência decrescia e valores de 

deslocamento de freqüência (Δνc) negativos para os componentes atribuídos aos confôrmeros 

cis.  

 Cálculos ab initio mostraram que no estado gasoso, a população relativa das 

conformações cis/gauche dos referidos compostos é bastante próxima daquela encontrada em 

solução de baixa polaridade. 

 De posse destes resultados, os autores sugeriram que a conformação cis dos referidos 

compostos é estabilizada por uma forte interação eletrostática entre os dipolos C=O e S=O 

(Estrutura 5). Os cálculos ab initio mostraram que nesta conformação a distância interatômica 

entre o oxigênio carbonílico e o átomo de enxofre é menor do que a soma dos raios de van der 

Waals. Este encurtamento de distância sugere fortemente a existência da interação de 

transferência de carga Oδ-
CO...Sδ+

SO. Experimentalmente, este encurtamento de distância é 

observado nas estruturas obtidas a partir dos difratogramas de Raio-X para alguns compostos 

da série estudada. 

Segundo os autores, o inesperado decréscimo da população da conformação cis, em 

solventes de maior polaridade, pode ser explicado devido à melhor solvatação dos oxigênios 

dos dipolos C=O e S=O, proporcionada pela conformação gauche (Estrutura 10). 
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                  Estrutura 9                   Estrutura 10 
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Para o caso da t-butil-sulfinilacetofenona, o espectro de IV mostra que o componente de 

menor freqüência é o mais intenso em solventes de baixa polaridade. Esse resultado mostra-se 

concordante com o resultado dos cálculos ab initio, onde a conformação mais estável é a 

gauche. Assim, a interação de transferência de carga Oδ-
CO.....Sδ+

SO é prejudicada pelo 

impedimento estérico causado pelo grupo t-butila, que, por conseguinte desestabiliza a 

conformação cis (Estrutura 9). 

 

Dando continuidade ao estudo das α-etilsulfinilacetofenonas, Olivato e colaboladores8 

estudaram as α-etilsulfinilacetofenonas contendo em para- substituintes atraentes, hidrogênio 

e doadores de elétrons (Estrutura 11) através da análise da banda de estiramento da carbonila 

no Infravermelho apoiada por cálculos ab initio HF/6-31G**. 

 

C
H2

CH3S
C
H2

C

Y

O O

 

 

          Y = OMe (7), Me (8), H (9), Cl (10), Br(11), CN (12) e NO2 (13) 

 

                               Estrutura 11 

 

Na fase gasosa, os quatro confôrmeros mais estáveis para os compostos 7 e 9 seguem a 

ordem de energia: cis2 < gauche3 < gauche2 < gauche4 e no caso do composto 13 constatou-se 

seguinte ordem de energia: gauche3 < gauche2 < cis2 < gauche4. 

 No estudo em solução somente, os confôrmeros cis2 e gauche3 foram detectados, os 

quais correspondem aos componentes de maior e menor freqüência da carbonila, 
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respectivamente para toda a série estudada. 

 Em solventes de baixa constante dielétrica: tetracloreto de carbono e clorofórmio, o 

confôrmero cis2 prevalece sobre o gauche3, exceptuando-se o caso dos derivados para-ciano 

(12) e para-nitro (13), em clorofórmio no qual o confôrmero gauche3 torna-se mais estável. 

Deve-se salientar que em ambos os solventes, a população relativa cis2/gauche3 aumenta 

progressivamente indo-se em para- de substituintes atraentes a doadores de elétrons. Este 

comportamento decorre do aumento progressiva da intensidade das interações Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) 

e Hδ+
(CO).....Oδ-

(CO) (Estrutura 12) que estabiliza a conformação cis2. Simultaneamente ocorre a 

diminuição progressiva da contribição das interações Oδ-
(SO).....Cδ+

(SO), orto-Hδ+
(Ph).....Oδ-

(SO) e 

Hδ+
(Et).....Oδ-

(CO), que estabilizam o confôrmero gauche3 (Estrutura 13). 
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               Estrutura 12                              Estrutura 13 

 

 Analogamente às α-sulfinilacetofenonas estudadas anteriormente7 nos derivados de 

(7)–(13), o confôrmero gauche3 torna-se o mais estável em acetonitrila (solvente de alta 

constante dielétrica) decorrente da forte solvatação dos dipolos C=O e S=O (Estrutura 9 e 10) 

do trabalho das acetofenonas α-alquilsulfinilssubstituídas6,7. 

 Este comportamento sugere que a posição do equilíbrio c2/g3 em clorofórmio é 

determinada principalmente pela estabilidade do complexo intramolecular de cis2 (Estrutura 

12) e somente em menor extensão pela somatória das interações que estabilizam o confôrmero 
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gauche3. 

Este trabalho dá suporte à hipótese da estabilidade peculiar do confôrmero cis das 

α-alquilsulfinilacetofenonas em relação às correspondentes acetonas 

α-alquilsulfinilssubstituídas. 

 

 Vinhato et al9, estudaram recentemente as N,N-dietil-α-fenilsulfinilacetamidas (Estrutura 

14), contendo em para- substituintes atraentes, hidrogênio e doadores de elétrons, através da 

análise da banda da carbonila no Infravermelho em solventes de polaridade crescente, apoiado 

por cálculos ab initio HF/6-31G(d,p). 

 

S
C
H2

CEt

Et

O O

Y  

                      Y = OMe, Me, H, Cl, Br e NO2 

                             Estrutura 14 

 

 Os autores constataram em todos os solventes estudados a ocorrência de uma única 

banda simétrica de υCO. Os dados do cálculo indicaram a presença de quatro confôrmeros 

estáveis: dois cis e dois gauche (a diferenciação entre eles é que uma das metilas do grupo 

N,N-dimetil-carboxamido encontra-se na posição anti e a outra na posição sin). 

Segundo os autores, o confôrmero cis é o mais estável no estado gasoso correspondendo 

à uma única banda de carbonila observada em fase condensada (em solução). A conformação 

cis é fortemente estabilizada pela ocorrência simultânea da interação eletrostática e de 

transferência de carga Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) além de uma interação por ligação de hidrogênio 

Oδ-
(CO).....Hδ+

(orto-Ph). Já a conformação gauche apresenta uma fraca interação Oδ-
(SO).....Cδ+

(CO) 
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(Figura 6). 

 A presença de uma única banda simétrica de υCO corresponde ao par de confôrmeros cis 

os quais são os mais polares e mais estáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

Estrutura 15                              Estrutura 16 

 

Figura 3 – Interações presentes nas conformações cis e gauche (Estruturas 15 e 16, 
respectivamente) das N,N-dietil-α-fenilssulfinilacetamidas para-substituídas. 

 

 Os autores descrevem que os compostos da série apresentam um abaixamento de 

freqüência, em relação ao composto de referência N,N-dietilacetamida, de 11 cm-1. Isto 

corrobora coma proposição de que para os confôrmeros cis há uma interação eletrostática e de 

transferência de carga Oδ-
(SO).....Cδ+

(CO) e uma interação eletrostática entre Oδ-
(CO).....Hδ+

(orto-Ph). 

 A grande estabilização da conformação cis das α-fenilsulfinilacetamidas 

N,N-dietilacetatos para-substituídas decorre da forte conjugação nN/π*CO do grupo 

carboxamido [N–C=O ↔ N+=C–O-] que por sua vez aumenta significativamente a densidade 

de carga do oxigênio carboxílico facilitando as interações Oδ-
(SO).....Cδ+

(CO) e de transferência 

de carga nO(CO)/σ*S-O. Deve-se salientar neste ponto que este comportamento é análogo aquele 
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da conformação cis das acetofenonas-sulfóxidos (decorrente da forte conjugação πPh/π*CO) e 

bastante distinto daquele observado nas acetonas α-metilsulfinil- e α-fenilsulfinil-substituídas 

onde a estabilização da conformação cis, decorrente da interação eletrostática Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) 

e de transferência de carga nO(CO)/σ*S-O ocorre em pequena extensão (vide referência 9, página 

14). 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 - Estudo Conformacional e das interações eletrônicas dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos 
de fenila para-substituídos apoiado pelo cálculo ab initio Hartree-Fock (HF) 

 

A Tabela 1 apresenta os dados das bandas de νCO no infravermelho dos 

α-etilsulfinil-tioacetatos de fenila p-substituídos (1)-(6) deconvoluídas computacionalmente, 

em solventes de polaridade crescente (n-C6H14, CCl4, CHCl3 e CH3CN). Essas bandas 

apresentam-se na transição fundamental como dubletos, na maioria dos solventes estudados, 

sendo o componente de maior freqüência ca. 8-10 vezes mais intensas do que o de menor 

freqüência. Na região do 1º harmônico da carbonila constata-se para a maioria dos compostos 

uma única banda cuja freqüência é ca. duas vezes à do componente de mais alta freqüência do 

dubleto da transição fundamental. Já, no derivado de bromado (3) constata-se na região do 1º 

Harmônico um dubleto cujos componentes apresentam freqüências ca. duas vezes àquelas 

observadas na transição fundamental e de intensidades relativas próximas das observada na 

transição fundamental. Este efeito é sugestivo da ocorrência da isomeria conformacional 

cis-gauche na série analizada14-15. 

A Figura 4 mostra tanto o efeito do solvente sobre o dubleto da carbonila como a região 

do 1° harmônico de νCO do derivado bromado (3) e ilustra bem o comportamento no IV da 

série estudada (1)-(6). 

 

 

 

 

                                                 
14 Gaset, A.; Lafaille, L.; Verddier, A.; Lattes, A. Bull. Soc.Chim. Fr., 4108, 1968. 
15 Bellamy, L.J. Advances in Infrared Group Frequencies, Chapman and Hall, Londres, p. 142, 1975. 
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Tabela 1 - Freqüências e relações de intensidades das bandas de estiramento da carbonila no espectro do IV para os α-(etilsulfinil)-tioacetatos de 
fenila para-substituídos, EtS(O)CH2C(O)SPh-Y (1)-(6), em solventes de polaridade crescente. 

a Em cm-1; b Intensidade de cada componente do dubleto analiticamente resolvido expresso em porcentagem de absorbância; c 1º harmônico,    
d Composto quase insolúvel neste solvente e e Banda não detectada. 

 

 n-C6H14 CCl4 CHCl3 CH3CN 
Comp. Y 

 ν aco P b νco P 1º harm.c P νco P νco P 

 - d - 1702,3 100,0 3383,8 100,0 1700,7 100,0 1705,1 83,3 
1 NO2 

 - d - - e - - e - - e - 1695,0 16,7 

 1703,9 100,0 1699,3  91,7 3376,3 100,0 1694,7  91,7 1701,3 90,9 
2 Cl 

 -e  1682.1   8,3 - e - 1665,9   8,3 1681,9  9,1 

 1703,8  76,9 1699,2  84,3 3376,7 78,0 1695,5  92,2 1701,7 100,0 
3 Br 

 1683,6  23,1 1686,5  15,7 3343,9 22,0 1674,9   7,8 - e - 

 1701,6  92,3 1696,8  92,6 3372,6 100,0 1692,0  88,9 1699,4 82,6 
4 H 

 1684,7   7,7 1681,8   7,4 - e - 1664,6  11,1 1682,6 17,4 

 1700,4  90,4 1695,5  91,7 3369,1 100,0 1691,3  82,6 1695,9 89,3 
5 Me 

 1682,7   9,6 1674,2   8,3 - e - 1668,1  17,4 1671,8 10,7 

 1700,3  92,6 1694,9  90,1 3368,2 100,0 1667,1  83,6 1697,9 82,7 
6 OMe 

 1683,1   7,4 1674,7   9,9 - e - 1667,2  16,4 1681,5 17,3 
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Figura 4 - Bandas de estiramento da carbonila analiticamente resolvidas do 
α-(etilsulfinil)-tioacetatos de para-bromofenila (3) em: n-C6H14 (a), CCl4 (b), 1º harmônico 
em CCl4 (c), CHCl3 (d), e CH3CN (e). 
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Com a finalidade de efetuar-se a atribuição de cada componente do dubleto de νCO foram 

efetuados os cálculos: ab initio HF/6-31G(d,p) e DFT∗ (Teoria do Funcional de Densidade) 

B3LYP/6-31G(d,p) para os derivados (1), (4) e (6) e a análise dos Orbitais Naturais de 

Ligação (NBO∗∗). 

Na Tabela 2 são apresentadas a energia relativa (E), população relativa (%), momento 

dipolar (μ/D), ângulos diedros (º) selecionados, freqüências (νCO, cm-1) enquanto na Tabela 3 

são apresentadas as distâncias interatômicas de átomos não ligados obtidos por intermédio de 

cálculo HF/6-31G(d,p) dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila substituídos na posição para 

por nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6). Nas tabelas 2 e 3 são também apresentados os dados 

correspondentes da geometria e contatos selecionados do α-(etilsulfinil)-tioacetato de 

p-bromofenila obtido por difração de raio-X. A estrutura 17 apresenta a numeração dos 

átomos empregada nos cálculos teóricos e na estrutura de raio-X. 

Os dados da Tabela 2 mostram que os p-nitro (1), p-hidrogênio (4) e p-metóxi (6) 

derivados existem no estado gasoso em quatro conformações estáveis: quasi-cis2-sin, 

gauche3-sin, gauche1-anti e quasi-gauche2-sin [(Estruturas 18, 19, 20 e 21, respectivamente, 

do p-hidrogênio derivado (4)]. Deve-se mencionar que as denominações sin e anti referem-se, 

respectivamente, ao ângulo diedro δ [O(2)-C(1)-S(3)-C(9)] que é ca. 0º [onde a ligação 

C(1)=O(2) encontra-se praticamente eclipsada com a ligação S(3)-C(9)], e ca. 180º [onde a 

ligação C(1)=O(2) encontra-se na geometria anti-periplanar em relação à ligação S(3)-C(9)]. 

Deve-se ainda salientar que em ambas as conformações sin (s-cis) e anti (s-trans) o 

ângulo diedro φ [C(1)-S(3)-C(9)-C(11)] é de ca. 80º i.e. o plano do anel benzênico 

encontra-se praticamente perpendicular ao plano do grupo [C=(O)−S−C(ipso)]. 

 

                                                 
∗ Sigla provém do ingles Density Functional Theory 
∗∗ Em ingles Natural Bond Orbitals 



Resultados e Discussão 
___________________________________________________________________________ 

 

21 

Tabela 2 - Energia relativa (E), população (%) relativa, momento dipolar (μ/D), ângulos diedros (o) selecionados, freqüências (νCO, cm-1) e 
distâncias interatômicas (Å) obtidos por intermédios do cálculo HF/6-31G(d,p) dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4), 
e (6), Y-Ø-SC(O)CH2S(O)CH2CH3 e os dados da geometria obtida por raio-X do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila (3). 

a Atribuição da conformação de acordo com a estrutura abaixo; b energia relativa em kcal mol-1; c população relativa de cada confôrmero em 
porcentagem; d em cm-1; e Fator de escala 0,855; f α = O(2)-C(1)-C(4)-S(5), β = C(1)-C(4)-S(5)-C(6), γ = C(1)-C(4)-S(5)-O(8),           
δ = O(2)-C(1)-S(3)-C(9), φ = C(1)-S(3)-C(9)-C(11) e ε = C(4)-S(5)-C(6)-C(7); g O sinal negativo refere-se a definição do ângulo torsional no 
sentido horário e positivo no sentido anti-horário. 

Ângulos diédros f, g Comp. Y Conf.a E b P c(%)  μ/D νCO
d, e 

α β γ δ φ ε 

3 
Br 

(R-X) 
q-g2-sin - - - - 52,2 175,5 64,8 0,1 -71,9 -73,0 

1 NO2 q-c2-sin 0,05 41,6 2,19 1700,3 22,9 -77,0 173,3 4,8 -71,2 -174,9 
  g3-sin 0,0 45,1 7,29 1701,1 73.6 -76.0 34.9 -9.8 -69.2 174.9 
  g1-anti 1,09 7,1 5,01 1685,6 78.4 -68.8 42.2 -178.4 79.2 176.3 
  q-g2-sin 1,17 6,3 8,15 1709,7 50.2 177.0 67.5 0.8 -68.1 -175.2 

4 H q-c2-sin 0,0 70,4 4,94 1696,6 21.4 -76.3 174.1 3.3 -83.7 -174.8 
  g3-sin 3,65 16,1 3,19 1696,3 71.8 -72.5 38.8 -4.5 -79.1 175.9 
  g1-anti 4,97 9,5 4,73 1678,2 77.7 -68.7 42.3 -179.2 81.4 176.3 
  q-g2-sin 7,12 4,0 4,14 1708,6 41,0 -178,6 72,1 2,0 -77,6 -174,3 

6 OMe q-c2-sin 0,0 68,0 5,29 1695,7 21,2 -76,2 174,1 3,0 -87,9 -174,8 
  g3-sin 0,92 14,2 2,21 1695,8 71,6 -72,0 39,2 -4,1 -84,5 176,0 
  g1-anti 0,93 14,0 4,65 1676,3 78,4 -67,9 43,2 -179,0 83,3 176,5 
  q-g2-sin 1,71 3,8 2,66 1708,2 40,6 -178,3 72,4 1,7 -82,7 -174,2 
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Tabela 3 - Distâncias interatômicas (Å) obtidas por intermédios do cálculo HF/6-31G(d,p) do α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila 
para-substituídos (1)-(4)-(6), p-Y-Ø-SC(O)CH2S(O)CH2CH3 e os dados da geometria obtida por raio-X do α-(etilsulfinil)-tioacetato de 
para-bromofenila (3). 

a Atribuição da conformação; b Soma dos raios de van der Waals e c Refere-se à diferença entre a distância interatômica e a soma dos raios de van der Walls. 

Distâncias interatômicas 
Comp. Y Conf.a 

O2...S5 ∆l c C1...O8 ∆l S5...C1 ∆l C9...O2 ∆l H6...O2 ∆l O8...H11[o-Ph] ∆l H16...C9 ∆l H16...C

   3,090 -0,23 3,125 -0,10   2,915 -0,31 - - - - - - - 

1 NO2 q-c2-sin 3,028 -0,29 3,966 0,75 2,795 -0,43 2,916 -0,30 2,515 -0,21 - - - - - 
  g3-sin 3,283 -0,04 2,903 -0,32 2,755 -0,47 2,907 -0,31 2,428 -0,29 - - - - - 
  g1-anti 3,346 0,03 3,005 -0,22 2,785 -0,44 -  - 2,426 -0,29 2,437 0,28 2,605 -0,12 3,003
  q-g2-sin 3,051 -0,27 3,141 -0,08 2,722 -0,50 2,921 -0,30 - - - - - - - 
  ΣrvdWb 3,32 3,22   3,22 2,72 2,72 2,72  2,72

4 H q-c2-sin 3,016 -0,30 3,971 0,75 2,796 -0,42 2,924 -0,30 2,499 -0,22 - - - - - 
  g3-sin 3,298 -0,02 2,975 -0,25 2,781 -0,44 2,925 -0,30 2,401 -0,32 - - - - - 
  g1-anti 3,342 0,02 3,020 -0,20 2,788 -0,43 3,91 0,69 2,415 -0,31 2,535 -0,19 2,575 -0,15 2,995
  q-g2-sin 3,011 -0,31 3,214 -0,01 2,737 -0,48 2,935 -0,29 - - - - - - - 
  ΣrvdWb 3,32 3,22   3,22 2,72 2,72 2,72  2,72

6 OMe q-c2-sin 3,014 -0,31 - - 2,795 -0,43 2,929 -0,29 2,498 -0,22 - - - - - 
  g3-sin 3,300 -0,02 2,985 -0,24 2,784 -0,44 2,931 -0,29 2,399 -0,32 - - - - - 
  g1-anti 3,351 0,03 3,034 -0,19 2,791 -0,43 -  - 2,419 -0,30 2,547 -0,17 2,577 -0,14 3,035
  q-g2-sin 3,009 -0,31 3,218 -0,02 2,738 -0,48 2,938 -0,28 - - - - - - - 
  ΣrvdWb 3,32  3,22    3,22  2,72  2,72  2,72  2,72
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Na Tabela 3 constata-se genericamente que nas conformações sin (s-cis) (Estrutura 22, 

Esquema 1) a distância interatômica O2.....C9(ipso) é menor do que a ΣrvdW de ca. -0,3 Å. De 

fato, a análise de autovetores dos orbitais relevantes das conformações (q-c2, g3 e q-g2) sin 

indica a ocorrência de discreta transferência de carga nO(CO)/π*Ph. No entanto a energia dessa 

interação é menor que 0,5 kcal mol-1, e portanto, não é apresentada nas Tabelas 5-7 dos 

Orbitais Naturais de Ligação (NBO). Por outro lado, a geometria anti (s-trans) (Estrutura 23, 

Esquema 1) da conformação gauche1, é estabilizada pelos contatos curtos entre O8.....H11(o-Ph) 

e H16.....C9 de ca. -0,25 Å e -0,15 Å em relação à ΣrvdW, respectivamente (Tabela 3) (vide 

discussão a seguir). 
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Para o p-H e p-OMe derivados, a conformação q-c2-sin é significativamente mais estável 

do que as conformações g3-sin e g1-anti. Enquanto no p-H derivado a conformação g3-sin é 

discretamente mais estável do que a g1-anti, no caso do p-OMe derivado estas duas 

conformações apresentam a mesma estabilidade. Deve-se salientar que o p-NO2 derivado é 

uma exceção, onde a conformação g3-sin é discretamente mais estável do que a q-c2-sin e 
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significativamente mais estável do que a conformação g1-anti. A conformação q-g2-sin é a 

menos estável de todas e não é detectada em solução por IV (Figura 5). 

Na Tabela 4 são apresentadas as cargas de átomos relevantes das conformações q-c2-sin, 

g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila contendo na posição para- os 

substituintes nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6). 

 Constata-se também na Tabela 2 que as freqüências calculadas de νCO para as 

conformações q-cis2-sin e g3-sin são praticamente degeneradas, i.e. ca. 1696 cm-1 para o 

p-metóxi (OMe) e para o p-hidrogênio (H) derivados, e de 1701 cm-1 para o p-nitro (NO2) 

derivado. Essas freqüências são superiores à freqüência da carbonila da conformação g1-anti 

cujo valor é ca. de 1678 cm-1 para o p-metóxi e p-hidrogênio derivados e de ca. de 1685 cm-1 

para o p-nitro derivado. Assim sendo, pode-se atribuir que o componente de maior freqüência 

da banda de νCO experimental (Tabela 1) corresponde à soma das intensidades dos 

confôrmeros q-cis2-sin e g3-sin, enquanto que o componente de menor freqüência da banda de 

νCO corresponde ao confôrmero g1-anti. A Figura 5 apresenta um diagrama ilustrativo das 

intensidades e freqüências de νCO calculadas para cada conformação dos compostos (1), (4) e 

(6). A conformação menos estável q-g2-sin apresenta as freqüências de νCO mais altas para 

todos os derivados (1), (4) e (6) em relação às freqüências de νCO das conformações q-cis2-sin 

e g3-sin e g1-anti. Analogamente a essas conformações, a freqüência de νCO de q-g2-sin é mais 

alta para o p-nitro-derivado (1) i.e. ca. 1710 cm-1 e ligeiramente menor para o p-hidrogênio (4) 

e o p-metóxi- (6) derivados i.e. ca. 1708 cm-1. A maior freqüência de νCO para o p-nitro- 

derivado (1) constatada em todos as conformações [q-cis2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin] em 

relação aos o p-hidrogênio (4) e p-metóxi (6) derivados, deve-se principalmente ao aumento 

da ordem de ligação da carbonila e, portanto, da freqüência de νCO no p-nitro derivado em 

relação à dos p-hidrogênio (4) e p-metóxi (6) derivados. Este comportamento decorre do 

Efeito indutivo –I do grupo p-nitro fenila em relação ao Efeito +I do grupo p-metóxifenila 

transmitido à carbonila (vide Discussão da página 47 e Esquema 3). 
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Figura 5 – Diagrama indicando as intensidades relativas e a freqüência de cada conformação: q-c2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin para os 
α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila p-metóxi (a), p-hidrogênio (b) e p-nitro(c) substituídos, obtidas pelos cálculos HF/6-31G(d,p). 
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Tabela 4 – Cargas (e) de átomos selecionados dos α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila para-substituídos (1), (4) e (6) obtidas através do cálculo  
ab initio HF/6-31G(d,p). 
 

 

Comp. Y Conf. O2(CO) C1(CO) S3 C9(Ph) H22,23 S5(SO) O8(SO) H17,18(CH2) 

1 NO2 q-c2-sin -0,484 0,337 0,204 -0,209 0,189 1,010 -0,793 0,182 
  g3-sin -0,488 0,365 0,215 -0,212 0,215 0,987 -0,793 0,209 
  g1-anti -0,499 0,370 0,205 -0,291 0,245 0,987 -0,805 0,210 
  q-g2-sin -0,475 0,339 0,211 -0,210 0,202 1,018 -0,788 0,145 

4 H q-c2-sin -0,488 0,339 0,178 -0,228 0,172 1,008 -0,798 0,183 
  g3-sin -0,495 0,368 0,190 -0,232 0,189 0,979 -0,790 0,211 
  g1-anti -0,510 0,370 0,231 -0,312 0,229 0,981 -0,802 0,210 
  q-g2-sin -0,476 0,344 0,180 -0,230 0,180 1,017 -0,789 0,162 

6 OMe q-c2-sin -0,489 0,338 0,174 -0,255 -0,173 1,007 -0,798 0,183 
  g3-sin -0,496 0,369 0,185 -0,260 0,189 0,978 -0,790 0,210 
  g1-anti -0,512 0,369 0,227 -0,342 0,223 0,979 -0,803 0,211 
  q-g2-sin -0,478 0,344 0,175 -0,257 0,181 1,017 -0,789 0,142 
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As energias das interações orbitalares relevantes, bem como a ocupância dos orbitais 

doadores e aceptores envolvidos, obtidos através dos Orbitais Naturais de Ligação (NBO)16 

para as conformações: q-c2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de 

fenila contendo em para- os substituintes: nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6) são 

apresentadas nas tabelas 5 (a-d), 6 (a-d) e 7 (a-d), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Reed, A.E.; Curtius, L.A.; Weinhold, F. Chem. Rev., 88, 899, 1988. 
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Tabela 5a – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-c2-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-c2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,18 1,97910 0,01386 

 n2(S3)/π*C1-O2 42,42 1,85646 0,13864 

 n2(O2)/σ*C1-S3 45,21 1,87675 0,09813 

 n2(O2)/σ*C1-C4 26,36 1,87675 0,05255 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,74 1,87675 0,01311 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,80 1,97450 0,09813 

 n1(O2)/σ*C1-C4 3,03 1,97450 0,05255 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97780 0,13864 

 σC4-S5/π*C1-O2 0,74 1,97605 0,13864 

 πC1-O2/σ*C4-S5 - b 0,13864 0,08668 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92353 0,13864 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 0,62 0,13864 0,01668 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87675 0,01450 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97780 0,05255 

 n2(O8)/σ*C4-S5 7,33 1,92353 0,08668 

 n3(O8)/σ*C4-S5 22,45 1,92353 0,08668 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,84 1,85872 0,08031 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,40 1,85872 0,08031 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99444 0,01017 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92353 0,01017 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,85872 0,01017 
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Tabela 5b – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g3-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g3-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,44 1,97891 0,01364 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,44 1,84726 0,14418 

 n2(O2)/σ*C1-S3 44,19 1,87542 0,09443 

 n2(O2)/σ*C1-C4 27,62 1,87542 0,05758 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,93 1,87542 0,01739 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,98 1,97403 0,09443 

 n1(O2)/σ*C1-C4 3,02 1,97403 0,05758 

 n1(S5)/π*C1-O2 0,51 1,97484 0,14418 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,99 1,96805 0,14418 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,80 1,99312 0,09158 

 n2(O8)/π*C1-O2 0,68 1,92225 0,14418 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,42 0,14418 0,09158 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87542 0,01664 

 n1(S5)/σ*C1-C4 4,07 1,97489 0,05758 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,52 1,92225 0,09158 

 n3(O8)/σ*C4-S5 23,73 1,85931 0,09158 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,43 1,92225 0,08127 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,92 1,85931 0,08127 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99373 0,01016 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99373 0,01016 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,85931 0,01016 
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Tabela 5c – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g1-anti do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g1-anti n1(S3)/σ*C1-O2 - b 1,97410 0,01215 

 n2(S3)/π*C1-O2 40,68 1,85076 0,13878 

 n2(O2)/σ*C1-S3 38,06 1,88259 0,08420 

 n2(O2)/σ*C1-C4 27,51 1,88259 0,06180 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,52 1,88259 0,01737 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,10 1,97471 0,08420 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,45 1,97471 0,06180 

 n1(S5)/π*C1-O2 0,56 1,97369 0,13878 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,64 1,96837 0,13878 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,17 1,99220 0,08825 

 n2(O8)/π*C1-O2 0,51 1,92503 0,13878 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,52 0,13878 0,08825 

 πC9-C10/σ*C4-H16 0,56 1,98042 0,00984 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,88259 0,01776 

 n1(S5)/σ*C1-C4 4,78 1,97369 0,06180 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,26 1,92503 0,08825 

 n3(O8)/σ*C4-S5 22,40 1,86338 0,08825 

 n2(O8)/σ*S5-C6 10,88 1,92503 0,07866 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,55 1,86338 0,07866 

 n1(O8)/σ*C11-H23 0,94 1,99253 0,01218 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92503 0,01218 

 n3(O8)/σ*C11-H23 0,92 1,86338 0,01218 
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Tabela 5d – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g2-sin do    
α-(etilsulfinil)-tioacetato para-nitrofenila (1) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 

 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-g2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,45 1,97910 0,01325 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,13 1,84841 0,14091 

 n2(O2)/σ*C1-S3 45,48 1,87205 0,09728 

 n2(O2)/σ*C1-C4 28,28 1,87205 0,05468 

 n2(O2)/σ*C6-H17 - b 1,87205 0,01220 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,13 1,97511 0,09728 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,83 1,97511 0,05468 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97635 0,14091 

 σC4-S5/π*C1-O2 3,56 1,97635 0,14091 

 πC1-O2/σ*C4-S5 0,75 1,99416 0,08927 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92091 0,14091 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 2,37 0,14091 0,08927 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87205 0,01619 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97635 0,05468 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,80 1,92091 0,08927 

 n3(O8)/σ*C4-S5 22,24 1,85581 0,08927 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,14 1,92091 0,08342 

 n3(O8)/σ*S5-C6 16,61 1,85581 0,08342 

 n1(O8)/σ*C11- H23 - b 1,99447 0,00999 

 n2(O8)/σ*C11- H23 - b 1,92091 0,00999 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,85581 0,00999 
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Tabela 6a – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-c2-sin do     
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 

 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

q-c2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,43 1,97946 0,01380 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,91 1,85762 0,14130 

 n2(O2)/σ*C1-S3 43,82 1,87926 0,09753 

 n2(O2)/σ*C1-C4 26,78 1,87926 0,05367 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,77 1,87926 0,01317 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,81 1,97461 0,09753 

 n1(O2)/σ*C1-C4 3,04 1,97461 0,05367 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97765 0,14130 

 σC4-S5/π*C1-O2 0,59 1,97679 0,14130 

 πC1-O2/σ*C4-S5 - b 1,99314 0,08488 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92454 0,14130 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 0,54 0,14130 0,08488 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87926 0,01461 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97765 0,05367 

 n2(O8)/σ*C4-S5 7,54 1,92454 0,08488 

 n3(O8)/σ*C4-S5 21,61 1,86069 0,08488 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,37 1,92454 0,08013 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,77 1,86069 0,08013 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99445 0,01044 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92454 0,01044 
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Tabela 6b – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g3-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

g3-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,76 1,97927 0,01390 

 n2(S3)/π*C1-O2 45,55 1,84570 0,14855 

 n2(O2)/σ*C1-S3 42,92 1,87732 0,09452 

 n2(O2)/σ*C1-C4 27,98 1,87732 0,05934 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,94 1,87732 0,01755 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,03 1,97422 0,09452 

 n1(O2)/σ*C1-C4 3,01 1,97422 0,05934 

 n1(S5)/π*C1-O2 0,50 1,97425 0,14855 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,17 1,96981 0,14855 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,79 1,99328 0,09165 

 n2(O8)/π*C1-O2 0,52 1,92194 0,14855 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,42 0,14855 0,09165 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87732 0,01693 

 n1(S5)/σ*C1-C4 4,56 1,97425 0,05934 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,63 1,92194 0,09165 

 n3(O8)/σ*C4-S5 23,39 1,85799 0,09165 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,32 1,92194 0,08230 

 n3(O8)/σ*S5-C6 15,41 1,85799 0,08230 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,97422 0,01020 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92194 0,01020 
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Tabela 6c – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g1-anti do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

g1-anti n1(S3)/σ*C1-O2 - b 1,97534 0,01213 

 n2(S3)/π*C1-O2 42,78 1,84711 0,14408 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,81 1,88556 0,08334 

 n2(O2)/σ*C1-C4 27,65 1,88556 0,06245 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,56 1,88556 0,01752 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,14 1,97469 0,08334 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,42 1,97469 0,06245 

 n1(S5)/π*C1-O2 0,55 1,97375 0,14408 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,46 1,96872 0,14408 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,16 1,99227 0,08857 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92447 0,14408 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,61 0,14408 0,08857 

 πC9-C11/σ*C4-H16 0,58 1,97968 0,00999 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,88536 0,01779 

 n1(S5)/σ*C1-C4 4,82 1,97375 0,06245 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,35 1,92447 0,08859 

 n3(O8)/σ*C4-S5 22,45 1,86240 0,08857 

 n2(O8)/σ*S5-C6 10,91 1,92447 0,07958 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,86 1,86240 0,07958 

 n1(O8)/σ*C11-H23 0,62 1,99305 0,01162 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92447 0,01162 

 n3(O8)/σ*C11-H23 0,67 1,86240 0,01162 
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Tabela 6d – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g2-sin do    
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

q-g2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,63 1,97953 0,01345 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,63 1,85271 0,14076 

 n2(O2)/σ*C1-S3 44,46 1,87368 0,02112 

 n2(O2)/σ*C1-C4 28,83 1,87368 0,09758 

 n2(O2)/σ*C6-H17 - b 1,87368 0,01223 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,13 1,97523 0,02112 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,86 1,97523 0,05644 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97604 0,14076 

 σC4-S5/π*C1-O2 2,19 1,97422 0,14076 

 πC1-O2/σ*C4-S5 0,51 1,99393 0,08807 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92152 0,14076 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 1,71 0,14076 0,08807 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87368 0,01605 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97604 0,05644 

 n2(O8)/σ*C4-S5 9,08 1,92152 0,08807 

 n3(O8)/σ*C4-S5 21,40 1,85660 0,08807 

 n2(O8)/σ*S5-C6 10,78 1,92152 0,08383 

 n3(O8)/σ*S5-C6 17,13 1,85660 0,08383 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99444 0,01026 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92152 0,01026 
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Tabela 7a – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-c2-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila (6) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-c2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,48 1,97992 0,01378 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,98 1,85726 0,14117 

 n2(O2)/σ*C1-S3 43,47 1,87986 0,09911 

 n2(O2)/σ*C1-C4 26,86 1,87986 0,05393 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,77 1,87986 0,01318 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,81 1,97467 0,09911 

 n1(O2)/σ*C1-C4 3,03 1,97467 0,05393 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97763 0,14117 

 σC4-S5/π*C1-O2 0,58 1,97693 0,14117 

 πC1-O2/σ*C4-S5 - b 1,99311 0,08459 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92470 0,14117 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 0,53 0,14117 0,08459 

 n2(O2)/σ*S5-O8 0,50 1,87986 0,01466 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97763 0,05393 

 n2(O8)/σ*C4-S5 7,58 1,92470 0,08459 

 n3(O8)/σ*C4-S5 21,47 1,86097 0,08459 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,29 1,92470 0,08014 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,85 1,86097 0,08014 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99444 0,01027 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92470 0,01027 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,86097 0,01027 
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Tabela 7b – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g3-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila (6) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g3-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,81 1,97971 0,01389 

 n2(S3)/π*C1-O2 45,53 1,84598 0,14811 

 n2(O2)/σ*C1-S3 42,63 1,87781 0,09627 

 n2(O2)/σ*C1-C4 28,07 1,87781 0,05976 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,94 1,87781 0,01757 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,04 1,97430 0,09627 

 n1(O2)/σ*C1-C4 3,00 1,97430 0,05976 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97423 0,14811 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,06 1,97008 0,14811 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,79 1,99329 0,09145 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92201 0,14768 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,41 0,14811 0,09145 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87781 0,01700 

 n1(S5)/σ*C1-C4 4,62 1,97423 0,05976 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,66 1,92203 0,09145 

 n3(O8)/σ*C4-S5 23,25 1,85804 0,099145 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,27 1,92203 0,08237 

 n3(O8)/σ*S5-C6 15,49 1,85804 0,08237 

 n1(O8)/σ*c11-H23 - b 1,99410 0,01003 

 n2(O8)/σ*c11-H23 - b 1,92203 0,01003 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,85804 0,01003 
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Tabela 7c – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g1-anti do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila (6) através do cálculo HF/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do 
Orbital Doador

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g1-anti n1(S3)/σ*C1-O2 - b 1,97599 0,01209 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,12 1,84616 0,14447 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,40 1,92472 0,08447 

 n2(O2)/σ*C1-C4 27,75 1,92472 0,06283 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,51 1,92472 0,01753 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,16 1,97474 0,08447 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,40 1,97474 0,06283 

 n1(S5)/π*C1-O2 0,57 1,97365 0,14447 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,46 1,96880 0,14447 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,21 1,99215 0,08829 

 πC9-C11/σ*C4-H16 0,56 1,97971 0,01007 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92472 0,14447 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,66 0,14477 0,08829 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,88663 0,01794 

 n1(S5)/σ*C1-C4 4,87 1,97365 0,06283 

 n2(O8)/σ*C4-S5 8,33 1,92472 0,08829 

 n3(O8)/σ*C4-S5 22,31 1,86265 0,08829 

 n2(O8)/σ*S5-C6 10,85 1,92472 0,07960 

 n3(O8)/σ*S5-C6 14,90 1,86265 0,07960 

 n1(O8)/σ*C11-H23 0,58 1,99310 0,01121 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92472 0,01121 

 n3(O8)/σ*C11-H23 0,55 1,86265 0,01121 
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Tabela 7d – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g2-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato para-metóxifenila (6) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-g2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 5,67 1,97994 0,01340 

 n2(S3)/π*C1-O2 43,60 1,85335 0,14028 

 n2(O2)/σ*C1-S3 44,17 1,87425 0,09932 

 n2(O2)/σ*C1-C4 28,92 1,87425 0,05681 

 n2(O2)/σ*C6-H17 - b 1,87425 0,01223 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,13 1,97531 0,09932 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,85 1,97531 0,05681 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97602 0,14028 

 σC4-S5/π*C1-O2 2,12 1,97441 0,14028 

 πC1-O2/σ*C4-S5 - b 1,99390 0,08772 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,92168 0,14028 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 1,67 0,14028 0,08772 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,87425 0,01608 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97602 0,05681 

 n2(O8)/σ*C4-S5 9,12 1,92168 0,08772 

 n3(O8)/σ*C4-S5 21,24 1,85691 0,08772 

 n2(O8)/σ*S5-C6 10,70 1,92168 0,08383 

 n3(O8)/σ*S5-C6 17,20 1,85691 0,08383 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99444 0,01011 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,92168 0,01011 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,85691 0,01011 



Resultados e Discussão 
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As Tabelas 8 (a-d) apresentam a análise comparativa das diferentes interações orbitalares 

e as distâncias intramoleculares que ocorrem para cada confôrmero q-c2-sin, g3-sin, g1-anti e 

q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetados de fenila contendo em para- os substituintes NO2 (1), 

H (4) e OMe (6). 
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Tabela 8a – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação q-c2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), higrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

Confôrmero Y 
Interação  
Orbitalar 

Energia  
(kcal mol-1) 

dO2...S5/Å 

     

q-c2-sin NO2 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 3,028 

 H  - b 3,017 

 OMe  0,50 3,014 

     

    dO2...H17/Å 

 NO2 n2(O2)/σ*C6-H17 0,74 2,499 

 H  0.77 2,450 

 OMe  0.72 2,498 

     

    dS5...C1/Å 

 NO2 σC4-S5/π*C1-O2 0,74 2,795 

 H  0,59 2,796 

 OMe  0,58 2,795 

     

 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 0,62 2,795 

 H  0,54 2,796 

 OMe  0,53 2,795 

     
b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
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Tabela 8b – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação g3-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), higrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

Confôrmero Y 
Interação  
Orbitalar 

Energia  
(kcal mol-1) 

dS5...C1/Å 

g3-sin NO2 σC4-S5/π*C1-O2 5,99 2,755 

 H  5,17 2,781 

 OMe  5,06 2,784 

 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 1,80 2,755 

 H  1,79 2,781 

 OMe  1,79 2,784 

 NO2 n(S5)/π*C1-O2 0,51 2,755 

 H  0,50 2,781 

 OMe  - b 2,784 

 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,42 2,755 

 H  4,42 2,781 

 OMe  4,42 2,784 

    dO8...C1/Å  

 NO2 n(O8)/π*C1-O2 0,68 2,903 

 H  0.52 2.975 

 OMe  - b 2,985 

    dO2...H17/Å 

 NO2 nO(CO)/σ*C6-H17 0,74 2,428 

 H  0,77 2,402 

 OMe  0,77 2,399 

  
b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
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Tabela 8c – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação g1-anti dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), higrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo HF/6-31G(d,p). 

Confôrmero Y Interação Orbitalar Energia (kcal mol-1) dS5...C1/Å 

g1-anti NO2 σC4-S5/π*C1-O2 5,64 2,785 
 H  5,46 2,788 
 OMe  5,46 2,791 

 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 2,17 2,785 
 H  2,16 2,788 
 OMe  2,21 2,791 

 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 2,17 2,785 
 H  2,16 2,788 
 OMe  2,21 2,791 

 NO2 n1(S5)/π*C1-O2 0,56 2,785 
 H  0,55 2,788 
 OMe  0,57 2,791 

    dO8...C1/Å 
 NO2 n2(O8)/π*C1-O2 0,51 3,005 
 H  - b 3,021 
 OMe  - b 3,034 

    dC9...H16/Å 
 NO2 πC9-C10/σ*C4-H16 0,56 2,605 
 H πC9-C11/σ*C4-H16 0,58 2,575 
 OMe πC9-C11/σ*C4-H16 0,56 2,577 

    dO8...H23/Å 
 NO2 n3(O8)/ σ*C11-H23 0,92 2,437 
 H  0,67 2,536 
 OMe  0,55 2,547 

 NO2 n1(O8)/ σ*C11-H23 0,94 2,437 
 H  0,62 2,536 
 OMe  0,58 2,547 

    dO2...H17/Å 
 NO2 n2(O2)/σ*C6-H17 0,52 2,426 
 H  0,56 2,415 

 OMe  0,51 2,419 
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b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
Tabela 8d – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), higrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

Confôrmero Y 
Interação  
Orbitalar 

Energia  
(kcal mol-1) 

dS5...C1/Å 

q-g2-sin NO2 σC4-S5/π*C1-O2 3,56 2,722 

 H  2,19 2,737 

 OMe  2,12 2,738 

 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 0,75 2,722 

 H  0,51 2,737 

 OMe  - b 2,738 

 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 2,37 2,722 

 H  1,71 2,737 

 OMe  1,67 2,738 

 NO2 n1(S5)/π*C1-O2 -b 2,722 

 H  -b 2,737 

 OMe  -b 2,738 

    dC1...O8/Å 

 NO2 n2(O8)/π*C1-O2 -b 3,141 

 H  -b 3,214 

 OMe  -b 3,218 

b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 



Resultados e Discussão 
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No caso da conformação q-c2-sin do α-(etilsulfinil)-tioacetado de fenila 

para-substituídos (Tabela 8a), o átomo de oxigênio carbonílico (negativamente carregado) e o 

de enxofre (positivamente carregado) apresentam-se quasi-eclipsados (α ~ 20º; Tabela 2) 

propiciando uma distância interatômica O(CO).....S(SO) de ca. 0,30 Å, menor do que a soma dos 

raios de van der Walls (ΣrvdW) (Tabela 3). Esta conformação é estabilizada por uma forte 

interação eletrostática Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) e uma interação de transferência de carga Oδ-
CO→Sδ+

SO 

relativamente fraca (Estrutura 24, Esquema 2). Através dos Orbitais Naturais de Ligação 

pode-se constatar que a interação orbitalar de nO(CO)/σ*S-O é menor que 0,5 kcal mol-1 para o 

p-H e p-NO2 derivados e de 0,50 kcal mol-1 no caso de p-OMe derivado [Ocupância: nO(CO) 

(1,87986) e σ*S-O (0,01466)]. Adicionalmente, a distância interatômica na série estudada, 

entre os átomos OCO.....SSO varia de 3,028 Å para o p-NO2 derivado e atinge valores 

progressivamente menores para p-H e o p-OMe derivados (3,016 e 3,014 Å, respectivamente). 

Estes dados estão de acordo com a discreta maior densidade de carga no oxigênio carbonílico 

(-0.489 e) do p-OMe derivado em relação à menor densidade de carga no oxigênio carbonílico 

dos p-H (-0,488 e) e p-NO2 (-0,484 e) derivados (Tabela 4). 
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Deve-se salientar que como o grupo fenila é quase perpendicular ao plano do grupo 

S−C=O (φ = 80o, vide Tabela 2), por conseguinte, nenhuma conjugação estendida entre o 

orbital π do anel benzênico 4-substituído e o par de elétrons 3p do enxofre do grupo 

[C(O)Sφ-X] deve de ocorrer. Assim sendo, o substituinte p-metóxifenila aumenta a densidade 

eletrônica do carbono para- do anel aromático que por sua vez exerce um efeito indutivo +I 

na ligação S→C(O) (Estrutura 26, Esquema 3). Isso ocasiona um aumento da polarização da 

carbonila e, por conseguinte um aumento de carga negativa no oxigênio carbonílico. No caso 

do grupo p-nitrofenila ocorre uma conjugação reversa (Estrutura 27, Esquema 3) onde o 

átomo de enxofre fica com uma carga formal positiva, originando assim um efeito indutivo –I 

na ligação S←C(O). Este efeito origina uma diminuição da polarização da carbonila e, 

consequentemente uma diminuição da carga negativa do oxigênio carbonílico. 

 

Esquema 3: 
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No entanto, a pequena variação na carga do oxigênio carbonílico na conformação 
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q-c2-sin nos compostos estudados, indo-se de p-metóxi (0,489 e) a p-nitro (-0,484 e) (Tabela 

4), decorre do fato de que no caso do metóxi derivado, devido a transferência de carga 

nO(CO)/σ*S-O ser maior (0,50 kcal mol-1) do que no nitro derivado (< 0,50 kcal mol-1), a carga 

negativa do oxigênio carbonílico no metóxi derivado fica automaticamente atenuada. A 

conformação q-c2-sin é também estabilizada de maneira equiparável nos p-nitro, p-H e p-OMe 

derivados por uma interação eletrostática Hδ+
(6) e Oδ-

(CO) e orbitalar (ligação de hidrogênio) 

nO(CO)/σ*C6-H6 [Ocupância: nO(CO) (1,87986) e σ*C-H (0,01318)] cuja energia é de ca. 0,75  

kcal mol-1, em toda série. Estas interações originam um encurtamento da distância da ligação 

H6.....O2 em relação ΣrvdW de ca. 0,2 Å (Tabelas 3 e 8a). 

Deve-se salientar que o fato da conformação q-c2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetados de 

fenila no cálculo HF/6-31G(d,p) ser significativamente mais estável nos p-hidrogênio e 

p-metóxi derivados (ca. 69%) em relação às conformações gauche (g3-sin e g1-anti) (ca. 15%) 

(Tabela 2), está em desacordo com a menor carga do oxigênio carbonílico (-0.488 e) do 

α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (Esquema 2, Estrutura 24) em comparação com a carga do 

mesmo átomo da α-etilsulfinilacetofenona (-0.545 e)7,8 (Esquema 2, Estrutura 25), sendo a 

carga do enxofre sulfinílico aproximadamente igual nos dois casos (+1,005 e) (vide 

Introdução, página 1). Isto porque as interações eletrostática Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) e de 

transferência de carga nO(CO)/σ*S-O, na conformação q-c2-sin dos tioésteres α-sulfinil 

substituídos devem ser mais fracas do que as mesmas interações que ocorrem na conformação 

cis das acetofenonas α-sulfinil substituídas, onde, foi detectada uma significativa maior 

estabilidade da conformação cis em relação à gauche7,8. De fato no método de cálculo 

B3LYP/6-31G(d,p) (Teoria do Funcional de Densidade), Tabela 10, a conformação q-cis2-sin 

obtida pelo cálculo HF transforma-se na conformação quasi-gauche-sin, onde conforme o 

previsto (vide Introdução), esta conformação é estabilizada principalmente pelas interações 

hiperconjugativas σC4-S5/π*C1-O2 e πC1-O2/σ*C4-S5 (Vide Discussão a seguir relativa ao cálculo 

B3LYP, página 93).  
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No HF a conformação g3-sin é fortemente estabilizada na série (1), (4) e (6) pela 

interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 (E ∼ 5,5 kcal mol-1) e também pelas interações 

orbitalares mais fracas: πC1-O2/σ*C4-S5 (anti-hiperconjugativa), nS(5)/π*C1-O2 (E ∼ 1,8 kcal mol-1), 

nO8(SO)/π*C1-O2 (E ∼ 0,5 mol-1), nO(CO)/σ*C6-H6 (E ∼ 0,7 kcal mol-1). Adicionalmente esta 

interação é estabilizada pela interação hiperconjugativa no estado excitado π*C1-O2/σ*C4-S5    

(E ∼ 4,4 kcal mol-1). 

A interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 é mais forte no NO2 derivado          

(E = 5,99 kcal mol-1) [Ocupância: σC4-S5 (1,96805) e π*C1-O2 (0,14418)] e torna-se 

progressivamente mais fraca indo-se para o H derivado (E = 5,17 kcal mol-1) [Ocupância: 

σC4-S5 (1,96981) e π*C1-O2 (0,14855)] e para o OMe derivado (E = 5,06 kcal mol-1) [Ocupância: 

σC4-S5 (1,97008) e π*C1-O2 (0,14811)]. Este comportamento é concordante com a menor 

distância interatômica S5-C1 no p-nitro derivado (2,755 Å) em relação ao p-hidrogênio 

derivado (2,781 Å) e o p-metóxi derivado (2,784 Å). O diagrama dos níveis de energia da 

Figura 6 evidencia esta tendência. Pela Teoria de Perturbação Simples17-18, tem-se que a 

energia da interação σC-S/π*C-O para o nitro derivado é a maior da série, decorrente do fato do 

orbital π*C(O)S ser o mais estável da série e, por conseguinte, encontrar-se mais próximo do 

nível não perturbado do orbital σC-S. Já, no p-metóxi- derivado, a energia da interação 

σC-S/π*C(O)S é a menor da série, devido ao orbital π*C(O)S ser o menos estável da série e, 

consequentemente, encontrar-se mais afastado do nível não perturbado do orbital σC-S. No 

p-hidrogênio derivado a interação hiperconjugativa apresenta um valor intermediário, uma 

vez que o orbital π*C(O)S apresenta uma estabilidade intermediária entre a energia do p-nitro 

derivado e a do p-metóxi derivado para o mesmo orbital.  

                                                 
17 Reed, A. E.; Curtius, L. A.; Weinhold, F. Chem. Rev., 88, 899, 1988. 
18 M. J. S. Dewar, Hyperconjugation, Ronald Press, New York, 1962. 
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Figura 6 – Diagrama qualitativo dos níveis de energia não perturbados dos orbitais σC-S e 
π*C(O)S dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4) e (6), mostrando as 
variações da interação hiperconjugativa [σC-S/π*C(O)S] (δE) ao longo da série (p-nitro, 
p-hidrogênio e p-metóxi derivados).  

 

A estabilização da conformação g3-sin decorre também das interações eletrostáticas 

(mais forte) e orbitalar O8
δ-

(SO)...C1
δ+

(CO) (discreta) que são responsáveis pelo contato   

O(SO).....C(CO) ca. de 0,32 Å menor do que a da ΣrvdW, para o nitro (1) derivado, de ca. 0,25 Å 

para o hidrogênio (4) derivado e de ca. 0,19 Å para o metóxi (6) derivado. Esta tendência 

decorre da interação orbitalar nO(SO)/π*CO cujo valor é máximo para o NO2 derivado (0,68  

kcal mol-1) [Ocupância: nO(SO) (1,92225) e π*C1-O2 (0,14418)], e diminui progressivamente 
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para o hidrogênio derivado (0,52 kcal mol-1) [Ocupância: nO(SO) (1,92194) e π*C1-O2 (0,14855)] 

e para o metóxi derivado (< 0,50 kcal mol-1) [Ocupância: nO(SO) (1,92201) e π*C1-O2 (0,14768)] 

(Tabelas 3 e 8b). A explicação para a variação da energia de interação nO(SO)/π*CO ao longo da 

série é a mesma da fornecida acima para a interação σC-S/π*CO (Figura 6). 

Os comportamentos acima descritos: tanto da interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 

quanto da interação nO(SO)/π*CO decorrem da maior afinidade eletrônica do orbital π*CO do 

nitro derivado em relação à do metóxi derivado, sendo que no caso do p-H derivado a 

afinidade eletrônica do orbital π*CO apresenta um valor intermediário19 (Tabela 8b) (Figura 6).  

A conformação g3-sin é estabilizada pela interação πC1-O2/σ*C4-S5 (denominada de 

interação anti-hiperconjugativa) que é significativamente mais fraca do que a interação 

hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2, cujo valor é de ca. 1,8 kcal mol-1 em toda série, e decorre da 

geometria apropriada dessa conformação para a sobreposição entre os orbitais πC1-O2 e σ*C4-S5 

[Ocupância para o hidrogênio derivado: πC1-O2 (1,99328) e σ*C4-S5 (0,09165)]. 

A conformação g3-sin é estabilizada em aproximadamente igual extensão no p-nitro, 

p-hidrogênio e p-metóxi derivados por uma interação eletrostática entre Hδ+
(6) e Oδ-

(CO) e 

orbitalar (ligação de hidrogênio) nO(CO)/σ*C6-H6 cuja energia é de ca. 0,94 kcal mol-1 

[Ocupância para o hidrogênio derivado: nO(CO) (1,87732) e σ*C6-H6 (0,01755)] em toda série, 

sendo o encurtamento da distância H6.....O2 em relação ΣrvdW de cerca 0,3 Å (Tabelas 3 e 8b). 

Uma estabilização adicional da conformação g3-sin decorre da fraca interação orbitalar 

n(S5)/π*C1-O2 cujo valor é de ca. 0,5 kcal mol-1 para o nitro e o hidrogênio derivado [Ocupância: 

n(S5) (1,97425) e π*C1-O2 (0,14855)], enquanto que o valor da energia de interação para o 

metóxi derivado é menor do que 0,5 kcal mol-1. 

 

 

                                                 
19 Jones, D.; Modelli, A.; Olivato, P. R.; Dal Colle, M.; De Palo, M.; Distefano G. J. Chem. Soc. Perkin Trans, 2, 
1651-1656, 1994. 
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Por meio do NBO constatou-se nas conformações gauche3-sin e g1-anti (vide Discussão 

abaixo) a ocorrência da interação hiperconjugativa π*C1-O2/σ*C4-S5 com uma ocupância não 

usual desses orbitais vazios (ocupância obrigatoriamente ausente nos Orbitais Moleculares 

vazios nos cálculos ab initio e DFT). De fato na conformação g3-sin o valor da interação 

π*C1-O2/σ*C4-S5 é praticamente constante ao longo da série (1), (4) e (6) i.e. 4,4 kcal mol-1, 

sendo a ocupância no p-hidrogênio derivado do orbital π*C1-O2 (0,14855) e do orbital σ*C4-S5 

(0,09165), indicando a ocorrência de uma transferência de carga do orbital π*CO de mais baixa 

energia (maior população) para o orbital σ*C4-S5 (menor população) (Figura 7). 

 

 

δE*

π∗CO

σ∗C-S

δE*

 

 

Figura 7 – Diagrama qualitativo dos níveis de energia dos orbitais antiligantes π*CO e σ*C-S, 
mostrando a interação dos mesmos. 

 

 Do acima exposto pode-se compreender porque no HF a conformação g3-sin do     

p-nitro- derivado torna-se ligeiramente mais estável do que a conformação q-c2-sin,  

diferentemente dos p-hidrogênio- e p-metóxi- derivados, onde a conformação q-c2-sin é 

significativamente mais estável do que a g3-sin (Tabela 2, página 21 e Figura 2, página 8). De 
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fato, no p-nitro a interação eletrostática Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) e de transferência de carga 

nO(CO)→σ*S-O que estabilizam a conformação q-c2-sin tornam-se relativamente mais fracas em 

relação à somatória das interações orbitalares [σC4-S5/π*C1-O2, nO(SO)/π*CO, πC1-O2/σ*C4-S5, 

n(S5)/π*C1-O2 e π*C1-O2/σ*C4-S5] que estabilizam a conformação g3-sin. Este comportamento 

pode ser racionalizado devido ao aumento da energia de ionização do par de elétrons isolado 

da carbonila nO(CO) no nitro derivado (maior estabilização deste orbital) comparado à 

diminuição progressiva da energia de ionização de nO(CO) (diminuição da estabilização deste 

orbital) indo-se para o hidrogênio e o metóxi derivados. Assim sendo, a interação de 

transferência de carga nO(CO)→σ*S-O da conformação q-c2-sin é dificultada no nitro derivado e 

facilitada nos hidrogênio e o metóxi derivados. Por outro lado, o aumento da afinidade 

eletrônica dos orbitais π*C1-O2 (em maior extensão) e σ*C4-S5 (em menor extensão) no nitro 

derivado em comparação com os hidrogênio e metóxi derivados faz as interações 

[σC4-S5/π*C1-O2, nO(SO)/π*CO, πC1-O2/σ*C4-S5 e n(S5)/π*C1-O2] da conformação g3-sin tornarem-se 

mais fortes no nitro derivado em relação aos hidrogênio e metóxi derivados. 

 Deve-se salientar que as interações: conjugativa n(S3)/π*C1-O2 (43,5 kcal mol-1) e através 

da cadeia nO(CO)/σC1-S3 (44 kcal mol-1), nO(CO)/σC1-C4 (27 kcal mol-1) estabilizam em 

aproximadamente na mesma extensão ambas conformações (q-c2-sin e g3-sin). 

 A conformação g1-anti apresenta uma geometria bastante semelhante à g3-sin exceto o 

ângulo diedro δ [C(8)-S(7)-C(1)-O(5)] cujo valor é de -179º para os derivados (1), (4) e (6). 

Portanto, pode-se observar nas Tabelas 3 e 8c (página 23 e 44, respectivamente) que as 

distâncias interatômicas dos átomos relevantes e as correspondentes interações eletrostáticas e 

orbitalares da conformação g1-anti dos derivados (1), (4) e (6) são muito próximas, porém 

discretamente mais fracas daquelas observadas na conformação g3-sin a despeito do ângulo 

diedro α ser ligeiramente maior para a conformação g1-anti (ca. 78°) do que a g3-sin (72°) 

[permitindo no 1° caso um melhor entrosamento entre os orbitais πCO(πCO*)/σC-S(σ*C-S)]. Na 

realidade, as interações orbitalares que ocorrem na conformação g1-anti são: σC4-S5/π*C1-O2, 
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πC1-O2/σ*C4-S5, nO(SO)/π*CO, n(S5)/π*C1-O2, nO(CO)/σ*C6-H6(17), π*CO/σ*C4-S5, πC9=C11/σ*C4-H4(16), 

nO(SO)/σ*C11-H11(23) e nO(SO)/σ*C11-H11(23).  

Analogamente à conformação g3-sin, no caso da conformação g1-anti, a interação 

hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 é mais forte para NO2 derivado (E ∼ 5,64 kcal mol-1) 

[Ocupância: σC4-S5 (1,96837) e π*C1-O2 (0,13878)] e torna-se progressivamente mais fraca 

indo-se para o H e OMe derivados (E = 5,46 kcal mol-1) [Ocupância para o p-hidrogênio 

derivado: σC4-S5 (1,96872) e π*C1-O2 (0,14408)] e [Ocupância para o p-metóxi. derivado: σC4-S5 

(1,96880) e π*C1-O2 (0,14447)]. Este comportamento está de acordo com a menor distância 

interatômica S5.....C1 que é de 2,784 Å para o p-nitro derivado, de 2,788 Å para o 

p-hidrogênio derivado e de 2,791 Å para o p-metóxi derivado (vide discussão para g3-sin e 

Tabelas 3 e 8b). 

A conformação g1-anti é também estabilizada pela interação πC1-O2/σ*C4-S5 (interação 

anti-hiperconjugativa) cujo valor é de ca. 2,2 kcal mol-1 em toda série, que por sua vez é 

significativamente mais fraca do que a interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2, embora seja 

ligeiramente mais forte do que a interação πC1-O2/σ*C4-S5 em g3-sin (1,8 kcal mol-1) conforme 

o esperado. Uma outra estabilização da conformação g1-anti decorre da fraca interação 

orbitalar n(S5)/π*C1-O2 cujo valor é de ca. 0,6 kcal mol-1 [Ocupância para o p-hidrogênio 

derivado: n(S5) (1,97375) e π*C1-O2 (0,14408)] para os derivados (1), (4) e (6).  

A estabilização da conformação g1-anti decorre também de uma interação eletrostática 

(fraca) e orbitalar O8
δ-

(SO).....C1
δ+

(CO) (discreta) que é responsável pelo contato curto 

O(SO).....C(CO) ca. de 0,22 Å menor do que a da ΣrvdW, para o nitro (1) derivado, ca. de 0,20 Å 

para o hidrogênio (4) derivado e ca. de 0,18 Å para o metóxi (6) derivado. Esta tendência é 

corroborada pela interação orbitalar nO(SO)/π*C1-O2 cujo valor é o maior para o NO2 derivado 

(0,51 kcal mol-1) [Ocupância: nO(SO) (1,97369) e π*C1-O2 (0,13878)], e assume valores menores  

do que 0,5 kcal mol-1 para o hidrogênio e para o metóxi derivados (Tabelas 3 e 8c). A 

explicação para a variação da energia de interação nO(SO)/π*CO ao longo da série é a mesma da 
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fornecida acima para a interação σC-S/π*CO da conformação g3-sin. 

A conformação g1-anti é estabilizada em aproximadamente igual extensão no p-nitro, 

p-H e p-OMe derivados por uma interação eletrostática Hδ+
(6).....Oδ-

(CO) e orbitalar (ligação de 

hidrogênio) nO(CO)/σ*C6-H6 cuja energia é de ca. 0,53 kcal mol-1 [Ocupância para o 

p-hidrogênio derivado: nO(CO) (1,88556) e σ*C6-H6 (0,01752)] em toda série, com o 

encurtamento da distância da ligação H6.....O2 em relação ΣrvdW de cerca 0,3 Å (Tabelas 3 e 

8c).  

A conformação g1-anti é também estabilizada pela interação π*C1-O2/σ*C4-S5 cujo valor é 

praticamente constante ao longo da série (1), (4) e (6) i.e. 4,6 kcal mol-1 [Ocupância no 

p-hidrogênio derivado: π*C1-O2 (0.14408) e σ*C4-S5 (0,08857)], indicando a ocorrência de uma 

transferência de carga do orbital π*CO de mais baixa energia (maior população) para o orbital 

σ*C4-S5 (menor população). 

As interações adicionais que ocorrem na conformação g1-anti em função de sua 

geometria e que não ocorrem obviamente na conformação g3-sin (vide Tabela 2 e Estrutura 23, 

Esquema 1) são as interações eletrostáticas e orbitalares (ligações de hidrogênio): 

nO(SO)/σ*C11-H11 e πC9-C11/σ*C4-H4. 

A interação eletrostática [Oδ-
(8).....Hδ+

11(23)[o-Ph]] e orbitalar (ligação de hidrogênio) 

nO(SO)/σ*C11-H11(23) é mais forte para o nitro derivado (1) (0,94 kcal mol-1) [Ocupância no 

p-nitro derivado: nO(SO) (1,99253) e σ*C11-H11(23) (0,01218)] e torna-se progressivamente mais 

fraca para o hidrogênio (4) (0,62 kcal mol-1) [Ocupância: nO(SO) (1,99305) e σ*C11-H11(23) 

(0,01162)] e metóxi (0,58 kcal mol-1) [Ocupância: nO(SO) (1,99310) e σ*C11-H11(23) (0,01121)] 

derivados. De fato a distância interatômica O(8).....H11(23)[o-Ph] é menor do que a ΣrvdW de 0,28 

Å para (1) e de ca. 0,18 Å para os derivados (4) e (6). 

É digno de nota que a geometria anti da conformação g1 propicia um contato curto entre 

a ligação πC9=C11 e o átomo de hidrogênio da ligação C4-H4 de ca. 0,12 Å em relação à ΣrvdW 

(estimada pela distância interatômica C9.....H4), decorrente de um complexo π 
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(πC9=C11/σ*C4-H4), cuja energia é de ca. 0,6 kcal mol-1 [Ocupância para p-hidrogênio derivado: 

πC9=C11 (1,97968) e σ*C4-H4 (0,00999)] para toda a série estudada (Tabelas 3 e 8c). 

As interações orbitalares σC4-S5/π*C1-O2, πC1-O2/σ*C4-S5, nO(SO)/π*CO, n(S5)/π*C1-O2, 

π*C1-O2/σ*C4-S5 e nO(CO)/σ*C6-H6(17) estabilizam praticamente na mesma extensão as 

conformações g3-sin e g1-anti. No entanto, a despeito da conformação g1-anti ser também 

estabilizada pelas interações: πC9=C11/σ*C4-H4 (ca. 0.6 kcal mol-1) e nO(SO)/σ*C11-H11 (ca. 0.6-0.9 

kcal mol-1) na série (1)-(6), no caso do p-nitro-derivado (ca. 7%) ela é significativamente 

menos estável do que a conformação g3-sin (ca. 45%); no caso do p-hidrogênio-derivado a 

conformação g1-anti (ca. 10%) é discretamente menos estável do que a conformação g3-sin 

(ca. 16%); e no caso do p-metóxi-derivado as conformações g1-anti e g3-sin apresentam a 

mesma estabilidade (ca. 14%) (vide Figura 5, página 26). Deve-se salientar que na 

conformação g3-sin a somatória das energias das interações: conjugativa n(S3)/π*C1-O2 e através 

da cadeia nO(CO)/σC1-S3 é ca. 9 kcal mol-1 maior do que a conformação g1-anti. Já, a interação 

através da cadeia nO(CO)/σC1-C4 estabiliza em aproximadamente na mesma extensão as 

conformações g1-anti e g3-sin (ca. 27 kcal mol-1) (vide Tabelas 5b-c, 6b-c, 7b-c) (páginas 30, 

31, 34, 35, 38 e 39). Assim sendo pode-se afirmar que o fator preponderante da menor 

estabilidade da conformação g1-anti dos: p-nitro- (7%) e p-hidrogênio- (10%) derivados ou da 

quase igual estabilidade do p-metóxi-derivado (14%) em relação à conformação g3-sin [nitro 

(45%), hidrogênio (16%), metóxi (14%)], pode ser justificado a partir do balanço energético 

de todas as interações orbitalares acima mencionadas. 

A conformação quasi-g2-sin é a menos estável das conformações calculadas pelo HF, e 

decorre principalmente do fato de que o ângulo diedro α ser de ca. 43° (conformação sin 

clinal) para os derivados (1), (4) e (6) (Tabela 2). Adicionalmente, nesta conformação ocorre 

uma inversão dos ângulos diedros β com γ, em relação à conformação q-cis2-sin. Este 

comportamento origina um contato relativamente curto entre o par de elétrons isolado do 

enxofre do grupo sulfinila e o oxigênio carbonílico negativamente carregado [n(S5).....Oδ-
(CO)] e 
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um contato Oδ-
(SO).....Cδ+

(CO) de ca. 3,16 Å que é praticamente igual à ΣrvdW dos átomos 

envolvidos (Estrutura 28). Assim sendo, além de uma interação eletrostática repulsiva 

[n(S5).....Oδ-
(CO)] que age desestabilizando a conformação q-g2-sin, as interações estabilizantes 

desta conformação são: σC4-S5/π*C1-O2 [Ocupância para o p-hidrogênio derivado: σC4-S5 

(1,97422) e π*C1-O2 (0,14076)], πC1-O2/σ*C4-S5 [Ocupância para o p-hidrogênio derivado: πC1-O2 

(1,99393) e σ*C4-S5 (0,08807)] e π*C1-O2/σ*C4-S5 [Ocupância para o p-hidrogênio derivado: 

π*C1-O2 (0,14076) e σ*C4-S5 (0,08807)] cujas energias são de ca. 3,0, 0,5 e 2,1 kcal mol-1, 

respectivamente. As interações que operam nesta conformação são muito mais fracas em 

relação àquelas observadas nas conformações g3-sin e g1-anti. Adicionalmente as interações 

n(S5)/π*C1-O2 e nO(SO)/π*C1-O2 tornam-se inexistentes na conformação q-g2-sin. 
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Na Tabela 9 [vide também Tabelas 5, 6 e 7 (a-d)] constata-se em todas as conformações 

(q-cis2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin) dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila (1), (4) e (6) a 

ocorrência de três interações orbitalares fortes que estabilizam as referidas conformações a 

saber: a) a interação conjugativa n(S3)/π*C1-O2 de ca. 44 kcal mol-1 para as conformações 
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q-cis2-sin, g3-sin e q-g2-sin e de ca. 42 kcal mol-1 para a conformação g1-anti; b) a interação 

através da cadeia nO2(CO)/σ*C1-S3 que é de ca. 44 kcal mol-1 para as conformações q-cis2-sin, 

g3-sin e q-g2-sin e de ca. 37 kcal mol-1 para a conformação g1-anti; e c) a interação através da 

cadeia nO2(CO)/σ*C1-C4 que é de ca. 28 kcal mol-1 para as quatro conformações. As três 

interações orbitalares e suas respectivas representações na Teoria de Valência encontram-se 

esquematizadas na Figura 8 (estruturas 29, 30, 31 e 29’, 30’ e 31’). 
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Tabela 9 – Análises comparativas das interações orbitalares relevantes (NBO) através da 
cadeia selecionadas, para as conformações q-c2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos 
α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4) e (6) através do cálculo 
HF/6-31G(d,p). 

 

Composto 
Interação  
Orbitalar 

q-c2-sin a g3-sin a g1-anti a q-g2-sin a 

   

p-NO2 (1) n2(S3)/π*C1-O2 42,42 43,44 40,68 43,13 

 n2(O2)/σ*C1-S3 45,21 44,19 38,06 45,48 

 n2(O2)/σ*C1-C4 26,36 27,62 27,51 28,28 

      

p-H (4) n2(S3)/π*C1-O2 43,91 45,55 42,78 43,63 

 n2(O2)/σ*C1-S3 43,82 42,92 36,81 44,46 

 n2(O2)/σ*C1-C4 26,78 27,98 27,65 28,83 

      

p-OMe (6) n2(S3)/π*C1-O2 43,98 45,53 43,12 43,60 

 n2(O2)/σ*C1-S3 43,47 42,63 36,40 44,17 

 n2(O2)/σ*C1-C4 26,86 28,07 27,75 28,92 

      
a Energia de estabilização (E, kcal mol-1). 
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Figura 8 – As interações orbitalares n(S3)/π*C1-O2 (Estrutura 29), nO2(CO)/σ*C1-S3 (Estrutura 30) 
e nO2(CO)/σ*C1-C4 (Estrutura 31) e suas respectivas representações na Teoria de Valência 
(Estrutura 29’), (Estrutura 30’) e (Estrutura 31’). 
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É digno de nota que a interação nO2(CO)/σ*C1-S3 é mais forte que a nO2(CO)/σ*C1-C 4 de ca. 

15 kcal mol-1 decorrente do fato do nível de energia do orbital σ*C1-S3 ser mais estabilizado 

em relação ao do orbital σ*C1-C4
19, ficando por conseguinte o nível do orbital σ*C1-S3 mais 

próximo do nível não perturbado do orbital nO2(CO). Isto origina, através da Teoria de 

Perturbação Simples17,18, uma interação orbitalar nO2(CO)/σ*C1-S3 mais forte em relação à 

interação nO2(CO)/σ*C1-C4. O diagrama qualitativo de energia da Figura 9 ilustra este 

comportamento. 
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δE*
1

δE*
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Figura 9 – Diagrama qualitativo dos níveis de energia não perturbados do par de elétrons 
isolado nO(CO) e dos orbitais antiligantes σ*C-S e σ*C-C, mostrando que a interação através da 
cadeia nO(CO)/σ*C-S (δE1) é mais forte do que a interação através da cadeia nO(CO)/σ*C-C (δE2). 

 

Deve-se salientar que os valores das energias das interações orbitalares nO2(CO)/σ*C1-S3  e  

n(S3)/π*C1-O2 são ca. 7 kcal mol-1 e 2 kcal mol-1, respectivamente, maiores para as 

conformações q-cis2-sin, g3-sin e q-g2-sin em relação à conformação g1-anti. Enquanto a 

energia da interação orbitalar nO2(CO)/σ*C1-S3 é de ca. 2 kcal mol-1 mais forte para o p-nitro 

derivado (1) do que o p-hidrogênio (4) e p-metóxi (6) derivados, a interação conjugativa 

n(S3)/π*C1-O2 é mais forte no p-metóxi derivado de ca. 2 kcal mol-1 em relação aos 

p-hidrogênio e p-nitro derivados. Essas tendências podem ser racionalizadas levando em 
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conta que o aumento do poder atraente de elétrons do para-substituinte origina uma 

estabilização progressiva dos orbitais σ*C1-S3 e nS [par de elétrons isolado do enxofre (de 

carárter π) do grupo C(O)S]. Assim sendo, enquanto a interação orbitalar nO2(CO)/σ*C1-S3 

apresenta o seu valor máximo no p-nitro derivado e mínimo no p-metóxi derivado, a 

interação conjugativa n(S3)/π*C1-O2 apresenta o valor mínimo no p-nitro derivado e máximo 

no p-metóxi derivado (Figuras 10 e 11) (Vide Esquema 3, página 47). 
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Figura 10 – Diagrama qualitativo dos níveis de energia não perturbados do par de elétrons 
isolado nO(CO) e do orbital antiligante σ*C-S, mostrando que a interação nO(CO)/σ*C-S através da 
cadeia é mais forte com o nitro derivado e mais fraca com o metóxi derivado. 
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Figura 11 – Diagrama qualitativo dos níveis de energia não perturbados do par de elétrons 
isolado nS e do orbital antiligante π*CO, mostrando que a interação n S/π*(CO) conjugativa é 
mais forte no p-OMe derivado e mais fraca para p-NO2 derivado. 
 

Deve-se salientar que enquanto a interação nO2(CO)/σ*C1-S3 (ca. 7 kcal mol-1), mais forte, 

aumenta a ordem de ligação da carbonila e a sua freqüência, a interação conjugativa       

nS/π*(CO) (ca. 2 kcal mol-1), mais fraca, tem o efeito contrário i.e. o de abaixar a ordem de 

ligação da carbonila e portanto a sua freqüência. Como o saldo destas duas interações é 

favorável à interação nO2(CO)/σ*C1-S3 de ca. 5 kcal mol-1, ocorre um aumento da freqüência de 

νCO das conformações q-cis2-sin e g3-sin em relação à freqüência de νCO da conformação 

g1-anti. 

Assim sendo, o fato da interação nO2(CO)/σ*C1-S3 originar uma maior ordem de ligação da 

carbonila para as conformações q-cis2-sin e g3-sin em relação às conformação g1-anti, justifica 

plenamente a maior freqüência da carbonila [observada: ca. 1698 cm-1; calculada: ca. 
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1697cm-1] para estas conformações em relação à conformação g1-anti [observada: ca. 1678 

cm-1; calculada: ca. 1680 cm-1] (Estruturas 30 e 30’, Figura 8). Já, a conformação q-g2-sin 

apresenta energias de interação nO2(CO)/σ*C1-C4 e nO2(CO)/σ*C1-S3 de 1-2 kcal mol-1 mais forte 

do que as mesmas interações para as conformações q-cis2-sin e g3-sin, fato este que também 

justificaria em parte a maior freqüência da carbonila de q-g2-sin [não observada no 

infravermelho, cujo valor calculado é de ca. 1708 cm-1] em relação às freqüências calculadas 

da carbonila das conformações q-cis2-sin e g3-sin.  

Adicionalmente, o Efeito de Campo Repulsivo20,21 entre o par de elétrons isolados do 

enxofre e o oxigênio carbonílico negativamente carregado [n(S5).....Oδ-
(CO)] não só aumenta a 

instabilidade da conformação q-g2-sin como também contribui para aumentar a ordem de 

ligação da carbonila e portanto a sua freqüência, conforme pode-se constatar no cálculo HF da 

Tabela 2 (página5) e Estrutura 28 (página 57). 

No estado sólido a estrutura cristalina do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila 

(3) é estabilizada na conformação cuja geometria assemelha-se à conformação pouco estável 

no estado gasoso q-g2-sin (Tabela 2) a menos do ângulo diedro ε (C4-S5-C6-C7) cujo valor no 

sólido é de -73° (Figura 12). Deve-se mencionar que a ligação de hidrogênio 

Hδ+
[CH2](6).....Oδ-

CO que estabiliza as conformações q-c2-sin, g3-sin e g1-anti (no estado gasoso) 

é ausente na conformação q-g2-sin (tanto no sólido quanto no estado gasoso).  

Para a obtenção do maior ganho de energia para o empacotamento cristalino, o 

α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila (3) assume praticamente a conformação menos 

estável no estado gasoso q-g2-sin, a qual é estabilizada no cristal através das ligações de 

hidrogênio intermoleculares H23[orto-Ph].....O(CO) e H16[α-CH2].....O(SO) cujas distâncias 

interatômicas são significativamente mais curtas do que a soma dos raios de van der Waals de 

ca. 0,10 Å e 0,25 Å, respectivamente. Adicionalmente, no cristal as moléculas são unidas 

                                                 
20 Katritzky, A. R.; Topsom, R. D. Chem. Rev., 77, 639, 1977. 
21 Bellamy, L. J. Advances in Infrared Group Frequencies, Chapman and Hall, Londres, p.146, 1975. 
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intermolecularmente através das interações eletrostáticas: Br(para).....HC4[α-CH2] e 

Br(para).....HC7[α-CH2] (Figura 13). 
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Figura 12 - Estrutura de monocristal da α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila (3) 
mostrando os elipsóides térmicos com 50% de probabilidade. 
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Figura 13 - Estrutura cristalina da α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila (3) 
mostrando as interações intermoleculares que contribuem para o empacotamento da rede 
cristalina (linhas tracejadas representam as ligações de hidrogênio). 

 

 

 
d[H(orto).......O(CO)] = 2.64Å  
 
d[H(α-CH2).......O(SO)] = 2.47Å 

     ΣrvdW = 2.72Å 
 

 
d[Br(para).......H(CH2)]   = 3.73Å  
  
d[Br(para).......H(CH3)]   = 3.23Å  
        ΣrvdW = 3.05Å 
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3.2. Estudo conformacional e das interações eletrônicas dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de 
fenila para-substituídos apoiado pelo cálculo da Teoria do Funcional de Densidade (DFT) 
B3LYP e a sua comparação com os dados do cálculo ab initio (HF) 

 

Os dados da energia relativa, população, momento dipolar, freqüência da carbonila e os 

ângulos diedros das conformações mais estáveis [q-g-sin (q-c2-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin] 

[Estruturas 32, 33, 34 e 35, respectivamente, do p-hidrogênio derivado (4)] dos 

α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila (1), (4) e (6) obtidos através da Teoria do Funcional de 

Densidade (DFT) B3LYP/6-31G(d,p) encontram-se apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Energia relativa (E), população (%) relativa, momento dipolar (μ/D), ângulos diedros (o) selecionados, freqüências (νCO, cm-1) e 
distâncias interatômicas (Å) obtidos por intermédios do cálculo B3LYP/6-31G(d,p) dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), 
(4), e (6), Y-Ø-SC(O)CH2S(O)CH2CH3 e os dados da geometria obtida por raio-X do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila (3). 

a Atribuição da conformação de acordo com a estrutura 17 (página 22); b energia relativa em kcal mol-1; c população relativa de cada confôrmero 
em porcentagem; d em cm-1; e Fator de escala 0,954; f α = O(2)-C(1)-C(4)-S(5), β = C(1)-C(4)-S(5)-C(6), γ = C(1)-C(4)-S(5)-O(8),       δ = 
O(2)-C(1)-S(3)-C(9), φ = C(1)-S(3)-C(9)-C(11) e ε = C(4)-S(5)-C(6)-C(7); g O sinal negativo refere-se a definição do ângulo torsional no 
sentido horário e positivo no sentido anti-horário e h conformação correspondente à q-cis2-sin da Tabela 2. 

Ângulos diedros f,g
Comp. Y Conf.a E b P c % μ/D νCO

d,e 
α β γ δ φ ε 

3 
Br 

(R-X) 
q-g2-sin - - -  52,2 175,5 64,2 - 0,3 - 71,9 159,0 

1 NO2 q-g-sinh 0,38 29,4 2,30 1701,2 57,6 -80,6 169,3 3,5 -53,3 -179,2 
  g3-sin 0,00 55,7 6,71 1703,7 75,2 -76,6 33,8 -10,3 -59,1 -171,2 
  g1-anti 0,92 11,7 4,59 1686,6 78,5 -65,9 45,3 179,8 72,7 172,2 
  q-g2-sin 1,68 3,3 7,53 1715,0 64,8 178,3 68,6 1,6 -53,1 -173,6 

4 H q-g-sinh 0,00 42,0 3,82 1697,1 53,4 -80,0 169,9 3,5 -63,3 -178,8 
  g3-sin 0,16 31,8 2,50 1696,4 74,7 -73,6 37,2 -5,7 -64,9 171,3 
  g1-anti 0,34 23,7 4,05 1678,3 78,3 -66,4 44,7 179,3 77,4 171,6 
  q-g2-sin 1,70 2,4 3,18 1710,6 60,5 -177,0 73,5 2,1 -61,3 -171,9 

6 OMe q-g-sinh 0,00 38,6 4,59 1695,2 57,7 -80,1 169,9 3,7 -66,4 -179,5 
  g3-sin 0,22 26,6 2,08 1695,3 74,7 -73,6 37,0 -6,5 -69,0 170,9 
  g1-anti 0,10 32,7 4,40 1676,1 78,8 -65,8 45,4 179,3 79,8 171,6 
  q-g2-sin 1,73 2,1 1,99 1712,0 57,1 -177,3 73,2 2,7 -67,4 -172,1 
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A comparação destes dados (B3LYP) com os correspondentes obtidos através do cálculo 

ab initio HF/6-31G(d,p) apresentados na Tabela 2 (vide página 21) indicam os seguintes fatos 

relevantes: 

a) os ângulos diedros β,γ,δ e ε são praticamente iguais nos dois tipos de cálculo; 

b) a conformação q-cis2-sin cujo ângulo α é ca. 21° no HF, aumenta significativamente no 

DFT para ca. 56°, assumindo a conformação q-gauche-sin, para os derivados (1), (4) e (6); 

c) o ângulo diedro φ diminui genericamente indo-se do cálculo HF ao DFT de ca. 15° para as 

conformações q-g-sin (q-c2-sin), g3-sin. No caso da conformação g1-anti o ângulo φ diminui 

de apenas ca. 5°; 

d) a população relativa da conformação q-c2-sin obtida no HF diminui no DFT (na 

conformação q-g-sin) de ca. 30% para o p-hidrogênio- e o p-metóxi- derivados, e no caso do 

p-nitro derivado de apenas 10% (Figura 14); 

e) a população relativa da conformação g3-sin aumenta indo-se do HF para o DFT em média 

de 13% para todos os derivados (1), (4) e (6). A população relativa de g1-anti aumenta na 

mesma direção de ca. 16% para os derivados (4) e (6) e de somente 5% para o derivado (1); 

f) a pequena população da conformação q-g2-sin no HF diminui de ca. 50% no DFT , para 

toda a série (1), (4) e (6); 

g) as freqüências da carbonila calculadas no DFT para as conformações: q-g-sin (q-c2-sin), 

g3-sin, g1-anti e q-g2-sin são praticamente iguais (após a normalização) às calculadas via HF 

para toda a série (1), (4) e (6); 

A Figura 14 apresenta os diagramas de freqüências de νCO e as populações (intensidades) 

relativas das conformações: q-g-sin (q-c2-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin obtidas para os 

cálculos HF e B3LYP para os derivados (1), (4) e (6). Esta Figura comparativa ilustra bem, o 

comportamento acima descrito. 

 Do acima exposto e da Figura 14 (abaixo), indo-se do cálculo HF para o DFT, pode-se 

concluir para todos os derivados da série (1), (4) e (6) que: 

1) as freqüências de νCO dos confôrmeros q-g-sin (q-c2-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin são 

praticamente as mesmas; 

2) há ocorrência de um aumento da população relativa das conformações g3-sin e g1-anti às 

expensas da diminuição da população de q-c2-sin (que na realidade transforma-se na 

conformação q-g-sin). A pequena população de q-g2-sin (inexistente em solução) é a única 

que diminui na mesma extensão indo-se do HF para o DFT.
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Figura 14 – Diagrama indicando as intensidades relativas e a freqüência de cada conformação: q-c2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin para os 
α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila p-metóxi (a), p-hidrogênio (b) e p-nitro (c) substituídos, obtidas pelos cálculos HF/6-31G(d,p) e (a’), (b’) e (c’) 
para B3LYP/6-31G(d,p). 
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Nas Tabelas 11 e 12 são apresentadas, respectivamente as distâncias interatômicas e as 

cargas de átomos relevantes obtidas pelo cálculo B3LYP/6-31G(d,p) dos derivados (1), (4) e 

(6). 



Resultados e Discussão 
___________________________________________________________________________ 

 

73 

Tabela 11 - Distâncias interatômicas (Å) obtidos por intermédios do cálculo B3LYP/6-31G(d,p) dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila  
p-substituídos (1)-(4)-(6), p-Y-Ø-SC(O)CH2S(O)CH2CH3 e os dados obtida por raio-X do α-(etilsulfinil)-tioacetato de p-bromofenila (3). 
 

g conformação correspondente à q-cis2-sin da Tabela 2; h Soma dos raios de van der Waals. 

Distâncias interatômicasComp. Y Conf.  
O2...S5 ∆l C1...O8 ∆l C9...O2 ∆l H6...O2 ∆l O8...H23[o-Ph] ∆l 

3 
Br 

(R-X) 
q-g2-sin 3,091 - 0,23 3,130 -0,01 2,915 -0,31 - - - - 

1 NO2 q-g-sin g 3,244 -0,08 4,031 0,81 2,987 -0,23 2,439 -0,28 - - 
  g3-sin 3,336 0,02 2,978 -0,24 2,943 -0,28 2,356 -0,36 3,083 0,36 
  g1-anti 3,423 0,10 3,145 -0,08 4,030 0,81 2,331 -0,39 2,266 -0,45 
  q-g2-sin 3,218 -0,10 3,245 0,03 2,989 -0,23 - - - - 
  ΣrvdW h 3,32  3,22  3,22  2,72  2,72  

4 H q-g-sin g 3,212 -0,11 4,037 0,82 2,969 -0,25 2,409 -0,31 - - 
  g3-sin 3,360 0,04 3,038 -0,18 2,954 -0,27 2,328 -0,39 - - 
  g1-anti 3,422 0,10 3,152 -0,07 4,025 0,81 2,323 -0,40 2,366 -0,36 
  q-g2-sin 3,185 0,47 3,305 0,13 2,978 -0,34 - - - - 
  ΣrvdW h 3,32  3,22  3,22  2,72  2,72  

6 OMe q-g-sin g 3,239 0,02 4,037 0,82 2,967 -0,25 2,415 -0,31 - - 
  g3-sin   3,358 0,04 3,038 -0,18 2,948 -0,40 2,324 -0,40 3,408 0,69 
  g1-anti 3,429 0,11 3,161 -0,06 4,022 0,80 2,324 -0,39 2,385 -0,34 
  q-g2-sin 3,161 -0,16 3,307 0,09 2,970 -0,25 - - - - 
  ΣrvdW h 3,32  3,22  3,22  2,72  2,72  
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Tabela 12 – Cargas (e) de átomos selecionados dos α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila para-substituídos (1), (4) e (6) obtidas através do cálculo 
ab initio B3LYP/6-31G(d,p). 

 

Comp. Y Conf. O2(CO) C1(CO) S3 C9(Ph) H22,23 S5(SO) O8(SO) H17,18(CH2) 

1 NO2 q-g-sin -0,405 0,254 0,154 -0,101 0,125 0,784 -0,618 0,172 

  g3-sin -0,404 0,281 0,158 -0,104 0,146 0,789 -0,623 0,183 

  g1-anti -0,413  0,292 0,178 -0,164 0,175 0,786 -0,630 0,186 

  q-g2-sin -0,401 0,260 0,162 -0,102 0,134 0,801 -0,616 0,131 

4 H q-g-sin -0,409 0,254 0,127 -0,114 0,108 0,781 -0,625 0,164 

  g3-sin -0,412 0,282 0,138 -0,117 0,127 0,780 -0,623 0,184 

  g1-anti -0,424 0,289 0,162 -0,181 0,158 0,779 -0,630 0,185 

  q-g2-sin -0,405 0,259 0,135 -0,115 0,117 0,798 -0,619 0,145 

6 OMe q-g-sin -0,411 0,253 0,120 -0,121 0,107 0,779 -0,626 0,164 

  g3-sin -0,427 0,288 0,157 -0,191 0,156 0,776 -0,631 0,185 

  g1-anti -0,414 0,282 0,130 -0,124 0,128 0,779 -0,624 0,184 

  q-g2-sin -0,405 0,260 0,126 -0,122 0,117 0,797 -0,623 0,144 
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As Tabelas 13 (a-d), 14 (a-d) e 15 (a-d) apresentam os dados das energias de interação 

orbitalar e a ocupância dos orbitais envolvidos na interação, obtidos através do cálculo dos 

Orbitais Naturais de Ligação (NBO) por B3LYP/6-31G(d,p) para as conformações: q-g-sin 

(q-c2-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos derivados (1), (4) e (6). 
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Tabela 13a – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-g-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,04 1,97541 0,01749 

 n2(S3)/π*C1-O2 30,71 1,76880 0,23081 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,70 1,82068 0,14586 

 n2(O2)/σ*C1-C4 17,65 1,82068 0,05846 

 n2(O2)/σ*C6-H17 1,28 1,82068 0,01848 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,77 1,97377 0,14586 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,68 1,97377 0,05846 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,98038 0,23081 

 σC4-S5/π*C1-O2 3,89 1,95628 0,23081 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,42 1,99053 0,15884 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87533 0,23081 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,72 0,23081 0,15884 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,98038 0,05846 

 n2(O8)/σ*C4-S5 4,30 1,87533 0,15884 

 n3(O8)/σ*C4-S5 20,77 1,77416 0,15884 

 n2(O8)/σ*S5- C6 13,25 1,87533 0,12729 

 n3(O8)/σ*S5- C6 7,31 1,77416 0,12729 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99438 0,01231 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87533 0,01231 
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Tabela 13b – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g3-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 
 

Conf. 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g3-sin n1(S3)/σ*C1-O2 3,99 1,97416 0,01680 

 n2(S3)/π*C1-O2 30,46 1,77089 0,23054 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,45 1,82190 0,14300 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,15 1,82190 0,06225 

 n2(O2)/σ*C6-H17 1,28 1,82190 0,02214 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,77 1,97325 0,14300 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,79 1,97325 0,06225 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97207 0,23054 

 σC4-S5/π*C1-O2 6,14 1,94849 0,23054 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,99 1,98823 0,16587 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87357 0,23054 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,15 0,23054 0,16587 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99337 0,01336 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87357 0,01336 

 n1(S5)/σ*C1-C4 2,01 1,97207 0,06225 

 n2(O8)/σ*C4-S5 5,68 1,87357 0,16587 

 n3(O8)/σ*C4-S5 21,22 1,78187 0,16587 

 n2(O8)/σ*S5- C6 11,99 1,87357 0,12802 

 n3(O8)/σ*S5- C6 8,20 1,78187 0,12802 
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Tabela 13c – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g1-anti do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do 
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g1-anti n1(S3)/σ*C1-O2 - b 1,96842 0,01567 

 n2(S3)/π*C1-O2 28,85 1,77913 0,22638 

 n2(O2)/σ*C1-S3 31,51 1,82986 0,12579 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,28 1,82986 0,06901 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,77 1,82986 0,02215 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,73 1,97404 0,12579 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,40 1,97404 0,06901 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97003 0,22638 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,13 1,95183 0,22638 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,34 1,98694 0,15679 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87774 0,22638 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,15 0,22638 0,15679 

 πC9-C11/σ*C4-H16 - b 1,98064 0,01242 

 n1(S5)/σ*C1-C4 2,75 1,97003 0,06901 

 n1(O8)/σ* C11-H23 1,59 1,99039 0,02087 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87774 0,02087 

 n3(O8)/σ*C11-H23 2,29 1,78719 0,02087 

 n2(O8)/σ*C4-S5 5,47 1,87774 0,15679 

 n3(O8)/σ*C4-S5 19,62 1,78719 0,15679 

 n2(O8)/σ*S5- C6 11,41 1,87774 0,12352 

 n3(O8)/σ*S5- C6 8,22 1,78719 0,12352 
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Tabela 13d – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g2-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato para-nitrofenila (1) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-g2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,16 1,97517 0,01594 

 n2(S3)/π*C1-O2 30,72 1,76379 0,22597 

 n2(O2)/σ*C1-S3 37,18 1,81753 0,14575 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,75 1,81753 0,06025 

 n2(O2)/σ*C6-H17 - b 1,81753 0,01437 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,04 1,97479 0,14575 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,55 1,97479 0,06025 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97755 0,22597 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,00 1,95517 0,22597 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,47 1,99097 0,15881 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87013 0,22597 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 5,15 0,22597 0,15881 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97755 0,06025 

 n2(O8)/σ*C4-S5 6,01 1,87013 0,15881 

 n3(O8)/σ*C4-S5 19,52 1,78087 0,15881 

 n2(O8)/σ*S5- C6 12,06 1,87013 0,13393 

 n3(O8)/σ*S5- C6 9,67 1,78087 0,11039 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99446 0,01209 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87013 0,01209 

 n1(O8)/σ*C4-S5 - b 1,99446 0,15881 
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Tabela 14a – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

q-g-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,15 1,97553 0,01733 

 n2(S3)/π*C1-O2 31,84 1,77680 0,23297 

 n2(O2)/σ*C1-S3 35,66 1,82529 0,14415 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,05 1,82529 0,06060 

 n2(O2)/σ*C6-H17 1,48 1,82529 0,01895 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,64 1,97405 0,14415 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,70 1,97405 0,06060 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97990 0,23297 

 σC4-S5/π*C1-O2 3,20 1,96024 0,23297 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,25 1,99083 0,15383 

 n2(O8)/ π*C1-O2 - b 1,87520 0,23297 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,23 0,23297 0,15383 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99437 0,01226 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87520 0,01226 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97990 0,06060 

 n2(O8)/σ*C4-S5 4,71 1,87520 0,15383 

 n3(O8)/σ*C4-S5 19,43 1,77809 0,15383 

 n2(O8)/σ*S5-C6 12,40 1,87520 0,12697 

 n3(O8)/σ*S5-C6 7,86 1,77809 0,12697 

 n1(O2)/σ*C6-H17 - b 1,97405 0,01895 
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Tabela 14b – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g3-sin do  
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

g3-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,26 1,97494 0,01712 

 n2(S3)/π*C1-O2 32,19 1,76961 0,23865 

 n2(O2)/σ*C1-S3 35,31 1,82577 0,14065 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,47 1,82577 0,06464 

 n2(O2)/σ*C6-H17 1,34 1,82577 0,02265 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,82 1,97331 0,14065 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,77 1,97331 0,06463 

 n2(S5)/π*C1-O2 - b 1,97211 0,23865- 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,41 1,95226 0,23865 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,02 1,98846 0,16441 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,95226 0,23865 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,21 0,23965 0,16441 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99400 0,01247 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87507 0,01247 

 n1(S5)/σ*C1-C4 2,30 1,97211 0,06463 

 n2(O8)/σ*C4-S5 6,03 1,87507 0,16441 

 n3(O8)/σ*C4-S5 20,69 1,78317 0,16441 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,90 1,87507 0,13033 

 n3(O8)/σ*S5-C6 8,91 1,78317 0,13033 

 n1(O2)/σ*C6-H17 0,59 1,97331 0,02265 



 

 

82

Tabela 14c – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g1-anti do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

g1-anti n1(S3)/σ*C1-O2 - b 1,97003 0,01555 

 n2(S3)/π*C1-O2 30,47 1,77707 0,23360 

 n2(O2)/σ*C1-S3 30,54 1,83576 0,12301 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,49 1,83576 0,07026 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,86 1,83576 0,02248 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,76 1,83576 0,12301 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,37 1,97397 0,07026 

 n2(S5)/π*C1-O2 - b 1,97397 0,23360 

 σC4-S5/π*C1-O2 4,96 1,95294 0,23360 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,34 1,99676 0,15659 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,98699 0,23360 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,24 1,87700 0,15659 

 πC9-C11/σ*C4-H16 - b 1,97982 0,01262 

 n1(O2)/σ*C6-H17 0,55 1,97397 0,02248 

 n1(O8)/σ*C11-H23 1,04 1,99146 0,01805 

 n3(O8)/σ*C11-H23 1,54 1,87700 0,01805 

 n2(O8)/σ*C4-S5 5,62 1,8700 0,15659 

 n3(O8)/σ*C4-S5 19,47 1,78718 0,15659 

 n2(O8)/σ*S5- C6 11,38 1,87700 0,12546 

 n3(O8)/σ*S5- C6 8,52 1,78718 0,12546 
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Tabela 14d – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g2-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

q-g2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,30 1,97550 0,01590 

 n2(S3)/π*C1-O2 32,00 1,77168 0,22966 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,20 1,82151 0,14436 

 n2(O2)/σ*C1-C4 19,19 1,82151 0,06263 

 n2(O2)/σ*C6-H17 - b 1,82151 0,01477 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,06 1,97522 0,14436 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,52 1,97522 0,06263 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97741 0,22966 

 σC4-S5/π*C1-O2 4,22 1,95877 0,22966 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,33 1,99133 0,15461 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87149 0,22966 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,82 0,22966 0,15461 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99442 0,01206 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97741 0,01206 

 n2(O8)/σ*C4-S5 6,58 1,87149 0,15461 

 n3(O8)/σ*C4-S5 18,27 1,78316 0,15461 

 n2(O8)/σ*S5- C6 11,37 1,87149 0,13511 

 n3(O8)/σ*S5- C6 10,49 1,78316 0,13511 

 n1(O2)/σ*C6-H17 - b 1,97522 0,01477 
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Tabela 15a – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila (6) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do 
Orbital Receptor

q-g-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,19 1,97573 0,01726 

 n2(S3)/π*C1-O2 31,98 1,77771 0,23525 

 n2(O2)/σ*C1-S3 35,46 1,82640 0,14607 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,10 1,82640 0,06106 

 n2(O2)/σ*C6-H17 1,43 1,82640 0,01901 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,75 1,97420 0,14607 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,70 1,97420 0,06106 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,98002 0,23525 

 σC4-S5/π*C1-O2 3,63 1,95921 0,23525 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,44 1,99048 0,15376 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87516 0,23525 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,77 0,23525 0,15376 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,82640 0,02155 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,98002 0,06106 

 n2(O8)/σ*C4-S5 4,72 1,87516 0,15376 

 n3(O8)/σ*C4-S5 19,37 1,77828 0,15376 

 n2(O8)/σ*S5- C6 12,39 1,87516 0,12709 

 n3(O8)/σ*S5- C6 7,87 1,77828 0,12709 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99433 0,01220 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87516 0,01220 
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Tabela 15b – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g3-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila (6) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor

g3-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,28 1,97531 0,01698 

 n2(S3)/π*C1-O2 32,22 1,77189 0,23920 

 n2(O2)/σ*C1-S3 35,00 1,82699 0,14266 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,52 1,82699 0,06515 

 n2(O2)/σ*C6-H17 1,39 1,82699 0,02280 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,81 1,97339 0,14266 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,77 1,97339 0,06515 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97239 0,23920 

 σC4-S5/π*C1-O2 5,41 1,95257 0,23920 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,04 1,98838 0,16367 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87336 0,23920 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,30 0,23920 0,16367 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,82699 0,02333 

 n1(S5)/σ*C1-C4 2,28 1,97339 0,06515 

 n2(O8)/σ*C4-S5 6,00 1,87336 0,16367 

 n3(O8)/σ*C4-S5 20,32 1,78187 0,16367 

 n2(O8)/σ*S5- C6 11,69 1,87336 0,12996 

 n3(O8)/σ*S5- C6 8,81 1,78187 0,12996 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,89394 0,01242 

 n2(O8)/σ* C11-H23 - b 1,87336 0,01242 

 n3(O8)/σ* C11-H23 - b 1,78187 0,01242 
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Tabela 15c – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação g1-anti do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila (6) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

g1-anti n1(S3)/σ*C1-O2 - b 1,97064 0,01543 

 n2(S3)/π*C1-O2 30,83 1,97064 0,23500 

 n2(O2)/σ*C1-S3 30,31 1,83754 0,12468 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,60 183754 0,07093 

 n2(O2)/σ*C6-H17 0,82 183754 0,02251 

 n1(O2)/σ*C1-S3 1,79 1,97399 0,12468 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,36 1,97399 0,07093 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97059 0,23500 

 σC4-S5/π*C1-O2 4,92 1,95330 0,23500 

 πC1-O2/σ*C4-S5 2,37 1,98684 0,15588 

 πC9-C11/σ*C4-H16 0,64 1,97972 0,01278 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87715 0,23500 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,29 0,23500 0,15588 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,83754 0,02546 

 n1(S5)/σ*C1-C4 2,79 1,97059 0,07093 

 n2(O8)/σ*C4-S5 5,65 1,87715 0,15588 

 n3(O8)/σ*C4-S5 19,28 1,78781 0,15588 

 n2(O8)/σ*S5-C6 11,32 1,87715 0,12586 

 n3(O8)/σ*S5-C6 8,63 1,78781 0,12586 

 n1(O8)/σ*C11-H1123 0,97 1,99159 0,01720 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,82715 0,01720 

 n3(O8)/σ*C11-H23 1,31 1,78781 0,01720 
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Tabela 15d – Interações orbitalares determinadas por NBO para a conformação q-g2-sin do 
α-(etilsulfinil)-tioacetato para-metóxifenila (6) por meio de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  
 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1); b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1

Conf. 
Orbitais  

envolvidos 
E a 

Ocupância do  
Orbital Doador 

Ocupância do  
Orbital Receptor 

q-g2-sin n1(S3)/σ*C1-O2 4,29 1,97562 0,01583 

 n2(S3)/π*C1-O2 31,87 1,77713 0,22702 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,12 1,82232 0,14744 

 n2(O2)/σ*C1-C4 19,33 1,82232 0,06360 

 n2(O2)/σ*C6-H17 - b 1,82232 0,01481 

 n1(O2)/σ*C1-S3 2,03 1,97539 0,14744 

 n1(O2)/σ*C1-C4 2,52 1,97539 0,06360 

 n1(S5)/π*C1-O2 - b 1,97724 0,22702 

 σC4-S5/π*C1-O2 3,78 1,96048 0,22702 

 πC1-O2/σ*C4-S5 1,21 1,99152 0,15312 

 n2(O8)/π*C1-O2 - b 1,87228 0,22702 

 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,47 0,22702 0,15312 

 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 1,82232 0,02270 

 n1(S5)/σ*C1-C4 - b 1,97729 0,06360 

 n2(O8)/σ*C4-S5 6,76 1,87228 0,15312 

 n3(O8)/σ*C4-S5 17,90 1,78446 0,15312 

 n2(O8)/σ*S5- C6 11,11 1,87228 0,13514 

 n3(O8)/σ*S5- C6 10,73 1,78446 0,13514 

 n1(O8)/σ*C11-H23 - b 1,99443 0,01199 

 n2(O8)/σ*C11-H23 - b 1,87228 0,01199 

 n3(O8)/σ*C11-H23 - b 1,78446 0,01199 
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As Tabelas 16 (a-d) apresentam as análises comparativas das interações orbitalares 

obtidas pelo NBO e as distâncias interatômicas relevantes para cada conformação [q-g-sin 

(q-c2-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin] dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila p-substituídos (1), 

(4) e (6).  
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Tabela 16a – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação q-g-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 
 

b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 

Confôrmero Y 
Interação  
Orbitalar 

Energia  
(kcal mol-1) 

dO2...S5/Å 

q-g-sin NO2 n2(O2)/σ*S5-O8 - b 3,244 

 H  - b 3,212 

 OMe  - b 3,239 

    
    dO2...H17/Å 

 NO2 n2(O2)/σ*C6-H6(17) 1,28 2,439 

 H  1,48 2,409 

 OMe  1,43 2,415 

  
    dS5...C1/Å 

 NO2 σC4-S5/π*C1-O2 3,89 2,822 

 H  3,20 2,824 

 OMe  3,63 2,820 

  
 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 1,42 2,822 

 H  1,25 2,824 

 OMe  1,44 2,820 

  
 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 4,72 2,822 

 H  4,23 2,824 

 OMe  4,77 2,820 

  



 

 

90

Tabela 16b – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação g3-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 
 

Confôrmero Y 
Interação  
Orbitalar 

Energia  
(kcal mol-1) 

dS5...C1/Å 

     

g3-sin NO2 σC4-S5/π*C1-O2 6,14 2,783 

 H  5,41 2,807 

 OMe  5,41 2,806 

 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 1,99 2,783 

 H  2,02 2,807 

 OMe  2,04 2,806 

 NO2 n1(S5)/π*C1-O2 - b 2,783 

 H  - b 2,807 

 OMe  - b 2,806 

 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,15 2,783 

 H  7,21 2,807 

 OMe  7,30 2,806 

    dO8...C1/Å 

 NO2 n2(O8)/π*C1-O2 - b 2,978 

 H  - b 3,037 

 OMe  - b 3,038 

    dO2...H17/Å 

 NO2 n2(O2)/σ*C6-H17 1,28 2,356 

 H  1,34 2,328 

 OMe  1,39 2,323 

b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 



 

 

91

Tabela 16c – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação g1-anti dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 
 

b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 

Confôrmero Y Interação Orbitalar Energia (kcal mol-1) dS5...C1/Å 

g1-anti NO2 σC4-S5/π*C1-O2 5,13 2,837 
 H  4,96 2,839 
 OMe  4,92 2,840 

 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 2,34 2,837 
 H  2,34 2,839 
 OMe  2,37 2,840 

 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 7,15 2,837 
 H  7,24 2,839 
 OMe  7,29 2,840 

 NO2 n1(S5)/π*C1-O2 - b 2,837 
 H  - b 2,839 
 OMe  - b 2,840 

    dO8...C1/Å 
 NO2 n2(O8)/π*C1-O2 - b 3,146 
 H  - b 3,152 
 OMe  - b 3,161 

    dC9...H16/Å 
 NO2 πC9-C11/σ*C4-H16 - b 2,617 
 H  - b 2,574 
 OMe  0,64 2,565 

    dO8...H23/Å 
 NO2 n3(O8)/σ*C11-H23 2,29 2,266 
 H  1,54 2,366 
 OMe  1,31 2,385 

 NO2 n1(O8)/σ*C11-H23 1,59 2,266 
 H  1,04 2,366 
 OMe  0,97 2,385 

    dO2...H17/Å 
 NO2 n2(O2)/σ*C6-H17 0,77 2,331 
 H  0,86 2,323 
 OMe  0,82 2,324 
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Tabela 16d – Análises comparativas das distâncias interatômicas e das interações orbitalares 
relevantes (NBO) para a conformação q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para- 
nitro (1), hidrogênio (4) e metóxi (6) substituídos através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p) 
 

Confôrmero Y 
Interação  
Orbitalar 

Energia  
(kcal mol-1) 

dS5...C1/Å 

q-g2-sin NO2 σC4-S5/π*C1-O2 5,00 2,763 

 H  4,22 2,770 

 OMe  3,78 2,772 

    
 NO2 πC1-O2/σ*C4-S5 1,47 2,763 

 H  1,33 2,770 

 OMe  1,21 2,772 

    
 NO2 π*C1-O2/σ*C4-S5 5,15 2,763 

 H  4,82 2,770 

 OMe  4,47 2,772 

    
 NO2 n1(S5)/π*C1-O2 - b 2,763 

 H  - b 2,770 

 OMe  - b 2,772 

 
    dC1...O8/Å 

 NO2 n2(O8)/π*C1-O2 - b 3,245 

 H  - b 3,305 

 OMe  - b 3,307 

 
b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
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O aumento do ângulo diedro α de ca. 33° indo-se da conformação q-c2-sin (HF) para 

q-g-sin (B3LYP) (Tabelas 2, 10, 8a e 16a) faz com que as interações eletrostática 

Oδ-
(SO).....Cδ+

(CO) e de transferência de carga n2(O2)/σ*S5-O8 sejam muito fracas na conformação 

q-g-sin e simultaneamente as interações σC4-S5/π*C1-O2 (hiperconjugativa), πC1-O2/σ*C4-S5 

(anti-hiperconjugativa) e π*C1-O2/σ*C4-S5 tornem-se significativamente mais fortes i.e. de ca. 3 

kcal mol-1, ca. 1 kcal mol-1 e ca. 4 kcal mol-1, respectivamente, nesta conformação. Isto 

decorre da melhor sobreposição dos orbitais envolvidos nestas interações na conformação 

q-g-sin. Adicionalmente, ocorre na conformação q-g-sin uma maior energia da interação 

eletrostática e orbitalar (ligação de hidrogênio) Oδ-
(2).....Hδ+

(6) de ca. 0,7 kcal mol-1 no B3LYP 

em relação ao HF, que por sua vez origina uma discreta maior aproximação entre os átomos 

Oδ-
(2).....Hδ+

(6) de ca. 0,1 Å, na mesma direção . 

Conforme mencionado na Introdução e na discussão do cálculo HF, decorrente da maior 

energia de ionização do par de elétrons isolado da carbonila nO(CO) no tioacetato de etila de 

referência (9,64 eV) em comparação com os valores da butanona (9,46 eV) e da acetofenona 

(9.34 eV), acompanhado por uma maior afinidade eletrônica do orbital π*(CO) do tioacetato de 

etila (0,95 eV) em relação a todas as outras classes de compostos carbonílicos MeC(O)X (X = 

Me, Ph, SEt, OEt e NEt2), esperar-se-ia que nos sulfinil-tioésteres somente as conformações 

gauche seriam as mais estabilizadas em relação à conformação cis. Assim sendo, o resultado 

do HF superestima a maior estabilidade da conformação q-c2-sin para os p-OMe e p-H 

derivados em relação às conformações g3-sin e g1-anti. De fato, no cálculo B3LYP a 

conformação q-c2-sin do HF transforma-se na conformação quasi-gauche-sin que está de 

pleno acordo com o esperado, isto é agora as interações hiperconjugativas σC4-S5/π*C1-O2 e 

π*C1-O2/σ*C4-S5 constituem os principais fatores da estabilização desta conformação, ao invés 

das interações eletrostática Oδ-
(SO).....Cδ+

(CO) e de transferência de carga  n2(O2)/σ*S5-O8 que 

estabilizam no HF, em grande escala, a conformação q-c2-sin. 

Quanto à conformação g3-sin cuja geometria no DFT é bastante próxima da obtida no HF, 
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(Tabelas 2, 10, 8a e 16a) observa-se que a energia da interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 

no DFT é igual nos derivados (4) e (6) e aumenta no derivado (1) para 6,4 kcal mol-1. Estes 

valores são próximos do valor médio de 5,5 kcal mol-1 desta interação no HF. Da mesma 

forma que no HF, a interação σC4-S5/π*C1-O2 no DFT origina um contato S5.....C1 mais curto 

no p-nitro derivado em relação ao mesmo contato nos p-hidrogênio e p-metóxi derivados. 

Analogamente a interação anti-hiperconjugativa πC1-O2/σ*C4-S5 apresenta valores próximos nos 

dois cálculos, ou seja, no intervalo 1,8 - 2,0 kcal mol-1. 

Já, na conformação g3-sin as interações n1(S5)/π*C1-O2 e n2(O8)/π*C1-O2 que apresentam   

no HF valores próximos de ca. 0,5 kcal mol-1, apresentam no B3LYP valores de energia 

menores do que 0,5 kcal mol-1. No entanto, a interação eletrostática e orbitalar Oδ-
(CO).....Hδ+

(6)  

é ligeiramente mais forte no DFT (1,37 kcal mol-1) do que no HF. (0,8 kcal mol-1). Estes 

valores estão de pleno acordo com o contato O(CO).....H(6), ligeiramente mais curto de ca. 0,1Å 

no DFT em relação ao HF.  

No caso da conformação g1-anti a energia da interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 no 

DFT é ca. 0,7 kcal mol-1 menor do que a observada no HF, enquanto que a interação 

anti-hiperconjugativa πC1-O2/σ*C4-S5 é praticamente igual para os dois cálculos i.e. de 2,2-2,3 

kcal mol-1. Analogamente ao caso da conformação g3-sin, as interações n1(S5)/π*C1-O2 e 

n2(O8)/π*C1-O2 apresentam valores menores do que 0,5 kcal mol-1 e portanto pouco contribuem 

para a estabilidade da conformação g1-anti. Deve-se salientar que enquanto no HF a interação 

πC9-C10/σ*C4-H4 (ligação de hidrogênio) contribui para a estabilização da conformação g1-anti 

de ca. 0,6 kcal mol-1 para todos os derivados (1)-(6), no DFT esta interação é de         

0,64 kcal mol-1 para o metóxi derivado e menor do que 0,5 kcal mol-1 para o hidrogênio e o 

nitro derivados, conforme esperado. Isto decorre da menor energia de ionização do 

HOMO(MeO-Ph) do grupo p-metoxifenila em comparação com as energias do HOMO(Ph) do 

p-hidrogênio derivado (energia de ionização intermediária) e do HOMO(O2NPh) do p-nitro 

derivado (de maior energia de ionização). 



Resultados e Discussão 
___________________________________________________________________________ 
 

 

95

Decorrente da geometria anti, a conformação g1 é estabilizada no DFT pela interação 

n2(SO)/σ*C11-H11 (ligação de hidrogênio). No p-nitro derivado os valores desta interação são de 

2,29 kcal mol-1 [par de elétrons (3) de O(8)] são de 1,59 kcal mol-1 [par de elétrons (1) de 

O(8)]. No p-hidrogênio derivado os valores desta interação são de 1,54 kcal mol-1 [par de 

elétrons (3) de O(8)] e de 1,04 Kcal mol-1 [par de elétrons (1) de O(8)]. No p-metóxi derivado 

os valores desta interação é de 1,31 kcal mol-1 [par de elétrons (3) de O(8)] e de 0,97 kcal 

mol-1 [par de elétrons (1) de O(8)]. No HF a interação n2(SO)/σ*C11-H11 no p-nitro derivado é de 

0,92 kcal mol-1 [par de elétrons (3) de O(8)] de 0,94 kcal mol-1 [par de elétrons (1) de O(8)], 

no hidrogênio derivado é de 0,67 kcal mol-1 [par de elétrons (3) de O(8)] de 0,63 kcal mol-1 

[par de elétrons (1) de O(8)], e no caso do metóxi derivado 0,55 kcal mol-1 [par de elétrons (3) 

de O(8)] de 0,58 kcal mol-1 [par de elétrons (1) de O(8)]. Esta tendência no DFT decorre do 

fato da maior carga positiva do hidrogênio-orto (H23) do nitro derivado (qNO2 = 0,173 e) e a 

diminuição da carga deste hidrogênio no para-hidrogênio (qH = 0,158 e) e no para-metóxi 

(qOMe = 0,162 e) derivados. 

  Adicionalmente, da mesma maneira que as outras conformações q-c2-sin, g3-sin e 

q-g2-sin, a conformação g1-anti é estabilizada no DFT pela ligação de hidrogênio 

Oδ-
(CO).....Hδ+

(6)  de ca. 0,8 kcal mol-1, cujo valor é discretamente maior do que a mesma 

interação detectada no HF (ca. 0,5 kcal mol-1) para os derivados (1), (4) e (6). Conforme 

esperado, decorrente da geometria da conformação g1-anti, não ocorre a interação nO(CO)/π*Ph, 

observada na análise dos auto-vetores nas conformações sin i.e. q-c2-, g3 e q-g2. 

No caso do cálculo DFT a conformação q-g2-sin aumenta o ângulo diedro α de ca. 18° 

em relação ao HF. Assim sendo a interação hiperconjugativa σC4-S5/π*C1-O2 torna-se mais forte 

no DFT em relação ao HF de ca. 1,7 kcal mol-1. Conforme esperado com o p-nitro derivado a 

interação é a mais forte i.e. 5,00 kcal mol-1 e torna-se progressivamente mais fraca com o 

p-hidrogênio e p-metóxi derivados i.e. 4,22 kcal mol-1 e 3,78 kcal mol-1, respectivamente. 

Igualmente as interações πC1-O2/σ*C4-S5 (anti-hiperconjugativa) e π*CO/σ*CS tornam-se mais 



Resultados e Discussão 
___________________________________________________________________________ 
 

 

96

fortes no DFT de ca. 2,0 e 1,0 kcal mol-1 em relação ao HF. Deve-se salientar que a despeito 

destas interações serem mais fortes no DFT, a população relativa deste confôrmero é 

significativamente menor no DFT do que no HF.  
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Tabela 17 – Análises comparativas das interações orbitalares relevantes (NBO) através da 
cadeia selecionadas, para as conformações q-c2-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos 
α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4) e (6) através do cálculo 
B3LYP/6-31G(d,p). 

 

Composto 
Interação  
Orbitalar 

q-c2-sin a g3-sin a g1-anti a q-g2-sin a

   

p-NO2 (1) n2(S3)/π*C1-O2 30,71 30,46 28,85 30,72 

 n2(O2)/σ*C1-S3 36,70 36,45 31,51 37,18 

 n2(O2)/σ*C1-C4 17,65 18,15 18,28 18,75 

      

p-H (4) n2(S3)/π*C1-O2 31,84 32,19 30,47 32,00 

 n2(O2)/σ*C1-S3 35,66 35,31 30,54 36,20 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,05 18,47 18,49 19,19 

      

p-OMe (6) n2(S3)/π*C1-O2 31,98 32,22 30,83 31,87 

 n2(O2)/σ*C1-S3 35,46 35,00 30,31 36,12 

 n2(O2)/σ*C1-C4 18,10 18,52 18,60 19,33 

      
a Energia de estabilização em kcal mol-1 
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Analogamente ao HF, no cálculo DFT da Tabela 17 [vide também Tabelas 12, 13 e 14 

(a-d)] constata-se em todas as conformações (q-g-sin, g3-sin, g1-anti e q-g2 sin) dos 

α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila (1), (4) e (6) a ocorrência de três interações orbitalares 

fortes que estabilizam as referidas conformações, a saber: a) a interação conjugativa 

n(S3)/π*C1-O2 de ca. 32 kcal mol-1; b) a interação através da cadeia nO2(CO)/σ*C1-S3 que é de ca. 

36 kcal mol-1 para as conformações q-g-sin, g3-sin e q-g2-sin e de ca. 30 kcal mol-1 para a 

conformação g1-anti; e c) a interação através da cadeia nO2(CO)/σ*C1-C4 que é de ca. 18 kcal 

mol-1 para as quatro conformações. As três interações orbitalares e suas respectivas 

representações na Teoria de Valência encontram-se esquematizadas na Figura 8 (estruturas 29, 

30, 31, 29´, 30´e 31´) (vide página 60). Genericamente estas interações no DFT são menores 

do que os valores correspondentes no HF de ca. 9-11 kcal mol-1. 

 É digno de nota que a ocupância dos orbitais receptores σ*C1-S3 e σ*C1-C4 das 

conformações q-g-sin, g3-sin e q-g2-sin é de ca. 0,15 e 0,06, respectivamente, enquanto que a 

ocupância dos mesmos orbitais para a conformação g1-anti é de 0,12 e 0,06, respectivamente. 

Esta tendência é concordante com os valores das energias de interação nO2(CO)/σ*C1-S3 e 

nO2(CO)/σ*C1-C4, respectivamente. 

 Os resultados acima estão de pleno acordo com os correspondentes do HF mostrando 

que as conformações sin (q-g, g3 e q-g2) são estabilizadas em maior extensão do que a anti (g1) 

através da interação nO2(CO)/σ*C1-S3, sendo responsável pela maior ordem de ligação da 

carbonila e portanto pela maior freqüência de νCO para as conformações q-g-sin, g3-sin e 

q-g2-sin em relação à conformação g1-anti. De fato, as freqüências calculadas no B3LYP de 

νCO para as conformações q-g-sin, g3-sin e g1-anti são praticamente iguais (após a 

normalização) às obtidas pelo HF para os derivados (1), (4) e (6) (vide Tabela 10 e Figura 2).  

No caso da freqüência de νCO para a conformação q-g2-sin no DFT, para os derivados (1), (4) 

e (6), é de ca. 4 cm-1 maior do que a freqüência de νCO no HF para a mesma conformação. 
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 O fato extremamente importante é que nos dois tipos de cálculos, B3LYP e HF, as 

freqüências das conformações q-g-sin (q-c2-sin) e g3-sin são degeneradas e correspondem ao 

componente de maior freqüência e de maior intensidade do dubleto de νCO, enquanto que a 

conformação g1-anti corresponde ao componente de baixa intensidade de νCO nos espectros IV 

para toda a série estudada (1)-(6) (vide Tabela 1 e Discussão, página 17). Conforme já 

mencionado anteriormente no HF, o confôrmero q-g2-sin de baixa população no cálculo não é 

observado no espectro IV.  

 Diferentemente do HF, os valores das energias de interação nO2(CO)/σ*C1-S3 no DFT são 

praticamente constantes ao longo da série (1), (4) e (6), portanto são pouco sensíveis à 

variação do substituinte em para (vide Dicussão no HF, página 61). 

 É digno de nota o fato de que os cálculos teóricos estão em razoável acordo com os 

dados experimentais. No cálculo B3LYP, a somatória das populações das conformações 

q-g-sin e g3-sin no nitro derivado é de ca. 86%, no hidrogênio derivado é de ca. 74% e no 

metóxi derivado é de ca. 60% . Estes valores estão de acordo com a somatória das populações 

das conformações q-g-sin e g3-sin no HF para o nitro derivado (ca. 87%), hidrogênio        

(ca. 86%) e metóxi (82%) derivados. Adicionalmente, estes dados estão em concordância com 

os dados no infravermelho das populações relativas dos componentes do dubleto da carbonila 

dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila (1)-(6). De fato, a intensidade relativa dos 

componentes de maior freqüência (que corresponde à somatória das populações das 

conformações q-g-sin e g3-sin) e de menor freqüência (que corresponde à população da 

conformação g1-anti) do dubleto de νCO varia, em tetracloreto de carbono, de (100%; 0%) no 

nitro derivado (1) a (90% ; 10%) no metóxi derivado (6), e em clorofórmio, de (100%; 0%) no 

nitro derivado (1) a (83% ; 27%) no metóxi derivado (6) (vide Tabelas 1, 2 e 10 e Figura 5). 

 

 

 



Resultados e Discussão 
___________________________________________________________________________ 

 

100

3.3 - Estudo conformacional e das interações eletrônicas dos tioacetatos de 
fenila-para-substituídos (compostos de referência) apoiado pelos cálculos: ab initio 
Hartree-Fock (HF) e Teoria do Funcional de Densidade (DFT)-B3LYP 

 

Com a finalidade de determinar os deslocamentos de freqüência da carbonila (ΔνCO) dos 

α-etilsulfinil-tioacetatos de fenila p-substituídos (1)-(6) em relação aos tioacetatos de fenila 

p-substituídos de referência (7)-(12) (Estrutura 36), as bandas de νCO destes compostos em 

solventes de polaridade crescente e na região do 1° harmônico (em tetracloreto de carbono) 

são apresentadas na Tabela 1822,23. Nota-se nesta Tabela em todos os solventes a ocorrência de 

um dubleto de νCO resolvido computacionalmente, sendo o componente de mais baixa 

freqüência o mais intenso. Adicionalmente, constata-se na região do 1° harmônico a 

existência também de um dubleto cujas freqüência são ca. duas vezes às da região 

fundamental e de intensidades relativas próximas às da região fundamental. Este 

comportamento é sugestivo da ocorrência de isomeria conformacional (duas conformações). 

Objetivando determinar a natureza destas conformações foi efetuado novamente o  

cálculo ab initio [HF/6-31G(d,p)] e pela primeira vez o cálculo DFT [B3LYP/6-31G(d,p)] 

(Tabelas 19 e 22) mostraram a existência no estado gasoso de duas conformações estáveis: sin 

e anti [Estruturas 37 e 38 da HF e Estruturas 39 e 40 da B3LYP do p-hidrogênio derivado 

(10)]. Adicionalmente, foram determinadas as cargas no HF e B3LYP (Tabelas 20 e 23) e 

efetuados os cálculos NBO no HF (Tabelas 21a-b) e no B3LYP (Tabelas 24a-b) para as 

conformações sin e anti dos compostos da série (7), (10) e (12). 

 

 

 

 

                                                 
22 Olivato, P. R.; Hui, M.L.T.; Rodrigues, A.; Ruiz Filho, R.; Rittner, R.; Zukerman, J. S.; Distefano, G.; Dall 
Colle, M. J. Mol. Struct., 645, 259-271, 2003. 
23 Hui, M.L.T. Dissertação de Mestrado, Instituto de Química, USP, 2002. 
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Tabela 18 - Freqüências e relações de intensidades das bandas de estiramento da carbonila no espectro do IV para os tioacetatos de fenila 
para-substituídos CH3C(O)SPh-Y (7)-(12) em solventes de polaridade crescentea. 

a Dados das Referências 22 e 23; b Em cm-1; c Intensidade de cada componente do dubleto analiticamente resolvido expresso em porcentagem 
de absorbância; d 1º harmônico. e Banda não detectada. 

 n-C6H14 CCl4 CHCl3 CH3CN 
Comp. Y 

 ν bco P c νco P 1º harm.d P νco P νco P 

             

 1736 37,9 1735 23,1 3450 100,0 1735 19,4 1737 9,1 
7 NO2 

 1724 62,1 1720 76,9 - e 0,0 1715 80,6 1717 90,9 

 1728 35,1 1727 12,3 3449 4,8 1737 5,7 1732 9,1 
8 Cl 

 1720 64,9 1715 87,7 3411 95,2 1706 94,3 1712 90,9 

 1733 32,4 1728 16,0 3443 9,1 1735 10,7 1734 9,9 
9 Br 

 1720 67,6 1714 84,0 3411 90,9 1705 89,3 1711 90,1 

 1729 40,1 1729 18,0 3445 6,5 1730 6,5 1731 13,0 
10 H 

 1717 59,9 1713 82,0 3406 93,5 1702 93,5 1708 87,0 

 1725 45,1 1726 14,5 3430 3,8 1731 4,8 1730 5,7 
11 Me 

 1716 54,9 1710 85,5 3402 96,2 1700 95,2 1708 94,3 

 - e 0,0 1725 8,3 - e 0,0 1708 31,5 - e 0,0 
12 OMe 

 1707 100,0 1711 91,7 3401 100,0 1697 68,5 1707 100,0 
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Tabela 19 – Energia relativa, população (%) relativa, momento dipolar, ângulos diedros e distâncias interatômicas (Å) entre átomos selecionados 
para os diferentes confômeros obtidos por intermédios de cálculo ab initio na base HF/6-31G(d,p) do tioacetatos de fenila para-substituídos 
(OMe, H e NO2), CH3C(O)SPh-Xa. 
 

Ângulos Diedros f,g 
Comp. X Conf. b E c P d (%) μ/D νCO e 

δ φ C2...O5 Δl H/CH3...C8 Δl 

s-cis 0,0 98,4 5,97 2007,9 5,0 -65,2 2,930 -0,29 - - 
7 NO2 

s-trans 2,46 1,6 1,12 2001,1 -179,9 91,9 - - 2,940 0,03 

s-cis 0,0 90,3 0,92 2004,9 0,1 91,2 2,921 -0,30 - - 
10 H 

s-trans 1,32 9,7 5,09 1991,2 -179,9 91,9 - - 2,933 0,03 

s-cis 0,0 89,5 1,56 2003,5 1,46 -90,6 2,929 -0,29 - - 
12 OMe 

s-trans 1,27 10,5 5,87 1989,4 -179,9 -92,9 - - 2,936 0,04 

  ΣrvdW h       3,22  2,90  

a Dados das Referências 22 e 23 e do cálculo da presente tese; b Atribuição da conformação de acordo com a estrutura abaixo; c energia relativa 
em kcal mol-1; d população relativa de cada confôrmero em porcentagem; e em cm-1; f δ = O(2)-C(1)-S(3)-C(9) e φ = C(1)-S(3)-C(9)-C(11);     
g O sinal negativo refere-se a definição do ângulo torsional no sentido horário e positivo no sentido anti-horário; h Soma dos raios de van der 
Waals. 
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H H
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Y = NO2 (7), Cl (8), Br (9), H (10), CH3 (11) e OMe (12) 

 

Estrutura 36 

 

 

sin 
Estrutura 37 
 

 

anti 
Estrutura 38
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Tabela 20 – Cargas (e) de átomos selecionados dos tioacetatos de fenila para-substituídos para os compostos (7), (10) e (12) da série dos 
CH3C(O)SPh-Y (compostos de referência) obtidos através do cálculo ab initio HF/6-31G(d,p)a. 
 

a Dados das Referências 22 e 23 e do cálculo da presente tese ; bAtribuição da conformação de acordo com a estrutura 33. 
 
 
 

Comp. Y Conf.b O5(CO) C1(CO) S7 C8 (Ph) H12 H3(CH3) H4 (CH3) 

     

s-cis -0,480 0,336 0,169 -0,199 0,186 0,167 0,155 
7 NO2 

s-trans -0,484 0,347 0,209 -0,257 0,192 0,154 0,154 

          

s-cis -0,483 0,334 0,137 -0,217 0,167 0,156 0,156 
10 H 

s-trans -0,497 0,346 0,190 -0,277 0,173 0,153 0,153 

          

s-cis -0,485 0,339 0,137 -0,243 0,169 0,158 0,152 
12 OMe 

s-trans -0,499 0,345 0,187 -0,305 0,174 0,151 0,152 
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Tabela 21a – Resultados da análise NBO para a conformação sin do tioacetato de fenila 
para-substituídos (NO2, H e OMe) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

a Energia de estabilização em kcal mol-1; b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 

Comp. Y 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do 
Orbital Doador 

Ocupância do 
Orbital Receptor

1 NO2 n1(S7)/σ*C1-O5 4,78 1,97976 0,01346 

  n2(S7)/π*C1-O5 38,99 1,86379 0,12926 

  n2(O5)/σ*C1-C2 25,50 1,87283 0,04467 

  n2(O5)/ σ*C1-S7 48,80 1,87283 0,10904 

  n1(O5)/σ*C1-C2 3,04 1,97491 0,04467 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,94 1,97491 0,10404 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,87283 0,27624 

    
4 H n1(S7)/σ*C1-O5 4,90 1,97986 0,01321 

  n2(S7)/π*C1-O5 40,18 1,87123 0,12989 

  n2(O5)/σ*C1-C2 25,82 1,87653 0,04587 

  n2(O5)/σ*C1-S7 47,45 1,87653 0,10379 

  n1(O5)/σ*C1-C2 3,08 1,97513 0,04587 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,92 1,97513 0,10379 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,87653 0,31270 

   
6 OMe n1(S7)/σ*C1-O5 4,97 1,98038 0,01322 

  n2(S7)/π*C1-O5 40,35 1,86991 0,13035 

  n2(O5)/σ*C1-C2 25,93 1,87703 0,04616 

  n2(O5)/σ*C1-S7 47,04 1,87703 0,10496 

  n1(O5)/σ*C1-C2 3,05 1,97523 0,04616 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,94 1,97523 0,10496 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,87703 0,28933 
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Tabela 21b – Resultados da análise NBO para a conformação s-trans do tioacetato de fenila 
para-substituídos (NO2, H e OMe) através do cálculo HF/6-31G(d,p). 

a Energia de estabilização em kcal mol-1; b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 

 

Comp. Y 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do 
Orbital Doador 

Ocupância do 
Orbital Receptor

1 NO2 n1(S7)/σ*C1-O5 - b 1,97504 0,01095 

  n2(S7)/π*C1-O5 36,98 1,87280 0,12410 

  n2(O5)/σ*C1-S7 43,34 1,87775 0,09420 

  n2(O5)/σ*C1-C2 25,69 1,87775 0,04784 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,69 1,97518 0,04784 

  n1(O5)/σ*C1-S7 2,03 1,97518 0,09420 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,87775 0,01588 

    
4 H n1(S7)/σ*C1-O5 - b 1,97657 0,01105 

  n2(S7)/π*C1-O5 38,60 1,86931 0,12846 

  n2(O5)/σ*C1-S7 41,54 1,88204 0,09187 

  n2(O5)/σ*C1-C2 25,81 1,88204 0,04833 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,62 1,97526 0,04833 

  n1(O5)/σ*C1-S7 2,08 1,97526 0,09187 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,88204 0,01638 

    
6 OMe n1(S7)/σ*C1-O5 - b 1,97731 0,01105 

  n2(S7)/π*C1-O5 38,82 1,86807 0,12878 

  n2(O5)/σ*C1-S7 41,08 1,88309 0,09254 

  n2(O5)/σ*C1-C2 25,91 1,88309 0,04864 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,59 1,97530 0,04864 

  n1(O5)/σ*C1-S7 2,10 1,97530 0,09254 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,88309 0,28930 
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Tabela 22 – Energia relativa, população (%) relativa, momeno dipolar, ângulos diedros e distâncias interatômicas (Å) entre átomos selecionados 
para os diferentes confômeros obtidos por intermédios de cálculo ab initio na base B3LYP/6-31G(d,p) dos tioacetatos de fenila 
para-substituídos (OMe, H e NO2), CH3C(O)SPh-Y. 
 

Ângulos Diédros e,f Distâncias interatômicas (Ǻ) 
Comp. Y Conf. a E b P c μ νCO 

d

δ φ C8...O5 Δl O5...H14 Δl H/CH3...C8 Δl 

sin 0,0 99,0 5,69 1823,9 5,6 -51,3 3,000 -0,22 2,583 -0,14 - - 
7 NO2

anti 2,72 1,0 1,19 1826,3 -179,1 92,3 - - - - 2,932 0,03 

               

sin 0,0 93,4 0,79 1817,5 5,7 -59,5 2,984 -0,23 - - - - 
10 H 

anti 1,56 6,6 4,55 1812,5  179,9 92,0 - - - - 2,925 0,03 

               

sin 0,0 90,5 0,99 1815,6 5,3 -64,4 2,972 -0,25 - - - - 
12 OMe

anti 1,34 9,5 5,59 1810,9 -179,9 90,6 - - - - 2,925 0,03 

  ΣrvdWg       3,22  2,72  2,90  

a Atribuição da conformação de acordo com a estrutura abaixo; b energia relativa em kcal mol-1; c população relativa de cada confôrmero em 
porcentagem; d em cm-1; e δ = O(2)-C(1)-S(3)-C(9) e φ = C(1)-S(3)-C(9)-C(11); f O sinal negativo refere-se a definição do ângulo torsional no 
sentido horário e positivo no sentido anti-horário e g Soma dos raios de van der Waals. 
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Tabela 23 – Cargas (e) de átomos selecionados dos tioacetatos de fenila para-substituídos para os compostos (7), (10) e (12) da série dos 
CH3C(O)SPh-Y (composto de referência) obtidos através do cálculo ab initio B3LYP/6-31G(d,p). 
 

 

 

 

 

Comp. Y Conf. O5(CO) C1(CO) S7 C8 (Ph) H12 H3(CH3) H4 (CH3) 

sin -0,392 0,257 0122 -0,096 0,119 0,163 0,140 
7 NO2 

anti -0,391 0,279 0,131 -0,142 0,127 0,147 0,147 

   
sin -0,400 0,256 0,099 -0,108 0,102 0,157 0,137 

10 H 
anti -0,404 0,271 0,116 -0,154 0,109 0,144 0,144 

   
sin -0,403 0,254 0,087 -0,115 0,105 0,155 0,131 

12 OMe 
anti -0,407 0,270 0,111 -0,160 0,109 0,142 0,143 
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Tabela 24a – Resultados da análise NBO para a conformação sin do tioacetato de fenila 
para-substituídos (NO2, H e OMe) através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 

a Energia de estabilização em kcal mol-1; b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 
 

Comp. Y 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do 
Orbital Doador

Ocupância do 
Orbital Receptor

1 NO2 n1(S7)/σ*C1-O5 3,69 1,97620 0,01695 

  n2(S7)/π*C1-O5 27,40 1,78571 0,19517 

  n2(O5)/σ*C1-S7 39,91 1,81288 0,15599 

  n2(O5)/σ*C1-C2 17,65 1,81288 0,05149 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,62 1,97453 0,05149 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,86 1,97453 0,15599 

  n2(O5)/π*C10-C13 0,56 1,81288 0,28283 

    
4 H n1(S7)/σ*C1-O5 3,80 1,97643 0,01670 

  n2(S7)/π*C1-O5 28,83 1,79560 0,20088 

  n2(O5)/σ*C1-S7 38,83 1,81775 0,15396 

  n2(O5)/σ*C1-C2 18,01 1,81775 0,05331 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,61 1,97505 0,05331 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,87 1,97505 0,15396 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,81775 0,31103 

    
6 OMe n1(S7)/σ*C1-O5 3,82 1,97657 0,01638 

  n2(S7)/π*C1-O5 29,18 1,79672 0,20404 

  n2(O5)/σ*C1-S7 38,48 1,81835 0,15609 

  n2(O5)/σ*C1-C2 18,15 1,81835 0,05406 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,59 1,97544 0,05406 

  n1(O5)/σ*C1-S7 38,48 1,97544 0,15609 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,81835 0,31075 
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Tabela 24b – Resultados da análise NBO para a conformação anti do tioacetato de fenila 
para-substituídos (NO2, H e OMe) através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 

a Energia de estabilização em kcal mol-1; b Energia de interação menor que 0,5 kcal mol-1. 
 
 

Comp. Y 
Orbitais 

envolvidos 
E a 

Ocupância do 
Orbital Doador 

Ocupância do 
Orbital Receptor

1 NO2 n1(S7)/σ*C1-O5 - b 1,96856 0,01343 

  n2(S7)/π*C1-O5 26,27 1,82350 0,18362 

  n2(O5)/σ*C1-S7 36,45 1,81844 0,14288 

  n2(O5)/σ*C1-C2 17,62 1,81844 0,05585 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,58 1,97511 0,05585 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,67 1,97511 0,14288 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,81844 0,28569 

    
4 H n1(S7)/σ*C1-O5 - b 1,97117 0,01358 

  n2(S7)/π*C1-O5 27,54 1,81786 0,19012 

  n2(O5)/σ*C1-S7 34,95 1,82734 0,13760 

  n2(O5)/σ*C1-C2 17,84 1,82734 0,05699 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,50 1,97522 0,05699 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,72 1,97522 0,13760 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,82734 0,31469 

    
6 OMe n1(S7)/σ*C1-O5 - b 1,97206 0,01359 

  n2(S7)/π*C1-O5 27,72 1,81657 0,19041 

  n2(O5)/σ*C1-S7 34,62 1,82959 0,13843 

  n2(O5)/σ*C1-C2 17,96 1,82959 0,05759 

  n1(O5)/σ*C1-C2 2,48 1,97526 0,05759 

  n1(O5)/σ*C1-S7 1,74 1,97526 0,13843 

  n2(O5)/π*C10-C13 - b 1,82959 0,30194 
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Os dados das Tabelas 19 e 20 (HF) e Tabelas 22 e 23 (DFT) dos tioacetatos de fenila (7), 

(10) e (12) indicam a existência de duas conformações estáveis, sin e anti (Estruturas 41 e 42, 

Esquema 4), sendo o confôrmero sin o mais estável cuja população é ca. de 90-93% para os 

derivados (10) e (12) e de ca. 99% para (7). Deve-se salientar que a conformação sin 

apresenta uma freqüência de νCO maior do que a anti tanto no HF como no DFT. No entanto, 

enquanto no HF a diferença de freqüência de νCO entre os dois confôrmeros é de ca. de     

13 cm-1 para os derivados (10) e (12), no caso do derivado (7) esta diferença é de apenas ca.  

6 cm-1. No DFT, enquanto a freqüência de νCO da conformação sin é maior do que a anti de ca. 

5 cm-1 para os derivados (10) e (12), no caso do derivado (7) a freqüência de νCO da 

conformação sin torna-se ligeiramente inferior à da anti de ca. 2 cm-1.  

 Do acima exposto pode-se concluir que uma atribuição conformacional inequívoca 

dos componentes do dubleto no IV (Tabela 18) não é possível via DFT. No entanto, no HF 

poder-se-ia atribuir o componente de mais alta freqüência de νCO ao confôrmero sin e o 

componente de menor freqüência ao confôrmero anti para os derivados da série (7), (10) e 

(12). No entanto, esta atribuição não está de acordo com a população relativa no IV, tendo em 

vista que o componente de maior freqüência é o de menor intensidade, e o componente de 

menor freqüência é o mais intenso, contrariando as populações relativas dos dois cálculos. 

 A conformação sin contém o grupo fenila do mesmo lado do grupo carbonílico, i.e.  

δ (no HF e DFT) varia de 0°-5°, (Esquema 4) enquanto o confôrmero anti apresenta grupo 

fenila do lado oposto ao carbonila ~ 180°. O grupo fenila assume uma geometria 

quasi-perpendicular no HF (φ ~ 91°) em relação ao plano [C(O)S] para as conformações sin e 

anti nos derivados (7), (10) e (12), com a exceção do confôrmero sin do derivado (7) onde 

este ângulo é 65°. No caso do DFT somente a conformação anti apresenta ângulo diedro φ 

próximo de 90°, enquanto na conformação sin este ângulo é de ca. 60° [i.e. varia de 51° e 64° 

para os derivados (7) e (12), respectivamente].  
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Adicionalmente, em ambos os cálculos, a conformação sin para os derivados (7), (10) e 

(12) (Estrutura 41 – Esquema 4) a distância interatômica entre o oxigênio carbonílico 

negativamente carregado Oδ-(5) [ca. -0,49 e (HF) e ca. -0,40 e (DFT)] e o carbono ipso Cδ-(8) 

[ca. -0,25 e (HF) e ca. -0,12 e (DFT)] (Tabelas 19 e 22) é de ca. 0,23 Å no DFT e ca. 0,29 Å 

no HF menor do que a ΣrvdW. Este comportamento é análogo ao observado nos 

α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila (1), (4) e (6) nos dois tipos de cálculo. O confôrmero anti, 

nos derivados (7), (10) e (12) (Estrutura 42 – Esquema 4), apresenta uma distância 

interatômica entre o carbono ipso negativamente carregado Cδ-(8) [ca. -0,23 e (HF) e ca.    

-0.13 e (DFT)] e os dois hidrogênios do grupo metila postivamente carregado H(3,4) [ca.  

0,15 e (HF e DFT)] praticamente igual à ΣrvdW. Este comportamento é análogo ao observado 

nos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila (1), (4) e (6) nos dois tipos de cálculo. 
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Esquema 4 
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Estrutura 42 

 

A análise de auto-vetores de (7), (10) e (12) (HF e DFT) mostra que o contato curto 

O(5).....C(8) permite a ocorrência da interação de transferência de carga nO(CO)→π*Ph(LUMO) no 

confôrmero sin, que por sua vez é significativamente mais intensa do que a repulsão 

eletrostática Oδ-(5).....Cδ-(8), originando uma estabilização deste confôrmero. Por outro lado, a 

conformação anti é fracamente estabilizada pela interação πPh(HOMO)→π*CH3 conjuntamente a 
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uma fraca interação atrativa eletrostática entre o carbono ipso Cδ-(8) e os dois hidrogênios 

positivamente carregados do grupo metila Hδ+(3,4). É digno de nota que os dados de NBO 

mostram que a interação nO(CO)→π*Ph(LUMO) [n2(O5)/π*C10-C13] no confôrmero sin apresenta um 

valor de energia de interação inferior a 0,5 kcal mol-1 para os derivados (7), (10) e (12) no HF 

(Tabela 21a) e (10), (11) no DFT (Tabela 24a). Já, a interação n2(O5)/π*C10-C13 do p-nitro 

derivado (7) onde o ângulo diedro φ = -51° (no DFT) é o menor de todos (HF e DFT) (Tabelas 

19 e 22), apresenta a maior energia de interação i.e. de 0,56 kcal mol-1 e uma ocupância do 

orbital π*C10-C13 de 0,28253 (sendo a ocupância do orbital nO(CO) de 1,81288). 

 Adicionalmente, a interação nO(CO)→π*Ph (LUMO) que estabiliza a conformação sin deveria 

diminuir a ordem da ligação da carbonila e por conseguinte, a sua freqüência em relação ao do 

confôrmero anti na série (7)-(12). Todavia conforme discutido acima isto não ocorre, porque 

no cáculo HF (7)-(12) e parte do cálculo DFT (10) e (12), a freqüência de νCO do confôrmero 

sin é maior do que a do anti. No entanto a análise das interações orbitalares n2(O5)/σ*C-S e 

n2(O5)/σ*C-C e n2(S7)/π*CO através do NBO tanto no HF como no DFT ajudam a esclarecer este 

aparente paradoxo.  
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Tabela 25 – Análises comparativas das interações orbitalares relevantes (NBO) através da 
cadeia selecionadas, para as conformações sin e anti dos tioacetatos de fenila 
para-substituídos (7), (10) e (12 ) através dos cálculos HF/6-31G(d,p) e B3LYP/6-31G(d,p). 
 

HF/6-31 G (d,p) B3LYP/6-31 G (d,p) 
Composto 

 Interação  
Orbitalar sin (a) anti (a) sin (a) anti (a) 

p-NO2 (7) n2(S7)/π*C1-O5 38,99 36,98 27,40 26,27 

 n2(O5)/σ*C1-S7 48,80 43,34 39,91 36,45 

 n2(O5)/σ*C1-C2 25,50 25,69 17,65 17,62 

      

p-H (10) n2(S7)/π*C1-O5 40,18 38,60 28,83 27,54 

 n2(O5)/σ*C1-S7 47,45 41,54 38,83 34,95 

 n2(O5)/σ*C1-C2 25,82 25,81 18,01 17,84 

      

p-OMe (12) n2(S7)/π*C1-O5 40,35 38,82 29,18 27,72 

 n2(O5)/σ*C1-S7 47,04 41,08 38,48 34,62 

 n2(O5)/σ*C1-C2 25,93 25,91 18,15 17,96 

      
a Energia de estabilização (E, kcal mol-1) 
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Tabela 26 – Análises comparativas das interações orbitalares relevantes (NBO) através da cadeia selecionadas, para as conformações q-c2-sin, 
g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4) e (6) e as conformações sin e anti dos tioacetatos de 
fenila para-substituídos através do cálculo HF/6-31G(d,p). 
 

Composto 
Interação  
Orbitalar 

sin (a) anti (a) Composto 
Interação  
Orbitalar 

q-c2-sin (a) g3-sin (a) g1-anti (a) q-g2-sin (a) 

p-NO2 (7) n2(S3)/π*C1-O2 38,99 36,98 p-NO2 (1) n2(S3)/π*C1-O2 42,42 43,44 40,68 43,13 

 n2(O2)/σ*C1-S3 48,80 43,34  n2(O2)/σ*C1-S3 45,21 44,19 38,06 45,48 

 n2(O2)/σ*C1-C4 25,50 25,69  n2(O2)/σ*C1-C4 26,36 27,62 27,51 28,28 

p-H (10) n2(S3)/π*C1-O2 40,18 38,60 p-H (4) n2(S3)/π*C1-O2 43,91 45,55 42,78 43,63 

 n2(O2)/σ*C1-S3 47,45 41,54  n2(O2)/σ*C1-S3 43,82 42,92 36,81 44,46 

 n2(O2)/σ*C1-C4 25,82 25,81  n2(O2)/σ*C1-C4 26,78 27,98 27,65 28,83 

p-OMe (12) n2(S3)/π*C1-O2 40,35 38,82 p-OMe (6) n2(S3)/π*C1-O2 43,98 45,53 43,12 43,60 

 n2(O2)/σ*C1-S3 47,04 41,08  n2(O2)/σ*C1-S3 43,47 42,63 36,40 44,17 

 n2(O2)/σ*C1-C4 25,93 25,91  n2(O2)/σ*C1-C4 26,86 28,07 27,75 28,92 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1) 
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Tabela 27– Análises comparativas das interações orbitalares relevantes (NBO) através da cadeia selecionadas, para as conformações q-c2-sin, 
g3-sin, g1-anti e q-g2-sin dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4) e (6) e as conformações sin e anti dos tioacetatos de 
fenila para-substituídos através do cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 
 

Composto 
Interação  
Orbitalar 

sin (a) anti (a) Composto 
Interação  
Orbitalar 

q-g-sin (a) g3-sin (a) g1-anti (a) q-g2-sin (a) 

p-NO2 (7) n2(S7)/π*C1-O5 27,40 26,27 p-NO2 (1) n2(S3)/π*C1-O2 30,71 30,46 28,85 30,72 

 n2(O5)/σ*C1-S7 39,91 36,45  n2(O2)/σ*C1-S3 36,70 36,45 31,51 37,18 

 n2(O5)/σ*C1-C2 17,65 17,62  n2(O2)/σ*C1-C4 17,65 18,15 18,28 18,75 

p-H (10) n2(S7)/π*C1-O5 28,83 27,54 p-H (4) n2(S3)/π*C1-O2 31,84 32,19 30,47 32,00 

 n2(O5)/σ*C1-S7 38,83 34,95  n2(O2)/σ*C1-S3 35,66 35,31 30,54 36,20 

 n2(O5)/σ*C1-C2 18,01 17,84  n2(O2)/σ*C1-C4 18,05 18,47 18,49 19,19 

p-OMe (12) n2(S7)/π*C1-O5 29,18 27,72 p-OMe (6) n2(S3)/π*C1-O2 31,98 32,22 30,83 31,87 

 n2(O5)/σ*C1-S7 38,48 34,62  n2(O2)/σ*C1-S3 35,46 35,00 30,31 36,12 

 n2(O5)/σ*C1-C2 18,15 17,96  n2(O2)/σ*C1-C4 18,10 18,52 18,60 19,33 

a Energia de estabilização (E, kcal mol-1) 
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A Tabela 25 apresenta as interações orbitalares mais relevantes para as conformações sin 

e anti dos tioacetatos de fenila para-substituídos (7), (10) e (12) de referência no HF e DFT.  

Na conformação sin destes derivados as energias das interaçôes através da cadeia:   

n2(O5)/σ*C-S e n2(O5)/σ*C-C são: [ ca. 48 kcal mol-1 (HF) e ca. 39 kcal mol-1 (DFT)] e [ca.    

26 kcal mol-1 (HF) e ca.18 kcal mol-1 (DFT)], respectivamente. A energia da interação 

conjugativa n2(S7)/π*CO apresenta um valor de [ca. 40 kcal mol-1 (HF) e ca. 28 kcal mol-1 

(DFT)]. 

Na conformação anti o valor das interações n2(O5)/σ*C-S, n2(O5)/σ*C-C e n2(S7)/π*CO são de 

[ca. 42 kcal mol-1 (HF) e ca. 36 kcal mol-1 (DFT)], [ca. 26 kcal mol-1 (HF) e ca. 18 Kcal mol-1 

(DFT)] e [ca. 38 kcal mol-1 (HF) e ca. 27 kcal mol-1 (DFT)], respectivamente. Por conseguinte, 

na conformação sin as energias das interações n2(O5)/σ*C-S, n2(S7)/π*CO e n2(O5)/σ*C-C são de [ca. 

5 kcal mol-1 (HF) e ca. 3 kcal mol-1 (DFT)], [ca. 2 kcal mol-1 (HF) e ca. 1 kcal mol-1 (DFT)] e 

[ca. 0 kcal mol-1 (HF) e ca. 0 kcal mol-1 (DFT)], respectivamente, maiores (ou iguais) às 

mesmas interações da conformação anti. De acordo com o esperado a interação n2(O5)/σ*C-S é 

discretamente maior no p-nitro derivado em relação ao p-metóxi derivado de [ca. 2 kcal mol-1 

(HF) e ca. 1-2 kcal mol-1 (DFT)] tanto para a conformação sin como anti. Isto decorre do fato 

do grupo p-metoxila aumentar a densidade eletrônica no átomo de enxofre do grupo [C(O)S] 

e o grupo p-nitro agir no sentido de diminuir a densidade eletrônica no átomo de enxofre (vide 

explicação na página 47 e Esquema 3), fazendo com que o orbital σ*C-S seja mais estabilizado 

no nitro-derivado e menos estabilizado no metóxi-derivado, originando, portanto, uma maior 

energia de interação n2(O5)/σ*C-S no p-nitro-derivado e menor no p-metoxi-derivado. 

Por outro lado, a energia da interação nO(CO)/σ*C-S é de [ca. 4-5 kcal mol-1 (HF) e ca.  

2-5 kcal mol-1 (DFT)] maior nos tioésteres de referência (7), (10) e (12) em comparação com 

os α-sulfiniltioésteres (1), (4) e (6), tanto na conformação sin como na anti (Tabelas 26 e 27). 

Este comportamento decorre da ocorrência simultânea de outras interações orbitalares que 

envolvem o par de elétrons isolado do oxigênio carbonílico nO(CO), que ocorrem nas diferentes 
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conformações dos α-sulfiniltioésteres (1), (4) e (6), e competem com a interação nO(CO)/σ*C –S 

(Tabelas 26 e 27). 

 Já, a maior energia da interação n(S)/π*CO de [ca. 3-4 kcal mol-1 (HF) e ca. 3-5 kcal mol-1 

(DFT)] nas conformações (q-c2, g3 e q-g2) sin e (g1) anti dos α-sulfiniltioésteres (1), (4) e (6) 

em relação às conformações sin e anti dos tioésteres de referência (7), (10) e (12), decorre do 

Efeito Indutivo –Iσ do grupo α-S(O)Et (σI = 0,50)24 reduzir a energia do orbital π*CO (que 

equivale a aumentar a afinidade eletrônica de π*CO), originando energias de interação nS/π*CO 

mais fortes nos diferentes confôrmeros dos α-sulfiniltioésteres em relação aos tioésteres de 

referência correspondentes. 

 Deve-se salientar que no caso do orbital σ*C-C de mais alta energia (de menor afinidade 

eletrônica) em comparação ao orbital σ*C-S, a interação nO(CO)/σ*C-C (de menor energia) 

apresenta praticamente o mesmo valor tanto para as diferentes conformações dos 

α-sulfiniltioésteres como para as conformações dos tioésteres de referência i.e. será pouco 

sensível ao efeito do α-substituinte. 

Análogamente aos α-sulfiniltioésteres (1), (4) e (6), no caso dos tioésteres de referência 

(7), (10) e (12) ocorre na conformação sin em comparação com a anti, um aumento da energia 

das interações nS/π*CO e nO(CO)/σ*C-S de [ca. 2 kcal mol-1 (HF) e ca. 2 kcal mol-1 (DFT)] e [ca. 

6 kcal mol-1 (HF) e ca. 4 kcal mol-1 (DFT)], respectivamente, enquanto que o valor da energia 

da interação nO(CO)/σ*C-C é praticamente a mesma nas duas séries. Assim sendo, a somatória 

das energias das interações nS/π*CO e nO(CO)/σ*C-S faz com a conformação sin seja mais 

estável do que a anti de ca. 7 kcal mol-1 (HF e DFT). No entanto o fato da energia da 

interação nO(CO)/σ*C-S na conformação sin ser maior da anti de ca. 5 kcal mol-1 (HF e DFT) e 

a energia da interação nS/π*CO na conformação sin ser maior da anti de ca. 2 kcal mol-1 (HF e 

DFT) faz com que o saldo seja de ca. 3 kcal mol-1 (HF e DFT) a favor da conformação sin em 

                                                 
24 Hansch, C.; Leo, A.; Hockman, D.; Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic and Steric Constants. American 
Chemical Society, Washington, 1995. 
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relação da anti. Isto justifica plenamente o aumento da freqüência de νCO da conformação sin 

em relação à anti, uma vez que a interação nO(CO)/σ*C-S aumenta em maior extensão a ordem 

de ligação da carbonila e a freqüência de νCO e a interação nS/π*CO age no sentido oposto i.e. o 

de abaixar em menor extensão a ordem de ligação da carbonila e portanto a sua freqüência.  

No caso dos tioésteres α-sulfinilados (1), (4) e (6), a ocorrência simultânea de outras 

interações orbitalares nas conformações (q-c2, g3 e q-g2) sin não permite a priori de se fazer a 

mesma afirmação daquela efetuada para os tioésteres de referência (7), (10) e (12). No entanto 

no HF e no DFT a somatória das populações das conformações (q-c2, g3 e q-g2) sin é 

significativamente maior do que a população de (g1) anti (Vide Figura 14). 
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Tabela 28 – Deslocamento de freqüências da carbonila ΔνCO obtidos pelo cálculo    
HF/6-31G(d,p) para os confôrmeros q-c2-sin, g3-sin e g1-anti dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de 
fenila para-substituídos (1), (4) e (6), em relação aos confômeros sin e anti dos tioacetatos de 
fenila para-substituídos (7), (10) e (12). 
 

a Em cm-1. 

 

Comp. Y  Conf. να-CO 
a

  ν ref 
a ΔνCO

 a 

        

(1)–(7) NO2  g3-sin 1989,6 2007,9 -18,3 

   q-c2-sin 1988,7 2007,9 -19,2 

   g1-anti 1971,4 2001,1 -29,7 

       

(4)–(10) H  q-c2-sin 1984,0 2004,9 -20,9 

   g3-sin 1984,3 2004,9 -20,6 

   g1-anti 1962,8 1991,2 -28,4 

       

(6)–(12) OMe  q-c2-sin 1983,4 2003,5 -20,1 

   g3-sin 1983,3 2003,5 -20,2 

   g1-anti 1960,6 1989,4 -28,8 
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Tabela 29 – Deslocamento de freqüências da carbonila ΔυCO obtidos pelo cálculo 
B3LYP/6-31G(d,p) para os confôrmeros q-c2-sin, g3-sin e g1-anti dos 
α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (1), (4) e (6), em relação aos 
confôrmeros sin e anti do tioacetatos de fenila para-substituídos (7), (10) e (12). 
 

a Em cm-1. 

 

 

 

Comp. Y  Conf. να-CO 
a

  νref-CO 
a ΔνCO

 a 

        

(1)–(7) NO2  g3-sin 1785,9  1824,0 -38,1 

   q-c2-sin 1783,2  1824,0 -40,8 

   g1-anti 1767,9  1826,3 - 55,4 

        

(4)–(10) H  q-c2-sin 1778,9  1817,5 -38,6 

   g3-sin 1778,3  1817,5 -39,2 

   g1-anti 1759,2  1812,5 -53,3 

        

(6)–(12) OMe  q-c2-sin 1777,0  1815,6 -38,6 

 
 

 g3-sin 1777,0  1815,6 -38,6 

   g1-anti 1756,9  1810,9 -54,0 
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 Decorrente da impossibilidade de determinar-se experimentalmente o deslocamento de 

freqüência da carbonila (ΔνCO) dos α-etilsulfiniltioacetatos de fenila para-substituídos (1)-(6) 

em relação aos tioacetatos de fenila de referência (7)-(12), devido à da impossibilidade da 

atribuição inequívoca do dubleto de νCO desta última série, achou-se de interesse determinar 

os valores de ΔνCO calculados no HF e no DFT. 

 As Tabelas 28 e 29 apresentam os valores dos deslocamentos de freqüência ΔνCO obtidos 

pelos cálculos HF e DFT para as conformações (q-c2-sin, g3-sin e g1-anti) do 

α-etilsulfiniltioacetatos de fenila (1), (4) e (6) em relação às conformações sin e anti dos 

tioacetatos de fenila de referência (7), (10) e (12). 

 Os valores de ΔνCO para as conformações q-c2-sin e g3-sin são de [ca. -20 cm-1 (HF) e ca. 

-39 cm-1 (DFT)] (freqüências praticamente degeneradas) enquanto que o valor de ΔνCO para a 

conformação g1-anti é de [ca. -29 cm-1 (HF) e ca. -54 cm-1 (DFT)] para os derivados (1), (4) e 

(6). 

 Os dados de ΔνCO estão de pleno acordo com a somatória das diferentes interações 

orbitalares [nO(CO)/σ*S-O, σC-S/π*CO, πCO/σ*C-S, π*CO/σ*S-O, nS/π*CO e nO(CO)/σ*C-H] que 

ocorrem nas conformações q-c2-sin, g3-sin e g1-anti e contribuem para a diminuição da ordem 

de ligação da carbonila e portanto de sua freqüência em relação aos tioacetatos de fenila de 

referência. As interações através da cadeia nO(CO)/σ*C-S e nO(CO)/σ*C-C e a interação 

conjugativa nO(CO)/π*CO contribuem em aproximadamente igual extensão tanto para os 

α-sulfiniltioésteres como para os tioésteres de referência, não afetando significativamente os 

valores de ΔνCO. Porém, a priori não é possível justificar o valor mais negativo de ΔνCO do 

confôrmero g1-anti [ca. -29 cm-1 (HF) e ca. -54 cm-1 (DFT)] em relação aos valores de ΔνCO 

das conformações q-c2-sin (q-g-sin) e g3-sin [ca. -20 cm-1 (HF) e ca. -39 cm-1 (DFT)]
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4 - CONCLUSÕES 

 

O estudo conformacional dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos (I) e 

dos tioacetatos de fenila para-substituídos (II) (compostos de referência) foi realizado por 

intermédio da espectroscopia infravermelho apoiado por cálculos teóricos HF, DFT e NBO 

(Orbitais Naturais de Ligação). 

• Os cálculos HF e B3LYP indicaram a existência de quatro conformações estáveis 

[q-c2-sin (q-g-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin], sendo que somente as três primeiras 

conformações de população significativa na fase gasosa, são detectadas em solução. A 

conformação pouco estável q-g2-sin encontra-se presente somente no estado sólido. 

• A conformação q-c2-sin do HF transforma-se na conformação q-g-sin no DFT, conforme 

esperado nos sulfinil-tioésteres. Tanto nos cálculos HF como no B3LYP os pares das 

conformações (q-c2-sin, g3-sin) e (q-g-sin, g3-sin), respectivamente, apresentam freqüências 

degeneradas de νCO e correspondem no espectro IV ao componente de maior freqüência e de 

maior intensidade do dubleto de νCO, e a conformação g1-anti corresponde ao componente de 

menor freqüência e de menor intensidade do dubleto. 

• No IV a população relativa do componente de maior freqüência de νCO, que corresponde 

à somatória das populações das conformações [q-c2-sin (HF) ou q-g-sin (DFT)] e g3-sin (HF e 

DFT)], em relação ao componente de menor freqüência, que corresponde à conformação 

g1-ant (HF e DFT), varia de (100%, CCl4; 100%, CHCl3) no 4’-nitro derivado (1) a (90%, 

CCl4; 83%; CHCl3) no 4’-metóxi derivado (6). 

• A conformação q-c2-sin (HF) é estabilizada pelas interações eletrostática          

Oδ-
(CO).....Sδ+

(SO) e de transferência de carga nO(CO)/σ*S-O. As conformações q-g-sin,      

g3-sin e g1-anti (HF e DFT) são estabilizadas pelas interações σC4-S5/π*C1-O2 (forte),     

πC1-O2/σ*C4-S5, nS/π*C1-O2, nO(SO)/π*C1-O2, nO(CO)/σ*C6-H6 (fracas) e π*C1-O2/σ*C4-S5.  
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• Todas as conformações  q-c2-sin (q-g-sin), g3-sin, g1-anti e q-g2-sin são fortemente 

estabilizadas pelas interações: n(S3)/π*C1-O2 (conjugativa), nO2(CO)/σ*C1-S3 e      

nO2(CO)/σ*C1-C2 (através das ligações), sendo mais fortes para as conformações q-c2-sin (HF), 

q-g-sin, g3-sin e q-g2-sin (HF e DFT) em relação à conformação g1-anti (HF e DFT). 

Adicionalmente, as conformações sin [q-c2 (HF), q-g (DFT), g3 (HF e DFT) e q-g2-sin (HF e 

DFT)] são também estabilizadas pela interação nO(CO)/π*Ph e a conformação g1-anti é 

estabilizada, no HF e DFT, pelas interações: n2(SO)/σ*C11-H11 e πC9-C10/σ*C4-H4. 

• Nos tioacetatos de fenila de referência (II) as interações orbitalares n(S3)/π*C1-O2, 

nO2(CO)/σ*C1-S3, nO2(CO)/σ*C1-C2 (fortes) e nO(CO)/π*Ph (fraca) são responsáveis pela maior 

estabilização da conformação sin, de maior freqüência calculada de νCO (HF e DFT), em 

relação à conformação anti [de menor freqüência calculada de νCO (HF e DFT)] que é 

estabilizada pelas interações n(S3)/π*C1-O2, nO2(CO)/σ*C1-S3, nO2(CO)/σ*C1-C2 (fortes) e 

πC9-C10/σ*C4-H4 (fraca). 

• Os valores negativos dos deslocamentos da freqüência teóricos da carbonila das 

conformações sin [q-c2 (HF), q-g (DFT) e g3 (HF e DFT) ] e g1-anti (HF e DFT)) dos 

compostos da série (I) em relação às freqüências de νCO (HF e DFT) dos confôrmeros sin e 

anti da série (II), respectivamente, estão em linha com a somatória das interações eletrônicas 

acima mencionadas. 

• A análise de difração de raio-X do 4’-bromo derivado (I), no estado sólido, indica que 

este composto é estabilizado na conformação pouco estável q-g2-sin, por intermédio das 

ligações de hidrogênio intermoleculares: H23[orto-Ph].....O(CO), H16[α-CH2].....O(SO), 

Br(para).....HC4[α-CH2] e Br(para).....HC7[α-CH2]. 
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5 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1 – Medidas Computacionais 

 

Uma parte dos cálculos teóricos foram realizados em um computador PC Pentium 

IV-64 bits (HT-800) com 3,6 GHz de clock com 2Mb de memória RAM em sistema 

Linux-Fedora5 e outra parte dos cálculos no Cluster ALCATEIA do LCCA – USP o qual é 

constituído por 2 servidores 2U INTEL Dual XEON de 2,4GHz com 2,5 GB de memória 

RAM e equipado com discos SCSI possuindo atualmente 72GB de armazenamento para os 

usuários. O qual possui 32 nós 1u para processamento com a mesma configuração dos 

servidores, equipados com discos IDE de 32GB e gerenciamento da fila de jobs dos usuários 

através do software OpenPBS, utilizando a propriedade Hyper-threading do processador 

XEON, o OpenPBS se utiliza dessa propriedade fazendo com que em cada nó possua 4 CPUs, 

desta forma o cluster possui a capacidade atual de rodar até 128 jobs simultaneamente. 

O espaço conformacional para todos os compostos foram explorados utilizando-se o 

método de mecânica molecular implementado no programa Spartan-04 (Wavefunction Inc., 

Irvine, CA). Em subseqüentes otimizações das geometrias, foram empregadas as 

metodologias HF e B3LYP utilizando-se o conjunto de funções de bases 6-31G(d,p) através 

do programa GAUSSIAN 0325. As freqüências vibracionais foram calculadas somente para as 

conformações mais estáveis. Fatores de escala de 0,855 (HF) e 0,954 (DFT) foram utilizados  

                                                 
25 Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Montgomery, Jr., J. A.; 
Vreven, T.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; 
Scalmani, G.; Rega N., Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, 
M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao O.; Nakai, H.; Klene, M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Adamo, C.; 
Jaramillo, J.; Gomperts,R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. 
Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. 
C.; Farkas, O.; Malick, D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cui Q.; Baboul, A. G.; Clifford, 
S.; Cioslowski, J.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; 
Al-Laham, M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; 
Gonzalez, C.; Pople, J. A., Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003. Gaussian 03: x86-Linux-G03 RevB.04 2-Jun-2003. 
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através da relação νCO(exp.)/νCO(calc.) a fim de obter-se a melhor concordância entre os valores de 

calculados e experimentais de νCO. 

Os mínimos de energia foram confirmados pela análise vibracional, no qual em todos 

os casos não apresentaram freqüências imaginárias. 

Os cálculos para análise energética da estrutura eletrônica foram realizados através do módulo 

NBO 3.126 compilado no programa GAUSSIAN 03. 

As estruturas eletrônicas dos compostos (1)-(6) e (7)-(12) foram estudadas utilizando-se 

os orbitais naturais de ligação (NBO). Análise do NBO transforma os OM delocalizados (HF) 

e (DFT) em orbitais localizados que se correlacionam com os conceitos de ligação química. O 

orbital cheio NBO descreve a estrutura de Lewis hipoteticamente localizada. As interações 

entre orbitais cheios e vazios representam o desvio da molécula de uma estrutura de Lewis 

normal e pode ser utilizada como uma medida de delocalização. Estas energias de 

delocalização são energias de estabilização calculadas pela Teoria de Perturbação de segunda 

ordem26. 

 

5.2- Procedimentos Gerais Empregados nas Medidas Espectroscópicas 

 

5.2.1- Medidas no infravermelho 

 

 As medidas no infravermelho foram registradas em um espectrofotômetro FT-IR da 

Nicolet, modelo Magna IR 550. 

 Para os experimentos realizados no espectrofotômetro FT-IR foi utilizado uma cela de 

cloreto de sódio de 0,5 mm de caminho óptico, registrou-se primeiramente o espectro dos 

solventes, e em seguida o espectro das soluções contendo os compostos. 

 Os espectros quantitativos dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos 
                                                 
26 Glendening, E. D.; Reed, A. E.; Carpenter, J. E. NBO versão 3.1, compilado no programa Gaussian 03. 
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(1)-(6) e dos tioacetatos de fenila para-substituídos (7)-(12) foram obtidos em solventes 

espectroscópicos da Aldrich, Uvasol e Merck de polaridade crescente, a saber: n-hexano, 

tetracloreto de carbono, clorofórmio e acetonitrila. 

 Neste trabalho, os intervalos de freqüência das regiões de interesse nos espectros de 

infravermelho dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos foram: 

a) região correspondente à transição fundamental da vibração de estiramento da carbonila 

(1750-1600 cm-1); 

b) região correspondente ao 1°. harmônico da vibração da banda da carbonila (3500-3200 

cm-l ). 

 A precisão da freqüência da carbonila na região do fundamental e na região do primeiro 

harmônico é de ± 0,5 e 1 cm-1 respectivamente. 

 

5.2.1.a - Região correspondente à transição fundamental da vibração de estiramento da 

carbonila 

 

 As bandas correspondentes à vibração de estiramento da carbonila na transição 

fundamental dos compostos em estudo foram analisadas no intervalo de freqüência de 1750 à 

1600 cm-l em solução de concentração de cerca de 2,0 a 2,5 x 10-2 mol.dm-3, nos quatro tipos 

de solventes citados acima, utilizando-se uma cela de NaCl com 0,519 mm de caminho óptico. 

Os espectros foram registrados à temperatura ambiente. 

 As condições gerais nas quais as bandas foram registradas, sendo as mesmas para os 

quatro solventes, são: 

número de scans (varreduras) por amostra: 256 

número de Background (brancos) por amostra: 256 

resolução: 1,0 cm-l 

As análises das bandas da carbonila sobrepostas presentes em cada composto, em todos 
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os solventes, foram caracterizados por intermédio tanto do algoritmo matemático da 

auto-deconvolução de Fourier (FSD) e os ajustamentos da curva (curve fitting), através do 

aplicativo OMNIC 3.03 e Grams/4.04, bem como do registro e cálculo da Segunda derivada 

da banda da carbonila, tanto na sua determinação do número de componentes, como na sua 

localização e intensidade. 

O método utilizado permite a deconvolução da curva experimental, realizando uma 

otimização dos parâmetros de maneira a obter o melhor ajuste do espectro experimental e 

calculado.  

As concentrações relativas das conformações foram estimadas através das absorbâncias 

relativas dos máximos de cada componente da banda da carbonila (αi/αn) asssumindo, como 

uma aproximação, a igualdade das absorptividades molares de todos os confôrmeros presentes 

em solução. 

 

5.2.1.b – Região correspondente ao 1°. harmônico da vibração de estiramento da 

carbonila 

 

As bandas correspondentes ao primeiro harmônico da vibração de estiramento da 

carbonila dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos foram analisadas em 

solução do tetracloreto de carbono de concentração de cerca de 2,0 a 2,5 x 10-2 mol.dm-3, no 

intervalo de freqüência do 3500 a 3200 cm-1, utilizando-se uma cela de quartzo de 1,0 cm de 

caminho óptico. Todas as medidas foram às mesmas utilizadas na transição fundamental de 

estiramento da carbonila. 

 

 

 

5.2.2 – Medidas de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C  
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 Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C foram registrados em 

espectrômetro “Brucker modelo AC-200” e “DPX-300”. 

 Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 1H foram determinados em soluções 

de concentração em torno de 5,0 x 10-1 mol.dm-3 em CDCl3 e tetrametilsilano (TMS) como 

padrão de referência interna, usando-se radiofreqüência de 300 MHz num campo magnético 

de 4,69 Tesla. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 13C foram registrados em 

espectrofotômetro “Brucker” modelo “AC-200” e os espectros foram determinados em 

soluções em torno de 2,0 mol.dm-3, em CDCl3 e TMS como referência interna, usando-se 

radiofreqüência de 75 MHz num campo magnético de 4,69 Tesla. Os espectros de RMN de 

13C foram tirados nos modos desacoplados no “proton-noise” e “off-resonance”. 

 Os valores de deslocamentos químicos foram atribuídos em partes por milhão (ppm) e as 

constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). As áreas dos picos dos espectros de RMN de 1H 

foram obtidas por integração eletrônica e suas multiplicidade descritas do seguinte modo: 

s: singleto; d: dubleto; dd: duplo dubleto; t: tripleto; dt: duplo tripleto; q: quarteto; dq: duplo 

quarteto; m: multipleto. 

 

5.2.3 – Ponto de fusão e Análises Elementares 

  

 Os pontos de fusão foram determinados utilizando-se um aparelho de microfusão do tipo 

“Kofler”, dotado de um microscópio. 
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5.2.4 – Análise Elementar 

 As análises elementares foram efetuadas em um Analisador Elementar “Perkin-Elmer 

Elemental Analyzer modelo 2400 CHN”, no Central Analítica do Instituto de Química da 

USP. 

 

5.2.5 – Reagentes e solventes utilizados (purificação) 

 Todos os reagentes utilizados nas sínteses foram convenientemente purificados pela 

técnica usual descritos na literatura27. 

 Os solventes foram todos tratados adequadamente, destilados e purificados antes de sua 

utilização. 

 As medidas espectroscópicas foram realizadas utilizando-se os seguintes solventes de 

pureza espectroscópica: n-C6H14, CCl4, CHCl3 e CH3CN das marcas Aldrich e Merck. 

 

5.3 – Métodos Gerais da Preparação dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de 

fenila-para-substituídos 

 
 A síntese geral dos compostos CH3−CH2−SO−CH2−CO−S−φ−X, utiliza como precursor 
os α-(etiltio)-tioacetatos de fenila para-substituídos (os tioésteres). Estes compostos foram 
preparados pelas etapas abaixo descritas: 
 
5.3.1 - Síntese do ácido α-etiltioacético28 (precursor de toda a série dos tioésteres 
preparados ). 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

OH 
 

Utilizou-se 11,6 g (0,29 moles) de hidróxido de sódio diluído a 18% e 13,7 g (0,145 
                                                 
27 Vogel, A. I. “ Text-Book of Pratical Organic Chemistry ”, 4th. Edition, 428, 1987. 
28 Mooradian, A.; Cavalito, C. J.; Bergman, A. J.; Lawson, E. J.; Suter, C. M. J. Amer. Chem. Soc., 71, 3372, 
1949. 
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moles) de ácido cloroacético para a obtenção do sal de sódio. 

 Em outro balão, utilizou-se 9,92 g (0,16 moles) de etanotiol e foram tratados com 22,83 

g (0,57 moles) de hidróxido de sódio diluídos a 18% para a formação do etilmercapteto de 

sódio. 

 A solução de α-cloroacetato de sódio formada foi colocada num balão tritubulado sob 

agitação mecânica e, a um funil de adição acoplado a este balão foi introduzido o 

etilmercapteto de sódio. 

 Durante a adição, o balão foi mantido em banho de gelo até o término da adição. Em 

seguida, retirou-se o banho de gelo e a mistura foi aquecida lentamente até atingir uma 

temperatura de 90 °C, na qual a mistura permaneceu por mais quatro horas. 

 Após o resfriamento da mistura reacional à temperatura do ambiente, o excesso de base 

foi neutralizado com HCl concentrado, em seguida, foi efetuada a extração com três porções 

de éter. 

 A fase orgânica (fase etérea) foi seca com sulfato de magnésio e posteriormente, 

efetuou-se a rotoevaporação do éter, obtendo-se 14,21 g (0,118 moles) de ácido 

α-etiltioacético. Rendimento: 82%. 

 Dados experimentais: 

  Ponto de ebulição: 104 °C à 7mmHg (Literatura29: 106°C/7mmHg). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Wenzel, Jr. F. W.; Reid, E. E. J. Org. Chem., 27, 282, 1962. 
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5.3.2 - Síntese do cloreto de α-(etiltio)-acetila. 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

Cl 
 

 Em um balão tritubulado imerso em banho de gelo, equipado com um funuil de adição, 

agitação magnética e um condensador de refluxo protegido contra umidade, foi colocado o 

ácido α-(etiltio)-acético (1 mol) e, adicionou-se lentamente por um funil de adição o cloreto 

de tionila (2,5 mols) sobre o ácido contido no balão. 

 Após a adição, a mistura reacional foi aquecida em banho de silicone a uma temperatura 

de 40 °C, até cessar a evolução de cloreto de hidrogênio. Removeu-se o excesso de tionila, por 

destilação à pressão ambiente após adição do benzeno anidro, e posteriormente procedeu-se a 

destilação fracionada do produto que corresponde ao cloreto de acila no vácuo. Obtendo-se 

NaOH    +    H2C

Cl

C

O 

OH

O 

Cl

CH2C O
-

+-

+
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+
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20,82g (0,150 mols) do composto. 

Dados experimentais: 

1a destilação: benzeno anidro + SOCl2: Pressão ambiente. 

Temperatura de ebulição: 78-82°C. 

Temperatura do banho: 1060C. 

 

2a destilação: cloreto de α-(etiltio)acetila: Pressão: 22 mmHg. 

Temperatura do banho: 102°C. 

Temperatura de ebulição: 71-76°C. 

 

Rendimento médio: 66%.    

Dados teóricos: 

  Pontos de ebulição: 61-64°C/14 mmHg. 

         68,5-70°C/19 mmHg. 

 

 A equação envolvida para a reação: 

 

H2C
SEt

C
O

OH SOCl2 H2C
SEt

C
O

O S
O

Cl
Cl

H

H2C
SEt

C
O

O S Cl
O

H
Cl H2C C

SEt

O

Cl
O S Cl

O

H

H2C C
SEt

Cl
O

SO2 HCl
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5.3.3 – Preparação do α-(etiltio)-tioacetatos de fenila para-substituídos (procedimento 

geral) 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

S X
 

 

Preparação dos α-(etiltio)-tioacetatos de fenila para-substituídos, pela reação dos 

cloretos de α-(etiltio)-acetila com tiofenol para-substituídos. 

 Em um balão de três bocas contendo o tiofenol para-substituído, foi equipado com funil 

de adição, agitador magnética e um condensador de refluxo, o qual estava protegido contra a 

umidade.  

A proporção molar dos reagentes de cloreto de α-(etiltio)-acetila e tiofenol 

para-substituídos foi de 1:1. Completou-se a reação, a mistura reacional foi aquecida até 40 

°C em banho de silicone por um período de quatro horas quando cessou o desprendimento de 

hidrogênio, jogou-se a mistura reacional em água gelada e extraiu-se o óleo resultante com 

éter. 

 A seguir, lavou-se o extrato orgânico sucessivamente com água, bicarbonato de sódio e 

água. 

 Secou-se o extrato orgânico com sulfato de magnésio e após a evaporação do éter 

efetuou-se a destilação do produto. 

 

 Equação genérica para reações envolvidas: 
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H2C C
SEt

O
Cl HS X ClH2C C

SEt S X

O

H

H2C C
SEt

S
O

X HCl

 

 

5.3.3.1 – Preparação do α-(etiltio)-tioacetato de fenila 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

S
 

 

  Partiu-se 8,17g (0,059 mols) de cloreto de α-(etiltio)-acetila e 6,56g (0,059 mols) de 

tiofenol, empregando-se o procedimento geral, obtiveram-se 10,12g (0,048 mols) do 

α-(etiltio)-tioacetato de fenila. O produto foi destilado no aparelho de Kugel Rhor 

(usualmente chamado de forninho). 

. 

 Rendimento da reação = 81% 

 Ponto de ebulição: 175 °C / 6 mmHg 

 

 Análise elementar para o produto destilado: 

 Calculada:                       Obtida:  

         C = 56,57%                   C = 56,60%      

            H = 5,7%                     H = 5,71% 
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5.3.3.2 – Preparação do α-(etiltio)-tioacetato de para-metilfenila 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

S CH3
 

  

Utilizou-se 5,0g (0,036 mols) de cloreto de α-(etiltio)-acetila e 4,54g (0,037 mols) de 

para-metil tiofenol. Obteve-se 6,95g (0,031 mol) do produto destilado no aparelho de Kugel 

Rhor. 

 

 Rendimento da Reação: 78%. 

 Ponto de ebulição = 200°C / 8 mmHg. 

 

 Análise elementar para o produto destilado: 

 Calculada:                        Obtida:  

         C = 58,37%                    C = 58,0% 

         H = 6,23%                     H = 6,34% 

 

5.3.3.3 – Preparação do α-(etiltio)-tioacetato de para-bromofenila  

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

S Br
 

 

 Utilizou-se 9,17g (0,066 mols) de cloreto de α-(etiltio)-acetila e 12,31g (0,065 mols) de 

para-bromo tiofenol. Obteve-se 12,84g (0,044 mols) do produto destilado no aparelho de 

Kugel Rhor. 

 Rendimento da Reação: 68%. 
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 Ponto de ebulição = 187°C / 7 mmHg. 

 Rendimento = 68%. 

 

 Análise elementar para o produto destilado: 

 Calculada:                        Obtida: 

         C = 41,24%                    C = 41,39% 

         H = 3,81%                     H = 3,99% 

 

5.3.3.4 – Preparação do α-(etiltio)-tioacetato de para-metoxifenila. 

                                                                                     

CH3 CH2 S CH2 C
O

S OCH3
 

 

 Utilizou-se 5,32g (0,038 mols) de cloreto de α-(etiltio)-acetila e 5,23g (0,037 mols) de 

para-metóxi tiofenol. Obteve-se 7,47g (0,031 mols) do produto destilado no aparelho de 

Kugel Rhor. 

 

 Ponto de ebulição = 212°C / 6mmHg. 

 Rendimento = 83%. 

 

 Análise elementar para o produto destilado: 

 Calculada:                        Obtida: 

         C = 54,52%                    C = 54,57% 

         H = 5,82%                     H = 5,94% 
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5.3.3.5 – Preparação do α-(etiltio) tioacetato de para-clorofenila 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

S Cl
 

 

Utilizou-se 7,15g (0,05 mols) de cloreto de α-(etiltio)-acetila e 6,4g (0,04 mols) de 

para-cloro tiofenol. Obteve-se 10,3g (0,042 mol) do produto destilado no aparelho de Kugel 

Rhor. 

 Ponto de ebulição = 187°C / 0,6 mmHg. 

 Rendimento da reação = 81,0%. 

 

 Análise elementar para o produto destilado: 

 Calculada:                        Obtida: 

         C = 48,67%                    C = 48,61% 

         H = 4,49%                     H = 4,32% 

 

5.3.3.6 – Preparação do α-(etiltio)- tioacetato de para-nitrofenila. 

 

CH3 CH2 S CH2 C
O

S NO2
 

 

 Utilizou-se 5,81g (0,04 mols) de cloreto de α-(etiltio) acetila e 6,51g (0,04 mols) de 

para-nitrotiofenol. Obteve-se (mol) do produto destilado no aparelho de Kugel Rhor. 

 

 Ponto de ebulição = 203 °C / 0,8 mm Hg. 

 Rendimento = 49%. 
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 Análise elementar para o produto destilado: 

 Calculada:                        Obtida: 

         C = 46,68%                    C = 46,15% 

         H = 4,31%                     H = 4,08% 

 

5.3.4 - Tentativa de síntese do α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila para-substituídos 

 

 Inicialmente utilizou-se o método da oxidação direta do α-(etilsulfinil)-tioacetato de 

fenila para-substituídos para o sulfóxido correspondente, via metaperiodato de sódio29. 

 214 mg (0,0008 mol) de periodato de sódio foi adicionado à uma solução de 

α-(etiltio)-tioacetato de fenila para-substituído (1 mmol) em metanol (9 mL) a 20 °C, seguido 

da adição de água (1 mL). Após 16 horas de reação extraiu-se com diclorometano (20 mL), 

porém as reações não ocorreram. 

 Possivelmente o agente oxidante utilizado, no caso do periodato de sódio, foi fraco 

demais para acontecer uma reação de oxidação de sulfeto à sulfóxido, pois a microanálise e 

espectro de RMN de 1H acusou a inexistência do produto final esperado que é 

α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila para-substituído. 

 

5.3.5 - Preparação dos α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituídos 

(procedimento geral) 

 

 Foram preparados um total de 6 sulfóxidos através da oxidação dos seis sulfetos 

preparados. Destes sulfóxidos preparados, todos sem exceção apresentaram-se na forma 

sólida. É importante ressaltar que todos os sulfóxidos preparados não estão descritos na 

literatura. 
                                                 
29 Tetrah., V. 44, No. 13, pág. 4207. 
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 Deve-se salientar que a maioria dos sulfóxidos preparados apresentaram uma análise 

dentro do limite aceitável.  

 

 Partiu-se de 10 mmol de α-(etiltio)-tioacetatos de fenila para-substituído (preparado 

segundo o método descrito acima) com 2,2 mL (40 mmol) de ácido acético glacial num balão 

de fundo redondo de 25 mL munido de um funil de adição com agitação magnética, 

efetuou-se uma oxidação com 1,15 mL de água oxigenada (30%) gota a gota, controlando-se a 

reação para que a temperatura não se elevasse acima dos 10 °C, por cerca de 2 horas. 

 Após o término da reação acompanhada por cromatografia de placa delgada, usando-se 

diclorometano como eluente, adicionaram-se 13 mL de diclorometano à mistura reacional e 

neutralizou-se a solução com solução aquosa de bicarbonato de sódio. 

 Extraiu-se três vezes com diclorometano. Saturou-se a fase aquosa com solução de 

cloreto de sódio saturada e extraiu-se novamente com diclorometano. 

 Reuniram-se as três porções das fases orgânicas e secou-se com sulfato de magnésio. 

 Evaporou-se o solvente no rotoevaporador sob vácuo, sem aquecimento durante horas, 

obtendo-se um sólido na forma de cristal, o qual foi lavado três vezes em hexano anidro e 

gelado, obtendo-se α-(etilsulfinil)-tioacetatos de fenila para-substituído. 

 

5.3.5.1 - Preparação de α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila 

 

 Partiu-se de 2,73g (0,0100 mol) do α-(etiltio)-tioacetato de para-bromofenila, foram 

obtidos 1,94g (0,0071 mol) do sulfóxido. 

 

Rendimento: 67,0%. 

Ponto de fusão: 101 - 104 °C. 
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Análise elementar para o produto obtido: 

Calculada:                       Obtida:  

        C = 43,94%                   C = 43,71%      

           H = 3,65%                    H = 3,37% 

 

S
C S

O

CH3

O2N

O
a

b
c

d

e

 

 

RMN de 1H (200 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 1,41 (3H, t, J = 7,4 Hz, a); 2,95 (2H, dq, 

Jb,b’=2,3 Hz, Jb,a=7,6 Hz, b); 3,94 (1H, d, Jc,c’=13,4 Hz, c); 4,03 (1H, d, Jc,c’=13,4 Hz, c’); 7,66 

(2H, m=7,67-7,63, d); 8,30 (2H, m=8,31-8,27, e). 

 

S
C S

O

CH3

O2N

O
a

b
cd

e

f

g

h

 

 

RMN de 13C (75 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 6,60 (a); 46,55 (b); 62,33 (c); 186,98 (d); 

126,41 (e); 134,73 (f,f’); 124,46 (g,g’); 148,59 (h). 

 

5.3.5.2 - Preparação de α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-clorofenila 

 

 Partiu-se de 2,63g (0,0107 mol) do α-(etiltio)-tioacetato de para-clorofenila, foram 

obtidos 2,36g (0,0090 mol) do sulfóxido. 
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Rendimento: 89,7%. 

Intervalo de ponto de fusão: 93 - 96 °C. 

 

Análise elementar para o produto obtido: 

Calculada:                       Obtida:  

        C = 45,71%                   C = 45,58%      

           H = 4,22%                    H = 4,04% 

 

S
C S

O

CH3

Cl

O
a

b
c

d

e

 

 

RMN de 1H (300 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 1,37 (3H, t, J=7,5 Hz, 7,8 Hz, a); 2,90 (2H, 

m=3,00-2,80, b); 3,94 (2H, d, J=0,9 Hz, c); 7,34 (2H, dt, Jd,e=9,0 Hz, Jd,d’=4,2 Hz, d); 7,40 

(2H, dt, Je,d=8,4 Hz, Je,e’=4,2 Hz, e). 

 

 

S
C S

O

CH3

Cl

O
a

b
cd

e

f

g

h

 

 

RMN de 13C (75 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 6,32 (a); 46,30 (b); 62,11 (c); 188,22 (d); 

120,67 (e); 135,41 (f,f’); 129,60 (g,g’); 136,48 (h). 
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5.3.5.3 - Preparação de α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-bromofenila 

 

 Partiu-se de 2,91g (0,0100 mol) do α-(etiltio)-tioacetato de para-bromofenila, foram 

obtidos 2,98g (0,0097 mol) do sulfóxido. 

Rendimento: 97,1%. 

Ponto de fusão: 99 - 101°C. 

Análise elementar para o produto obtido: 

Calculada:                       Obtida:  

     C = 39,10%                   C = 38,72%      

        H = 3,61%                    H = 3,22% 

 

S
C S

O

CH3

Br

O
a

b
c

d

e

 
 

RMN de 1H (300 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 1,39 (2H, t, J=7,2 Hz, a); 2,92 (2H, 

m=2,79-2,67, b); 3,95 (2H, s, c); 7,28 (2H, m=7,45-7,28, d); 7,58 (2H, m=7,60-7,53, e). 

 

S
C S

O

CH3

Br

O
a

b
cd

e

f

g

h

 

 

RMN de 13C (75 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 6,42 (a); 46,42 (b); 62,17 (c); 188,16 (d); 

124,89 (e); 135,69 (f,f’); 132,69 (g,g’); 125,37 (h). 
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5.3.5.4 - Preparação de α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila 

 

 Partiu-se de 2,13g (0,0100 mol) do α-(etiltio)-tioacetato de fenila, foram obtidos 1,83g 

(0,0080 mol) do sulfóxido. 

Rendimento: 79,9%. 

Ponto de fusão: 59 - 62 °C. 

Análise elementar para o produto obtido: 

Calculada:                       Obtida:  

        C = 52,61%                    C = 52,55%      

           H = 5,30%                     H = 5,09% 

 

S
C S

O

CH3

O
a

b
c

d

e

f

 
 

RMN de 1H (300 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 1,35 (3H, t, J=7,5 Hz, 7,5 Hz, a); 2,88 (2H, 

m=2,99-2,77, b); 3,93 (2H, s, c); 7,42 (5H, s, d, e, f). 
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S
C S

O

CH3

O
a

b
cd

e

f

g

h

 

 

RMN de 13C (75 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 5,83 (a); 46,17 (b); 62,13 (c); 188,65 (d); 

126,28 (e); 134,15 (f,f’); 129,91 (g,g’); 129,28 (h). 

 

5.3.5.5 - Preparação de α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metilfenila 

 

 Partiu-se de 2,28g (0,0101 mol) do α-(etiltio)-tioacetato de para-metilfenila, foram 

obtidos 1,73g (0,0071 mol) do sulfóxido. 

Rendimento: 70,9%. 

Intervalo de ponto de fusão:98-100°C. 

Análise elementar para o produto obtido: 

 Calculada:                       Obtida:  

         C = 54,52%                   C = 54,40%      

            H = 5,82%                    H = 5,71% 

 

S
C S

O

CH3

H3C

O
a

b
c

d

ef

 
 

RMN de 1H (300 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 2,91 (2H, m=3,0-2,7, b); 3,95 (2H, m, c); 

7,24 (2H, m, J= 8,1 Hz, d); 7,31 (2H, m, J8,6=8,4 Hz, e); 2,38 (3H, s, f). 
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S
C S

O

CH3

H3C

O
a

b
cd

e

f

g

h

i

 

 

RMN de 13C (75 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 6,29 (a); 46,26 (b); 62,12 (c); 189,27 (d); 

122,83 (e); 130,27 (f,f’); 134,22 (g,g’); 140,50 (h); 21,25 (i). 

 

5.3.5.6 - Preparação de α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metóxifenila 

 

 Partiu-se de 2,43g (0,0100 mol) do α-(etiltio)-tioacetato de para-metóxifenila, foram 

obtidos 2,52g (0,0097 mol) do sulfóxido. 

Rendimento: 97,3%. 

Ponto de fusão: 98 – 102 °C. 

Análise elementar para o produto obtido: 

 Calculada:                       Obtida:  

         C = 51,14%                   C = 51,21%      

            H = 5,46%                    H = 5,19% 

 

 

S
C S

O

CH3

O
H3C

O
a

b
c

d

e
f

 

 

RMN de 1H (300 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 1,37 (3H, t, J=7,5 Hz; 7,5 Hz, a); 2,90 (2H, 
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m=3,0-2,7, b); 3,93 (2H, d, J=1,2 Hz, c); 6,94 (2H, dt, Jd,e= 3,93 Hz, 5,1 Hz, d); 7,33 (2H, dt, 

J8,6=9,0 Hz, 5,1 Hz, e); 3,93 (3H, s, f). 

 

S
C S

O

CH3

O
H3C

O
a

b
cd

e

f

g
i

h

 

 

RMN de 13C (75 MHz) em CDCl3/TMS; δ (ppm): 6,25 (a); 46,20 (b); 61,91 (c); 189,77 (d); 

116,90 (e); 135,86 (f,f’); 115,03 (g,g’); 1161,09 (h); 55,26 (i). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte Experimental 
___________________________________________________________________________ 

 

 

150

 

Anexos 

 

Espectros de RMN de 1H e 13C de compostos selecionados. 
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Anexo 1 – Espectro de 1H RMN (300 MHz) do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1). 
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Anexo 2 – Espectro de 13C RMN (75 MHz) do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-nitrofenila (1). 
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Anexo 3 – Espectro de 1H RMN (300 MHz) do α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4). 
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Anexo 4 – Espectro de 13C RMN (75 MHz) do α-(etilsulfinil)-tioacetato de fenila (4). 
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Anexo 5 – Espectro de 1H RMN (300 MHz) do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metoxifenila (4). 
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Anexo 6 – Espectro de 13C RMN (75 MHz) do α-(etilsulfinil)-tioacetato de para-metoxifenila (4). 
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